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1. ÚVOD
V čele státu byla od loňského září vláda neschválená parlamentem. Když potom
prezident jmenoval 8.1. do čela nové vlády opět Mirka Topolánka, byl s touto slepenou
koalicí ODS, lidovců a zelených spokojen jen málokdo. Přesto 19.1. dostala velmi těsně ve
sněmovně důvěru.
V únoru se rozhořela debata o americké radarové základně na našem území.
Rusko se v té souvislosti rozhodlo pro konfrontační politiku vůči Západu. Prezident Putin
prohlásil: “Pokud Američané postaví svůj radar v Brdech, zacílíme své rakety na české
cíle." V červenci pak Rusko vypovědělo smlouvu o omezení výzbroje v Evropě. ČSSD
s KSČM rozehrály okolo radarové základny nebývalou kampaň. Radar se stal zástupnou
záležitostí pro vyjádření protiamerických postojů dosti hlasité části veřejnosti, která
s nostalgií vzpomínala na časy sovětského bratrství a otevřeně si to ještě netroufala říci.
Celý rok provázela diskuse o katastrofické vizi globálního oteplování Země. Byla
spolu s radarovou základnou hlavním tématem všech médií a přehlušila i debaty o
programu vlády, daních a rozpočtu. Podle zastánců teorie oteplování planety nás čekají
sucha i zátopy, vichřice, horka i mrazy. Jakákoliv pohroma bude důsledkem globálního
oteplení a předem tak mají zajištěno potvrzení své předpovědi počasí. Propagátorem
těchto teorií byl Američan Al Gore, u nás ministr životního prostředí Bursík, hlasitým
odpůrcem prezident Václav Klaus. Prosincová konference OSN o změnách klimatu na
indonéském ostrově Bali měla postavit všechny státy do jednotné fronty proti oteplování,
shodla se však pouze na tom, že bude někdy jednat dále.
Pro blížící se volbu prezidenta byl Václav Klaus dlouho jediným kandidátem,
podporovaným ODS. ČSSD po celý rok usilovně hledala nějakého „antiklause“, jako první
zahájil v červenci kampaň Jiří Dienstbier, byť jej oficiálně nikdo nenavrhl. Pak se
objevovala další jména (Václav Pačes), ale opoziční politické strany se stále nemohly pro
nikoho rozhodnout. Až v prosinci se stal protikandidátem Václava Klause na úřad
prezidenta českoamerický ekonom Švejnar, když jej navrhli zelení a sociální demokraté.
O prázdninách měli politici pilno, dohadovali se o finanční a zdravotnické reformě.
Měla mezi jiným sjednotit dosud progresivní daň z příjmu na 15 %, DPH na potraviny
zvednout z pěti na 9 %. U lékaře budeme platit za návštěvu a za recepty spíše symbolický
poplatek 30 Kč. Reforma měla mnoho odpůrců, samozřejmě proti byla celá opozice, pro
poslance ODS byla naopak nedostatečná. Po mnoha kompromisech se ji 21.8.
Topolánkově vládě podařilo prosadit nejprve v koalici a pak ve sněmovně.
Politická situace se ale ani pak neuklidnila. ČSSD podala na reformu stížnost
k Ústavnímu soudu. Všechna média zaměstnávala aféra údajné korupce lidoveckého
vicepremiéra Čunka. V listopadu jej všeobecný tlak dohnal k odstoupení, byť trestní řízení
bylo zastaveno. Smysl celé akce, tedy rozpad vlády, se ale nezdařil, vláda se udržela.
Koncem roku výrazně vzrostly ceny pohonných hmot a potravin, zejména pečiva a
másla. V obchodech se to ale neprojevilo a nákupní horečku vysvětloval ekonomický
komentář: „Ekonomika roste, nezaměstnanost klesá a mzdy se zvyšují jak nikdy. Takže velká
část lidí na dražší jídlo má. Lepšící se příjmovou situaci domácností dokumentuje růst
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prodejů i v jiných sektorech, zejména toho nejnákladnějšího zboží. Ceny bytů trhají rekordy
a také nová auta jdou na dračku. Proč by tedy mělo zůstat jídlo kdesi v cenovém
suterénu? Nakonec společná zemědělská politika EU, chránící evropské zemědělce před
konkurencí, je důvodem, proč jsou potraviny v EU i při výrazné nadprodukci fakticky
nejdražší na světě.“
Lidé sice nakupovali, ale nahlas projevovali nespokojenost a vzpomínali na
komunistické časy, přitom ovšem zapomínali na jejich nepříjemné stránky. Média sborem
bouřila proti růstu cen (vytahovaly se staré komunistické vtipy u zdražování dle abecedy
až po fšechno), podle Paroubka vláda reformou pomáhá bohatým na úkor většiny
společnosti. Za vyšší platy stávkovali učitelé, levice v čele s prominentními osobnostmi kvůli
chystaným poplatkům u lékařů vyzvala k „občanské neposlušnosti“. Vládní koalice byla
rozhádaná, zelení nevěděli kam vlastně patří, lidovci rozdělení a oslabení aférou svého
předsedy Čunka, obliba ODS v průzkumech klesala.
21.12. Česká republika vstoupila do „schengenského prostoru“, od severního Finska
až po jižní Portugalsko byly zrušeny hraniční kontroly. Pro naši generaci to byl po většinu
života nepředstavitelný sen, dnes to takřka nevzbudilo pozornost občanů, jen politikové
slavnostně řezali závory. Svět na konci roku 2007 má mnoho stránek, škoda že jsme
náchylní vidět jen ty horší. Jen prezident Václav Klaus v novoročním projevu připomenul,
že „přes nemalou řadu osobních i společenských problémů, které kolem sebe každý z nás
vidíme a cítíme, žijeme dnes asi v nejlepším období naší země, v jakém jsme kdy žili.“

2. POČASÍ
Loňská kronika měla jako jednu z nejobsáhlejších kapitol kapitolu o počasí. To bylo
během roku plné extrémů a rekordů. Zdálo se, že něco podobného se nemůže opakovat.
Opak byl ale pravdou a tak i v tomto roce, opět plném neobvyklého průběhu počasí se
budeme pohybovat někde mimo normálu, mezi rekordy.
Začal leden, jenže v Česku to vypadá jako na začátku jara. Hned 1. ledna padaly
teplotní rekordy. V pražském Klementinu naměřili 12,5 °C – naposledy tak teplo bylo v roce
1867 a 1921. České Budějovice naměřily dokonce 13,7 °C. Nynější počasí tak ostře
kontrastuje s extrémně dlouhou „ladovskou zimou“, kterou jsme prožívali loni. Zatímco
tehdy přicházel do Česka chlad ze Sibiře, teď sem proudí teplý mořský vzduch
z Atlantského oceánu. Ohřátá voda si pak udržuje teplo déle než pevnina a v zimě se od
ní vzduch ohřívá. Tak by podle předpovědi měl být teplý celý leden. Podle meteorologů
by to měl být nejteplejší leden za posledních 45 let. Britští vědci dokonce tvrdí, že v roce
2007 bude vůbec nejteplejší zima ve známé historii!
Dosavadní téměř „jarní“ počasí lyžařům vůbec nepřeje. Na sjezdovkách se sice
lyžuje, ale hlavně na technickém sněhu. Ten pravý totiž dlouho nevydrží.
Noviny píší i neuvěřitelné: pár kosů černých si vybudoval hnízdo na parapetu
v panelovém domě v Ostravě a samička už do něj snesla tři vajíčka! Pokud potrvá stále
takové počasí je naděje, že se rodičům podaří pro své potomky sehnat dostatek potravy.
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Nejen u nás je teplo. New York zažil 7. ledna 22,2 °C, což je téměř o 19 °C nad
dlouhodobým teplotním normálem. O 5 °C tak byl překročen rekord z roku 1950. Tepleji
zde bylo jen v únoru 1930 a 1985. Toto neobvyklé počasí je spojováno s klimatickým jevem
El Niňo, který z Pacifiku přináší teplo a sucho.
U nás tedy vypadá počasí jako na jaře, místo sněhu už několik dní prší. Déšť
dokonce způsobil sesuv podmáčené půdy mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem
a zablokoval tak jedinou příjezdovou silnici. Na některých tocích ve východních Čechách
o víkendu vyhlásili první stupeň povodňové aktivity. Například Zdobnice na Rychnovsku
stoupla za jediný den o půl metru. Morava se zvedla asi o 40 centimetrů. Záplavy by podle
odborníků nastat neměly, na horách je velmi málo sněhu, spíše žádný.
Pod tisíc metrů nad mořem už se lyžovat nedá, a tak pořadatelé museli odvolat
závody v Novém Městě na Moravě i tradiční Jizerskou padesátku. Naposledy se tak stalo
v roce 1998. Letošní leden tak pravděpodobně bude nejteplejším prvním měsícem roku za
posledních 45 let.
Nezvyklý ráz počasí překvapil i mykology. Na rozdíl od zklamaných lyžařů však
příjemně. V lesích nacházejí houby, které za běžných podmínek přestávají růst na podzim.
Třeba čirůvky a strmělky, někde i bedly. Je to skutečná rarita.
Je 10. ledna a příroda je vzhůru nohama. Teplé lednové počasí ji nutí žít jarně –
kvetou sněženky, pučí ovocné stromy. Pupeny na meruňkách a broskvích jsou ovšem
rizikem – mráz, který se může objevit, by je poškodil. Líhnou se komáři a vylézají klíšťata,
rozmnožují se hlodavci. V nebezpečí je také úroda vína.
Neobvyklý průběh zimy má také vliv na lidské zdraví. V teplotách kolem 5 °C je
snadné onemocnět zápalem plic nebo zánětem nosohltanu. To se týká hlavně malých
dětí a starších lidí. Paradoxně má mírná zima na zdraví i dobrý vliv. Je nízký počet inverzí
a smogu, takže klidně mohou ven i astmatici a lidé s nemocným srdcem.
„Jarní leden“ nejvíce popletl ptáky. Začali zpívat a asi by rádi začali i hnízdit. To se
týká zejména kosů, sýkorek, brhlíků či pěnkav.
Letošní leden naboural rekord starý několik staletí. V pražském Klementinu, kde od
roku 1775 zaznamenávají extrémy počasí, neexistuje údaj, který by začátek tohoto roku
„trumfnul“. Je to tedy nejteplejší leden za 232 let! Průměrná lednová teplota je v Česku –
2,5 °C, teď je průměr + 4 °C. Abychom se teď „dorovnali“ na normál, musely by na konci
měsíce zavládnout až osmistupňové mrazy. Jenže zatím to opravdu nevypadá, že by
něco takového hrozilo.
Včera, 10. ledna teploměr na sluníčku ukazoval neuvěřitelných 26 °C, obloha byla
modrá jak šmolka a my chodili jen v tričku. Paráda! Měsíční předpověď navíc ohlašuje
nadprůměrné teploty nejméně do 10. února. I v Olomouci naměřili ve stínu 13,5 °C, což je
maximální teplota pro tento den. Dosavadní rekord z roku 1998 byl 10,1 °C. Přes 13 °C se
přehouply také teploty v Šumperku, Jeseníku, Přerově i v Litovli. Nejtepleji bylo v Javorníku,
tam se rtuť teploměru dostala na 14,1 °C. Průměrná teplota v první lednové dekádě je
v Olomouci nejvyšší od roku 1876, kdy se začalo s měřením.
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Jeden den v tričku, druhý s čepicí a teplou bundou? Fouká! Silný vítr o rychlosti až
126 km v hodině řádil na hřebenech Jeseníků. Lámal stromy i ve Zlatých Horách, ve
Starém Městě na Šumpersku a u Hoštejna na Zábřežsku. I v nížinách, tedy u nás, dosahoval
až rychlosti 55 km/hod. a v Července spadly větve na elektrické vedení, čímž asi 2 000
odběratelů bylo bez proudu od 9 do 13 hodin .
I na dalších místech vítr o přibližně stokilometrové rychlosti zaměstnal energetiky,
například v Olomouci – Holici či v Lutíně. Vítr zpomalil také dopravu. Horská služba vydala
varování před horskými hřebenovými tůrami. Obavy měli i lesníci – půda je podmáčená
a silný vítr tak může stromy snadno vyvrátit. Ohrožené jsou hlavně smrky, které mají mělké
kořeny. Ale u Hoštejna spadlo v blízkosti silnice i pět dubů! Na jedoucí auto v Krnově spadl
strom a zranil dva muže. V západní Evropě vichřice zabila už několik lidí. „Mění se klima.
S prudkými výkyvy počasí se musíme naučit žít“ říká náš přední klimatolog Jan Pretel.
Letošní zima, kdy sníh a mráz jsou luxusním zbožím, nepřestává překvapovat. O
víkendu rozmary počasí pokračovaly. I přes silný vítr, který na severu Olomouckého kraje
lámal stromy, padaly dál teplotní rekordy. Poryvy větru ještě i v neděli dosahovaly rychlosti
až 90 km v hodině a v nížinách kolem 60 kilometrů. Na stanici v Bělotíně naměřili 11,8
a v Jeseníku 11 °C. Na obou místech padly rekordy z roku 1994. Nejvyšší teplota však byla
v Olomouci třináct stupňů, to je vyrovnaný rekord z roku 1948.
Silný vítr z minulého víkendu byl jen slabou předehrou toho, co nastalo na konci
druhé lednové dekády. Pak že už nás nic nemůže překvapit! Ale může! Už upozornění
meteorologů na to, že ve čtvrtek 18. ledna bude opět vát silný vítr, který bude v nárazech
dosahovat rychlosti 90 až 110 kilometrů za hodinu, což je síla orkánu, budilo obavy.
Varování před tak silným větrem čeští meteorologové nikdy v historii nevydali. Podle nich
se takový orkán vyskytne jen velmi zřídka – jednou za rok až deset let. Hlásili též vydatné
srážky na horách a tak i vzestupy hladin řek.
Už před 16. hodinou začala na Jesenicku řádit vichřice – nárazy 25 – 30 m/sec,
u nás v průměru 15 – 20 m/sec, šlo tedy o bouřlivý vítr, přibližně 8. stupně Beaufortovy
stupnice. Vichřice se přihnala z Atlantiku a lidé v Evropě ji znají leda tak ze zpráv
o hurikánech v Americe nebo o tajfunech v Asii. Smršť dostala jméno Kyrill a vítr při ní
dosahoval rychlosti až 190 km/hod (12, nejvyšší stupeň Beaufortovy stupnice označuje
tento vítr za orkán). O život přišlo nejméně 27 lidí – 10 v Británii, 6 v Německu, 4
v Nizozemsku, kde bylo řádění největší.
I u nás zabíjely padající stromy (2 mladí muži ve Vestci u Prahy a 1 hasič na
Českolipsku). V Krušných horách navečer naměřili rychlost větru 182 km/hod. V Litovli
foukal celou noc prudký nárazový vítr, větší škody ale nenapáchal. Spíš se lidé málo
vyspali, vystresovaní hučením větru, silnou bouřkou, blesky a lijákem.
Počítají se škody – orkán Kyrill se nad Evropou i Českem hnal s neuvěřitelnou
rychlostí a nad Sněžkou dosáhl rekordních 216 kilometrů v hodině. Ve většině českých
a moravských krajů přesáhl rychlost 140 km/hod. V Evropě nakonec zabil 47 lidí, u nás 5.
Podle odhadů se škody na pojištěném majetku blíží u nás půl miliardě korun. Lesy ČR
považují polomy způsobené orkánem za nejrozsáhlejší v historii. Za jedinou noc porazil
orkán více stromů než při katastrofě v Tatrách. Na zemi leží 4 miliony krychlových metrů
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dřeva, na Slovensku to byly v roce 2004 zhruba 3 miliony. Během několika hodin padlo tolik
stromů, kolik dřevorubci v Česku pokácejí asi za 3/4 roku. Vyjádřeno v penězích, jde
o dřevo za 6 až 7 miliard korun. Nejvíce jsou postiženy lesy na Šumavě, v Krušných horách
a v Krkonoších. Je to největší katastrofa od ničivých povodní.
Kvůli řádění vichru bylo Česko ve tmě, když v noci zůstalo bez proudu kolem 1,5
milionu domácností a firem. Hasiči zaznamenali během jednoho dne na 4 000 zásahů,
nejvíce od povodní v roce 2002.
Doprava v Evropě byla zcela paralyzována, včetně letecké a lodní. I u nás byly
velké potíže s popadanými stromy na silnicích a železničních tratích. Autem se
nedoporučovalo jezdit. Kolabovaly i počítače. Poškozen byl jeden z terminálů v Praze –
Ruzyni. Silničáři i v našem kraji sice nemají práci se sněhem, ale na páteční noc a sobotní
dopoledne hned tak nezapomenou. Stromy totiž padaly po celém kraji, hlavně na
Šternbersku a v Uničově (5). Vítr na střední Moravě ale napáchal mnohem méně škod než
v jiných částech republiky. Nedošlo ani ke zraněním.
Letos jde o skutečný extrém, přiznávají klimatologové. Ale mírná zima prý přichází
co 8 let. Poslední byla v roce 1998, tak co se divíte?
Po smršti opět přišly teplotní rekordy. Přímo v Olomouci se teplota v pátek 19. ledna
vyšplhala na 15,1 °C (dosavadní rekord z roku 1947 byl 9,1 °C) a také v Jeseníku,
Javorníku, Šumperku a v Bělotíně na Přerovsku. Tyto rekordy padly před nástupem studené
fronty. Poté se ochladilo, někde třeba i o 10 °C! Už jsou tu i další důsledky orkánu a útočí
na ceny pojistek. Škody pojišťoven se už blíží k půlmiliardě a pojistky tak mohou podražit
podle „větrných“ map.
Až o víkendu, kdy vichr ztrácel na síle a zklidňoval se, si trochu oddechli i hasiči.
Vždyť ve čtvrtek vyjížděli ke 2 400 mimořádným zásahům. V neděli jich bylo už jen 240. Vítr
tedy zpomalil a má ho střídat sníh. Počasí po několika týdnech přestane překvapovat
a snad chvíli bude zase připomínat alespoň trochu leden. Měla by to být nejvýraznější
sněhová nadílka letošní zimy.
I když se počasí v letošním lednu „zbláznilo“ kvůli velkému kontrastu mezi hradbou
studeného vzduchu nad Arktidou a teplým vzduchem v Evropě, který vyvolal i orkán,
jedna z hypotéz tvrdí, že jde o kolísání klimatu, které je přirozenou záležitostí. Ti druzí zase
přísahají na globální oteplování, které jsme odstartovali produkcí skleníkových plynů. Tak
kde je pravda?
Sfouknutá Evropa se teď sbírá ze země, sčítá škody. Vždyť takový knokaut, jaký jí
uštědřil ničivý orkán Kyrill, starý kontinent řadu let nepamatuje. Přesně ekonomické ztráty
ještě vyčísleny nejsou, ale jistě půjdou do miliard eur.
Po větrné smršti se prý máme připravit na další kalamitu. Tentokrát sněhovou – do
dvou dnů by mělo napadnout čtvrt až půl metru sněhu. Na horách to bude ještě víc – až
80 centimetrů. Teploty klesnou až o 15 °C. Dobrou zprávou to snad může být jen pro lyžaře
a majitele horských vleků. A podle lékařů by mráz mohl zastavit nástup chřipky. Epidemie
i v Olomouckém kraji je zatím na začátku a pod kontrolou. Mnohem menší radost mají
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z prudkého ochlazení zemědělci. Přerostlou řepku a ozimou pšenici by to, pokud by dost
nenasněžilo, mohlo ohrozit.
Je 23. leden a Česko se teprve dočkalo prvního pořádného sněžení od začátku
zimy. Náhlá změna počasí zasáhla především řidiče a na D 1 se hned za Brnem kvůli
havárii kamionů vytvořila čtyřicetikilometrová fronta.
Sněžení a mrazy přišly náhle po extrémně teplých prvních dnech ledna, 33 dnů po
začátku zimy. V noci má být až 13 stupňů pod nulou. Ještě před týdnem bylo více než 15
stupňů nad nulou. Za týden je tedy rozdíl 28 °C – neuvěřitelné!
Podobná změna počasí postihla také velkou část Evropy a u nás se s problémy
potýkají řidiči ve všech částech země. Ministerstvo dopravy varuje řidiče a vyzývá je, aby
pokud to není naprosto nutné, s autem vůbec nevyjížděli!
Česko zapadlo sněhem. V Litovli napadlo během noci a čtvrtka 25. 1. kolem 15 – 17
centimetrů sněhu, technika byla v permanenci po celou noc i den. Pražské letiště v Ruzyni
bylo po celý den uzavřeno, zrušeno na 90 letů. Zasypané silnice, uzavřený dálniční
přechod se Slovenskem. Doprava na většině důležitých silnic je ochromena. Kamiony,
neschopné vyjet i do mírných kopců, zablokovaly dopravu na hlavních tepnách v zemi.
Podle ministra dopravy Aleše Řebíčka se uvažuje o zákazu jejich vjezdu na zasněžené
dálnice. Za tento jediný den policisté napočítali 1 144 nehod, tj. třikrát více než je běžné!
Tři dny po této velké kalamitě se blíží další příval sněhu. Má ho napadnout až půl
metru. Meteorologové varují před silným větrem – budou závěje a sněhové jazyky.
A přímo na horách hrozí laviny. Ty mohou padat i v Jeseníkách. Do polského příhraničí je
lépe nejezdit. Mezi Javorníkem a Bílou Vodou na celou noc zapadl autobus s cestujícími.
O víkendu je kolem nuly a to je podle odborníků ideální teplota pro šíření chřipky. Už
nyní epidemie podobných virových onemocnění zasáhla Moravu. Ordinace lékařů plní
děti do 5 let a pak školáci mezi 6 – 14 lety. Oproti minulému týdnu stoupl počet
nemocných o 18 %.
Konec ledna opět přináší husté sněžení a nízké teploty, které prudce vystřídaly
dosavadní spíš jarní počasí. A řidiči jako by sníh v lednu už ani nečekali. Výsledek – výrazné
zvýšení dopravních nehod.
Vytáhněte lyže, zima začíná! Majitelé lyžařských areálů a hoteliéři v Jeseníkách se
těší, že začnou umazávat finanční ztráty, natěšení lyžaři a snowboardisté zase že doženou
tréninkové manko. Jeseníky totiž pokryl čerstvý sníh – všechny vleky jedou naplno! Ovšem –
pozor na laviny – varují jeseničtí záchranáři. Kvůli přívalům sněhu vyhlásili hned v pěti
lokalitách druhý stupeň lavinového nebezpečí z možné pětibodové škály.
Náhlé změny počasí ale nemají konce. Poté, co se přes Česko před více než
týdnem prohnal orkán následovaný sněhovou kalamitou a obrovským ochlazením, se
znovu vrátil prudký vichr. V Krušných horách dosahoval až 120 km/hod. Meteorologové
varují před sněhovými bouřemi, kdy může docházet k takzvané bílé tmě, zdánlivému
splynutí země a oblohy a výraznému snížení dohlednosti. Jízda autem je pak riziko. Navíc
lidi ohrožují i padlé stromy, potrhané elektrické vedení či sněhové jazyky.
7
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Víkend tak byl plný bouraček na silnicích. V Česku se stalo 871 dopravních nehod
při kterých zemřelo 6 lidí. Na horách došlo k celkovému nárůstu úrazů, až o 70 % oproti
normálu. Praděd hlásí 75 cm sněhu. Má dál sněžit a napadnout by mohlo 10 – 15
centimetrů. Nakonec napadlo až 20 cm prachového sněhu, který vítr navál do závějí.
Horská služba proto zvýšila stupeň lavinového nebezpečí na trojku z pětibodové stupnice.
Tak leden si můžeme „zrechnovat“. Byl to nejteplejší leden za 46 let. A nejen to.
V průměru bývají 2 °C nad nulou, letos to bylo 3,5 °C nad bodem mrazu. Během celého
měsíce se vyskytl jen jediný den, kdy mrzlo na celém území. Tím byl 26. leden. Výjimečné
teploty začaly hned na Nový rok, kdy padl dlouhodobý teplotní rekord. Další rekord přišel
o týden později a pak ještě dvakrát.
Rekordně vysoké teploty ohlásily i další evropské země – Švýcarsko, Německo či
Nizozemsko. Tam dokonce zaznamenali nejteplejší leden za celou dobu, co se teplota
pravidelně měří – od roku 1706. Ve Velké Británii se letošní leden zařadil na druhé místo,
hned za rekordně teplý první měsíc roku 1916.
Někteří odborníci mají zato, že i celý rok 2007 bude nejteplejší v historii. Přičítají to
oteplování atmosféry vlivem skleníkových plynů. Podle jiných expertů má na počasí vliv
zejména klimatický jev El Niňo.
Jaká je prognóza na únor? Pro příznivce lyžování a pořádné zimy to nebude příliš
dobrá zpráva: teploty se budou pohybovat mnohem častěji nad bodem mrazu než pod
ním. Ochladit se má až ve druhé polovině měsíce, ale změna nebude příliš výrazná. Až
v poslední dekádě může být až – 7 °C. Z dalších odhadů prognostiků Češi mohou mít větší
radost. Díky tomu, že moc nesněží, nečekají odborníci větší problémy s jarními povodněmi.
Půda navíc během letošní zimy výrazněji nezmrzla, takže se voda má kam vsáknout.
Uprostřed prvního týdne února silný vítr opět potrápil obyvatele Olomouckého kraje –
lámal stromy a shazoval střechy. Už od deváté ráno vyjížděli kvůli silnému větru do akce
hasiči na Přerovsku, Prostějovsku a Kojetínsku.
Klimatologická konference 2 500 vědců v Paříži vydává varování o globálním oteplení:
za 50 let budou české brambory vzácnější plodinou, sucha budou střídat ničivé povodně,
podzim a jaro se zkrátí. Ubude vody v řekách, přibude škůdců a některé plodiny bude
třeba geneticky upravovat, aby přežily. Globální oteplení by ale nemuselo mít jen
devastující účinky. Podle některých teorií by mohlo být léto tak dlouhé, že by se v Česku
mohlo sklízet i dvakrát do roka.
Je polovina února, ale počasí je jako v dubnu – slunce, déšť, teploty nad nulou
a jak to tak vypadá, na velkou zimu můžeme už zapomenout. Meteorologové očekávají,
že i dalších 30 dní bude teplotně nadprůměrných. Sněhu tak dál bude málo a žádný
v nižších polohách. Česko stále čeká příliv teplého oceánského vzduchu od západu –
vysoké mrazy tak v nejbližších dnech nepřijdou.
Dlouhodobá průměrná teplota v tomto období v pražském Klementinu je 1,2 °C.
Teploty u nás se však již dlouho pohybují několik stupňů nad průměrem. Od loňského
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dubna do letošního ledna jsou průměrné měsíční teploty nadnormální. Nejvyšší odchylku
(+ 5,2 °C) zaznamenali meteorologové letos v lednu.
Teplá zima pokračuje i v poslední dekádě února a většina lidí z ní má radost.
Otázka: je lepší ladovská zima s nekonečnými přívaly sněhu, nebo letošní teplo s kytkami
rozkvetlými i v lednu? Bezmála dvě třetiny Čechů odpovídají, že mají raději teplo. Projevují
zároveň rozporuplný postoj k profesím, které na nepřízeň počasí doplácejí. Zatímco
zemědělci si podle nich zaslouží státní dotace, vlekaři nikoli. Teplá zima nejvíce těší lidi ve
věku mezi 45 a 59 lety, kdy ji upřednostňuje 67 % z nich. Naopak po hromadách sněhu
nejvíce touží ti, kterým není více než 29 let (48 %). V dalších dnech sice přituhne, ale zima
má už skutečně na kahánku.
Sněhu je zatím opravdu poskrovnu, ale snad napadne další. O víkendu lyžaři zaplnili
horská střediska a slunečné počasí jim přálo. Pro provozovatele to byl nejlepší víkend
v sezóně. I vlekaři v Jeseníkách si třetí únorový víkend pochvalovali. Hory však zasáhl silný
vítr a horská služba nedoporučovala túry na hřebenech, kde přístroje naměřily rychlost až
105 kilometrů v hodině. Záchranáři navíc varovali i před lavinami, které hrozí mimo
turistické stezky.
Provozovatelé vleků s očekáváním vyhlížejí – na horách má připadnout další sníh,
když teď je ho v českých horských střediscích většinou mezi 15 až 50 centimetry. Nejlépe je
na tom Praděd, kde je dokonce 90 centimetrů. Navíc teploty přes noc i přes den by se na
horách měly pohybovat kolem bodu mrazu, takže sníh by mohl vydržet. Jejich naděje ale
hatí nová zpráva meteorologů, která říká: „Zima letos v Česku nebyla, není a nebude!“ Až
do začátku jara podle nich bude stále stejné nevýrazné počasí – žádný velký mráz, žádné
přívaly sněhu a v nížinách jen louže a bláto. Mírně ochladit by se mohlo už jen o posledním
únorovém víkendu, ale jen v nejzazších koutech Česka, hlavně ve Slezsku.
Loňská zima byla rekordní, ta letošní také – ale přesně v opačném směru. V únoru
se teploty pohybují stále mezi jedním až pěti stupni nad dlouhodobým průměrem. Na tuto
zimu tak rozhodně nezapomenou zemědělci. Kvůli nedostatku sněhu totiž hrozí, že nás
zasáhnou sucha. Na jaře se dá očekávat i nedostatek vody ve studnách. A tak další
„postiženou“ skupinou lidí budou zahrádkáři. U nich je možné, že doplatí na další
nebezpečí. Některé stromy už mají pupeny a pokud přijdou v dubnu ranní mrazíky, tak
rozkvetlé stromy zmrznou.
Naopak ekologové mohou „slavit“. Méně se topilo a to je dobré i pro ovzduší,
protože se vypouštělo méně skleníkových plynů a jiných nečistot. Dobré to bylo mezi námi
také pro naše peněženky! Bez obav mohou být lidé žijící u řek, tak jako my. Jarní povodně
totiž nehrozí. I kdyby, tak to málo sněhu, co teď na horách je, by rychle roztálo a řeky by se
z břehů nevylily (teď je moderní používat pojem: nevybřežily ?!).
Proč je tedy doopravdy letošní zima tak rekordně teplá? Prý to má skutečně na
svědomí globální oteplování, které se v severní části Evropy projevuje vyšším úhrnem
srážek, které jsou v zimě sněhové, a v jižní části Evropy zase menším množstvím srážek. Pak
záleží na tom, do jaké části Česko jako součást střední Evropy sklouzne. Loni to bylo do
severní části a letos jsme naopak v té jižní. To říká hlavní náš klimatolog Jan Pretel.
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Letošní zima byla skvělá. Ušetřila nám miliony, libují si silničáři. Taková slova jsme od
nich ještě neslyšeli! Předběžná čísla hovoří na střední Moravě o patnáctimilionové úspoře.
Správa a údržba silnic Olomouckého kraje, která se stará o silnice druhých a třetích tříd
hlásí úsporu 21,7 milionu za listopad a prosinec, za leden je to kolem 10,5 milionu korun.
Ušetřené peníze nepůjdou nikam jinam než na zkvalitnění silnic – zní hlas ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Aspoň že tak!
Počasí překvapuje. Do nečekaně bílého rána jsme se probudili v pondělí 26. února.
Celá střední Morava se pokryla silnějším sněhovým popraškem, který však během
dopoledne téměř zmizel. Někde napadlo až 5 cm sněhu, ale sněžit má v dalších dnech
jen výjimečně a jen ve vyšších polohách. Předpověď pro další dny mluví už o „jarních“
dvanácti stupních.
Zima je asi už definitivně pryč. Byla nejteplejší za posledních 85 let. Všechny tři zimní
měsíce byly teplotně nadprůměrné. Únor byl o 3,7 °C teplejší než je dlouhodobý průměr.
Lidem teplá zima ušetřila tisíce, spotřeba elektřiny rekordně klesla, stejně tak plyn a teplo.
Přírodě mírná zima neuškodila, spíš naopak. Zvěř netrpěla hladem a rostlinám nevadil
nedostatek sněhu, protože prakticky nebyl extrémní mráz.
Příznivý je i výhled na jaro. Mrazy by neměly uhodit, takže pupeny na stromech
zůstanou. Sucha prý není třeba se obávat – leden i únor byly srážkově velmi vydatné
a má pršet i po celý březen. Ten by měl být i nadprůměrně teplý. V dubnu, ale i na
začátku května by mohl překvapit náhlý pokles teploty nebo i sněžení!?
Tak ještě odklad? V Jeseníkách na počátku března napadlo 20 centimetrů sněhu
a Horská služba vyhlásila třetí stupeň lavinového nebezpečí. Sníh je mokrý, ukládá se a tak
mohou při jeho větším množství hrozit deskové laviny ve Velkém a Malém kotli, Jelením
žlebu a na Červené hoře. Na Králickém Sněžníku zůstává v platnosti druhý stupeň.
Vzhledem k tomu byl první březnový víkend pro lyžování vhodný. Zástupy lyžařů si
nenechaly ujít asi už jednu z posledních možností zalyžovat si na svazích jesenických hor.
Ale Ovčárna ještě hlásí 125 cm sněhu a tak je naděje, že to vydrží minimálně do 17.
března, kdy končí jarní prázdniny školákům Olomoucka. Krkonoše prý to zkusí až do
Velikonoc? Tam ještě leží na 70 centimetrů sněhu.
Mnozí však už odhodili lyže a raději jedou na vodu. Na Tomáše totiž opět padaly
teplotní rekordy, které signalizují, že jaro se už výrazně hlásí o slovo. V Ostravě – Porubě se
rtuť teploměru vyšplhala na 18,9 °C – dosavadní rekord z roku 1989 byl přitom 15,6 °C. Na
teploty přes 18 °C bychom si ještě zvykat neměli a v noci je třeba počítat s teplotami
kolem nuly.
A tak to taky je. Počasí střídavé, ale sluníčko už hezky pálí a Horymír Vykydal
prodává přísadu ostošest, kedlubny už mu dokonce úplně došly. Hemžení na zahrádkách
začíná – jaro je tady – to se nedá oddiskutovat! Není to však bez komplikací – deštivé
počasí a tání na horách na konci první březnové dekády plní říční koryta. Naštěstí jen
pomalu, po centimetrech. I u nás stoupla Morava o 15 – 20 centimetrů a na některých
místech dosáhla prvního, nejnižšího stupně povodňové aktivity značícího stav bdělosti.
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Je 13. březen a teplotní rekordy opět padají a to dokonce na pěti místech
Olomouckého kraje. Pokořeny byly tabulky teplot v Olomouci, Jeseníku, Bělotíně,
Šumperku a v Luké. Nejvyšší byla teplota v Jeseníku, kde se ručička teploměru dostala až
na 1,8 °C.
Všechno je jinak. Vlídné počasí střídá déšť a ochlazení, nemáme počítat s více než
8 °C. Proudí k nám studený vzduch ze severu a severozápadu a teploty přes den mohou
spadnout až na pouhý jeden stupeň nad nulu. Tak jsme se namlsali, naseli a nasadili
všechno možné a teď se budeme strachovat, co všechno nám mráz může zničit.
Na střední Moravu přišla s teplejším počasím také inverze. A s ní fakt, že dýcháme
špinavý vzduch – množství polétavého prachu v ovzduší totiž překračuje hygienické limity.
Ke špatným rozptylovým podmínkám a inverzi se přidávají i zplodiny z komínů domácností,
či dokonce pálení listí a trávy. To není moc dobré.
Průběh počasí vyvolává spekulace odborníků o prognózách na léto a zbytek roku.
Zima skutečně byla nejteplejší za posledních 127 let (nová fakta!), tedy od doby, co se
vedou systematické záznamy o počasí. A tak prý i celý rok 2007 bude podle odhadů
historicky nejteplejší. Jestli se ale skutečně zařadí mezi teplotně rekordní, se zatím říci nedá.
Je však velmi pravděpodobné, že po teplé zimě přijde suché a teplé léto. Mohlo by být
bez ničivých povodní a vytrvalých dešťů, což by nám vyhovovalo.
Možná El Niňo, který ohřál hladinu východního Pacifiku, ale spíše člověk a jeho
zvýšená produkce skleníkových plynů, které přispívají k ohřívání atmosféry bude na vině.
Vždyť průměrná teplota na planetě se zvyšuje stále rychleji: zatímco během minulého
století se průměrná teplota zemského povrchu zvýšila o 0,06 °C za 10 let, od druhé
poloviny 70. let začala stoupat trojnásobnou rychlostí. Výmluvný je také fakt, že deset
nejteplejších roků zažilo lidstvo v období od roku 1995.
Tato zpráva přišla paradoxně ve dnech, kdy se do Česka načas vrací zima.
V poslední dekádě března sem bude proudit studený vzduch a silný vítr. Noční teploty
budou klesat pod nulu a to až na – 4 °C. Ačkoliv se zdálo, že s lyžováním je konec, na
horách začne opět sněžit. V nížinách má padat sníh s deštěm. Už hledáme, čím vším
zakryjeme vzrostlou přísadu – asi o ni přijdeme!? Tak neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil! Ono
to skutečně svědčí o tom, že počasí chystá obrat o 180°. Zima se má vrátit a že jsme
minulý týden mohli chodit v tričku s krátkým rukávem a opalovat se, bude jen příjemnou
vzpomínkou.
Předpověď varuje před silným sněžením v polohách od 400 metrů. Tak si asi nikdo
první jarní den nepředstavoval ani v nejčernějších snech: jaro v 01,07 hod. po půlnoci
začíná v přívalech sněhu, který zasypal silnice a vítr srážel kamiony. „Bílé peklo“ – to je
titulek novin. Kalamita postihla Moravu a valí se i do Čech. Nečekané přívaly těžkého
a mokrého sněhu působí značné škody. Dálnice D 1 je osm hodin neprůjezdná, na
Bruntálsku napadlo 40, na Tišnovsku 33 centimetrů sněhu. Kromě řady dopravních nehod
dochází k rozsáhlým výpadkům elektřiny. Bez ní je skoro 100 000 lidí v několika desítkách
měst. Na elektrické dráty se totiž zřítily stromy. Na Ostravsku sníh zbořil dvě nafukovací haly.
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Sníh a velmi silný vítr připravily těžké chvíle řidičům na mnoha místech
Olomouckého kraje. Nejvíce havárií způsobilo počasí na rychlostní
komunikaci
z Olomouce
do Hranic, kde museli motoristé strpět čekání v dlouhých kolonách.
Převrácené kamiony, nákladní auta a autobusy uvězněné v hlubokých závějích. I u nás
v Litovli bylo bílo. Ale jen na pár hodin, ráno dalšího dne už bylo beze sněhu. Dopadli jsme
moc dobře. Zatím! Sněžit totiž má až do konce týdne. Řidiči dostávají stále varování, aby
s auty nevyjížděli, pokud to není nezbytné. Jestli je to nutné, tak pokud možno za dne. Na
silnicích budou sněhové jazyky, závěje. Budou se hodit i sněhové řetězy, třeba i lopata
k vyproštění vozidla.
Kvůli počasí varovali návštěvníky Jeseníků také záchranáři z Horské služby, kteří
nedoporučovali pohyb na hřebenech, kde fouká silný vítr a je minimální viditelnost, tzv.
bílá tma. Je tu vyhlášen třetí stupeň lavinového nebezpečí, opět hrozí deskové laviny v 5
už známých lokalitách. Je to opět paradox. Začalo vlastně jaro a zastavené vleky zase
jedou. Vydatné sněžení výrazně zlepšilo podmínky pro sjezdové i běžecké lyžování
v Jeseníkách. Provoz tak obnovila i některá střediska, která ho před časem zastavila,
například Branná, Dolní Morava či Červenohorské sedlo. Ale o víkendu se má oteplit a sníh
začne tát. Vždyť může být i 20 °C. Teploty příštího týdne se mají vyšplhat až na 16 °C.
Sněžení na začátku jara není podle meteorologů výjimečné, podobné výkyvy se
prý mohou objevovat až do začátku května. No, nazdar! A kde se tolik sněhu tak
najednou vzalo? Vlhký vzduch od Středomoří se setkal se studeným vzduchem ze severu,
a tak začalo sněžit. V létě podobné situace přinesou hodně deště, který může způsobit
záplavy. Škoda, že podobná kombinace nenastala dřív – třeba v lednu. To bychom měli
zimu se spoustou sněhu a vše by bylo v „normálu“. Po vydatném sněžení jsou ale silnice za
tři dny holé, jen na Jesenicku ve vyšších polohách sníh zůstává. Všechny silnice jsou sjízdné.
Ve dnech, kdy se politici na celém světě přou, zda člověk zavinil globální
oteplování, domácí klimatologové představili nový, unikátní Atlas podnebí Česka, který
dokazuje postupné zvyšování průměrných teplot u nás. Změny podnebí dokládá i rozložení
srážek v Česku. Kniha ale neřeší, jestli za změny a současné oteplování může skutečně
činnost člověka. Čísla a fakta zvyšování teploty však potvrzují.
Podle všeho se dají v Česku i v dalších letech očekávat rychlé změny a výkyvy
počasí a možná i častější katastrofy, jako jsou povodně. Měření v pražském Klementinu
ukazuje, že podobně vysoko jako dnes byly v průměru teploty někdy na přelomu 18. a 19.
století. To by však vylučovalo tvrzení, že se na oteplování podílí člověk. Odborníci říkají,
trochu jako obezličku, že dnes existuje vysoká pravděpodobnost, že člověk k tomu svou
činností může přispívat. A tak to máte!
Máme tady raritu! Minimálně jedenkrát za rok se stává, že Česko, nebo jeho část,
pokryje šedý mazlavý prach. Naposledy to bylo 23. března, v sobotu. Lidé skoro v celé
zemi (u nás ale opravdu jen minimálně) nechápali, proč mají špinavá auta, parapety
a proč přes okna nevidí. Možná ještě víc je překvapilo vysvětlení: šedou „pokrývku“ má na
svědomí prach a písek – a to buď z Libye, nebo z Ukrajiny. Je dokonce možné, že na
Česko mohl spadnout „promíchaný“ prach z obou písečných a prachových bouří. Podle
odborníků se podobný úkaz děje asi 1x za rok, ale letos se v Evropě objevil už potřetí.
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K tomu, aby prach naše území pokryl, už jenom stačilo, aby zapršelo. Právě proto se
například v Krušných horách bílý sníh změnil v šedý a auta pokrylo mazlavé bláto. Ještě že
nepadaly žáby!
Další mazlavý „poprašek“ by na nás v dalších dnech spadnout neměl. Podle
předpovědi totiž nemá pršet. Naopak, máme teď pěkné jarní počasí s teplotami mezi
11 až 16 stupni, jen ráno se to motá kousek nad nulou. Zachráněná přísada se má k světu,
všechno je v „richtiku“. Zbylý sníh se tak ani v Jeseníkách, kde je ho kolem 20 centimetrů,
dlouho neudrží. S teplejším počasím pak přichází také výraznější vliv pylových alergenů.
Lidi mohou trápit pyly topolu, vrby, jívy, lísky či olše. Výrazněji pak mohou nastoupit pyly
břízy.
Velikonoce budou slunečné a pěkné počasí by podle měsíční předpovědi
meteorologů mělo vydržet až do konce dubna. Obloha se zatáhne jen na několik dní
a teploty by neměly klesnout pod 10° C. Vše se plní, jen noční teploty klesly 4. dubna dost
pod nulu a tak ti, co měli přísadu venku nakonec splakali, rajčata odešla i ve skleníku
a magnolie v plném květu silně pohnědla. Stačila tedy nakonec jedna jediná mrazivá noc
a naše snažení přišlo vniveč! Ale dny Velikonoc jsou opravdu pěkné. Trošku sice fouká a je
chladněji, ale sluníčko se činí. Dá se nejenom lyžovat, ale i vodáci odemykají řeky
a zahajují sezónu.
Jsou Velikonoce a koledníky doprovází sluníčko. Teplota šplhá ke 20 °C a krásné
počasí vylákalo lidi ven. O velikonoční neděli byly na cyklostezkách Litovelského Pomoraví
snad stovky cyklistů i pěších (jistě i jinde) a „Na konci světa“, v hospodě na Březovém
nebylo pro nával ani kam sednout. Pondělí velikonoční vytáhlo ven nejen tisíce koledníků,
ale také ty, kteří vyrazili za zábavou nebo za sportem. Svatý Kopeček prožil dopravní
kolaps, když jej obsadily stovky zájemců o bohoslužby v poutním chrámu a návštěvu
zoologické zahrady. Parkoviště a silnice byly zcela zaplněné, mnozí uvízli v dopravní
zácpě. Policisté nakonec museli cestu uzavřít.
Po slunečném období mají přijít bouřky - někdy na konci dubna a začátku května.
Zatím je ale nebe bez mráčku a povelikonoční víkend je sice jarní, ale s letním počasím. Je
kolem 24 °C – lidé se opalují = léto v dubnu! Není vůbec typické aprílové počasí. Vypadá
to na překonání 68 let starého teplotního rekordu 24,5 °C – ono je tu 25 °C! Teploty jsou tak
statisticky zhruba o 10 °C vyšší, než je v tuto dobu běžné. Meteorologové i lékaři vyzývají
k používání opalovacích krémů a varují před pobytem na slunci v poledních hodinách.
Mezinárodní panel pro změny klimatu, kde se sešli zástupci více než stovky zemí,
vydal v těchto dnech prohlášení ve kterém s „vysokou jistotou“ oznámil, že dopady
globálního oteplování už nyní přímo ovlivňují zvířata, rostliny a vodu. Pokud svět proces
nezastaví nebo se mu nepřizpůsobí, přijdou důsledky: miliony lidí budou trpět hladem či
žízní, téměř třetina živočišných druhů vyhyne, zemi budou devastovat záplavy, při kterých
zemřou další stovky milionů lidí. Vědecký dokument je založen na 29 000 údajích, sbíraných
v posledních pěti letech. Vědci předpověděli, že oteplování se stane ničivým ve chvíli, kdy
průměrná teplota stoupne o 2 až 3 stupně Celsia. Podle expertů globální oteplování
zasáhne všechny kontinenty, nejvíce však budou postiženi lidé v Asii, kteří žijí kolem
přeplněných oblastí delt řek a na nízko položených ostrovech. Naopak nedostatek vody
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ještě více zasáhne pouštní oblasti Afriky, kde v roce 2020 bude trpět jejím nedostatkem 75
– 250 milionů lidí. Nejchudší z chudých světa jsou tak nejzranitelnější. Vyspělé země musí
pomoci rozvojovým ve snaze co nejvíce potlačit důsledky oteplování, a to
povzbuzováním jejich ekonomického růstu.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři – tak by podle prověřených pranostik mělo začít
jaro. To letošní si však notně pospíšilo. Jiřího je až za 10 dní a teploty málem letní. Letošní
první polovina dubna je tak podle statistik nadprůměrně teplá. Počasí totiž určuje tlaková
výše, jejíž střed je nad Pobaltím, a tak k nám proudí teplý kontinentální vzduch, který je
suchý a nevytváří oblačnost. Slunečnímu záření tak nebrání mraky a teploty přes den
stoupají a stoupají. Paradoxně rána jsou naopak chladnější než třeba loni a když je jasno,
teploty přes noc spadnou téměř k nule. Dají se tedy čekat i přízemní mrazíky! Když
uvážíme, že přes den rtuť teploměru ukazuje přes 20 °C, rozdíl teplot v těchto dnech je 20 –
25 °C.
„Horké“ jaro dělá starosti zemědělcům a i nám, zahrádkářům. Škůdci se totiž
probouzejí dříve než obvykle a kvůli mírné zimě je jich víc. Máme se na co těšit!
Slunečný víkend opět potěšil a cyklostezky na Vísku i na Březové, Střeň a Lhotu na
Moravě měly zátěžové zkoušky. Kolaři si pochvalovali hlavně nový asfaltový povrch stezky
od Čihadla k Šargounu. A bylo jich neurekom! Dobrá zpráva: komáří kalamita nehrozí,
letos je sucho. Na střední Moravě není mnoho zavodněných ploch, kde by se vylíhli.
Postřiky asi nebudou nutné. Více komárů očekávají pracovníci Krajské hygienické stanice
v Olomouci jen v okolí Střeně a Černovíra.
Předpovědi o vysokých teplotách se jen hrnou. Prý se Česko musí připravit na
teplotní šok. Jisté je, že na konci století (sic!) zasáhne do života lidí výrazně oteplení a také
sucho. Počasí v Česku má být podobné tomu, jaké znají turisté v jihofrancouzské Provenci.
Experti proto už dnes žádají politiky, aby začali formulovat vize rozvoje v energetice,
dopravě či vodním hospodářství. Jen tak se lze vyhnout dramatickému propadu.
Citelné klimatické výkyvy odborníky nepřekvapují – opakují se totiž v periodách.
Vysoké teploty Evropa naposledy prožívala ve 14. a 16. století, kdy například kolem Prahy
vznikaly rozsáhlé vinohrady, protože tu v poměrně krátké době vznikly vhodné podmínky
pro pěstování révy. Nedostatkem vody trpí Česko už dnes. Je proto nutné začít lépe
hospodařit s vodou a zvažovat výstavbu nových vodních nádrží – jinak některým oblastem
hrozí kritický nedostatek vody.
V kalendáři je duben, ale podle počasí horké léto. Počasí nás v půli dubna
překvapivě vysvléklo do krátkých rukávů, ale ráno je pořád kolem nuly. Dokonce pod ní –
a to o celé tři stupně! Řada zahrádkářů běduje nad zmrzlými natěmi brambor, které
překvapivě rychle vylezly. Teploty jsou kolem 22 °C, a tak sucho, se kterým se potýkáme
spíše v létě, nás tentokrát zaskočilo v dubnu a déšť prý přijde až v květnu! Třeba chmel
začal růst rychleji, ale výnosy mohou být slabší. Hasiči jen za první půlku dubna vyjeli k 900
požárům, což je mimochodem více než za celé čtvrtletí předtím. Na druhou stranu o
měsíc dříve se otevřely zahrádky restaurací.
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Teplý jihozápadní vítr může za to, že neprší. V řekách a jezerech je až o dvě třetiny
méně vody, než je v dubnu obvyklé. Přitom v loňském dubnu byl každý druhý den deštivý.
Teplo si naopak pochvalují vodáci, kteří už „odemkli“ většinu řek. Spokojeni jsou
i hospodští, protože prodají víc piva. Velké sucho přichází, požáry hrozí po celé zemi. Tato
výstraha meteorologů je alarmující – stupeň nebezpečí je vysoký. Alespoň týden prý
nespadne ani kapka deště. A tak hasiči na lidi apelují: v přírodě nerozdělávejte ohně,
nekuřte, vyvarujte se zdrojů otevřeného ohně. Z „pálení čarodějnic“ se pro hasiče stává
noční můra. Na některých místech republiky již zásoby vody poklesly k nule. Taková
dlouhotrvající sucha vládla v Česku naposledy v letech 2000 a 2003. Snad se nebude
opakovat dlouhé sucho z roku 1947, které zdecimovalo evropské zemědělství, což nám
pamětníkům připomene nepřijatý Marshallův plán pomoci evropským zemím. Až
neuvěřitelně působí zpráva, že v Jeseníkách pod Pradědem se v areálu Figura zatím stále
lyžuje!
Dubnové teploty připomínají spíše začátek léta a suché období navíc začalo
neobvykle brzy. To, že země je vyschlá, zavinila především výjimečná zima bez sněhu.
Paradoxní je, že právě kvůli suchu hrozí povodně. Pokud by najednou přišel extrémní
přívalový déšť, vyschlá, vyprahlá a ztvrdlá země by nebyla schopna vodu vstřebat, a ta by
stékala po povrchu, protože póry v půdě jsou uzavřené. Všechna voda by tak stekla do
koryt potoků, které by nebyly schopny ji pojmout. Řeky z břehů by se ale nevylily, přehrady
by vodu přijaly – vždyť jsou ve výrazném deficitu.
Řeky zatím nevyschly a hladina podzemní vody se také drží, voda se ale vytratila
hlavně z půdy těsně pod povrchem. Nedostatkem tedy trpí pole a zahrady, je třeba
zavlažovat, ale vodohospodáři to asi brzy zarazí. I u nás v Litovli není situace růžová. Ráno
zalijete, večer je už půda jako pepř, žádá si další vodu. Vždyť v soboru 28. dubna bylo přes
26 °C! Skutečně padl teplotní rekord starý 61 let, když stanice v Olomouci naměřila 26,3 °C.
Odolával od roku 1946, kdy naměřili 24,5 °C. Největší teplotní rozdíl naměřila stanice na
vrcholu hory Šerák. Rekord z loňského roku činil 9,6° a v uvedený den se tam teplota
pohybovala kolem 15 °C.
Zatímco u nás odpoledne bylo horko jako uprostřed léta, rychle se připravujeme na
ranní přízemní mrazíky. Brambory, pokud je nesežehl minulý mrazík, mají zase namále.
Ovšem mnozí snaživci už vysadili ven i rajčata (autor se též bije v prsa!) a papriky, takže
teď mají ouvej! S 1. májem přichází studená arktická fronta a výrazně se ochladí. Přes den
bude maximálně 18°, noční teploty mají klesnout k nule až k minus dvěma. Prý nic
tragického, to se podle meteorologů jen počasí vrací k normálu. Říkají, že teprve teď, na
sklonku dubna, jsme se dočkali běžného dubnového počasí. Nadprůměrné teploty se
podle nich jen tak nevrátí. Pro zvědavé – jak to nakonec dopadlo s tou vysazenou
zeleninou – přečkala to pod igelitovými pytlíky a netkanou textilií, nataženou přes záhony,
bez větší újmy. Rozkvetlým ovocným stromům by toto relativně prudké ochlazení nemělo
vadit. Příroda se s jarními mrazíky dokáže vypořádat a květy stromů jsou dost vysoko,
přízemní mráz ani nezaznamenají.
Přece jen zapršelo. Situace ale stále není dobrá. I myslivci celé střední Moravy jsou
stále v pohotovosti, protože zvěř je ohrožena nedostatkem vody. Někde musí opakovaně
plnit umělé napáječky vodou, aby měla zvěř dostatek tekutin. Nejvíc práce mají právě
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u nás, v nížinatých a intenzivně zemědělsky obdělávaných oblastech Hané. Ono totiž
v dubnu napadlo jen 14 % srážek obvyklých pro tento měsíc. Tak extrémní sucha nastupují
jindy mnohem později – teď tedy máme sucho jako uprostřed léta. Hasiči vyjíždějí
k zásahům čtyřikrát častěji než obvykle, nejčastěji ke vznícenému lesnímu porostu či trávě.
Nebezpečí požáru platí už pro všechny kraje Česka. Neobvykle suché jsou stále i vodní
nádrže. Za teplou zimu a „dehydrované“ jaro může dlouhodobé proudění suchého
vzduchu z Ruska a Ukrajiny do střední Evropy. Na sever či jih kontinentu „teče“ naopak
obvyklý vlhký oceánský vzduch, takže tam lidi nesužují taková sucha jako nás.
Kolem druhého májového svátku se situace poněkud zlepšila, déšť několikrát
pokropil, ale nezavlažil suchou půdu. Uklidnění narušila 11. května silná vichřice, která
udeřila rychlostí až 140 km v hodině na Milešovce a dokonce zraňovala a zabíjela.
Padající stromy zabily jednu ženu a dva muže zranily. Byly pokáceny stovky stromů. Po
jejich pádu mnohde zůstali lidé bez elektrického proudu. Vichřice mnohem více řádila
v Čechách, než u nás na Moravě, když v Krušných horách dosahovala uvedené rychlosti
140 km/hod. – podle mezinárodní stupnice orkán. Hasiči napočítali kvůli větru dvojnásobek
zásahů. Většinou odstraňovali spadlé stromy nebo upevňovali nestabilní lešení a
billboardy. Příčinou této vichřice, která přišla od západu, byla podle meteorologů tlaková
níže nad Dánskem.
Víkend má být klidnější. Vítr bude sice ještě foukat, ale ne už tak silně. A bude
střídavě oblačno. Tři „zmrzlí mužové“ z pranostiky ale zklamali. Poslední z nich – Bonifác –
nepřinesl do Česka chlad, ale naopak téměř tropické počasí. To uspíšilo letní sezónu
a otevřela se řada koupališť. V Litovli to zatím nehrozí. Teploty vystoupaly až na 29 °C a po
nich mají přijít přívalové deště, místy i s kroupami. Při bouřkách by měl vát silný vítr až 90
km/hod. I nám hrozí nebezpečí!
Už je to tady! Studená fronta od Pyrenejí přinesla hlavně pro sever Čech další
nemilé překvapení. Silné bouřky provázelo krupobití. Kroupy velké jako pingpongové
míčky poničily střechy domů, vytloukly okna a skla v autech a dokonce udělaly důlky ve
fasádách. To vše na Liberecku. U nás naštěstí nic. Byla by to tragédie i pro naše
zahrádkáře, kteří mají venku vysazená rajčata a papriky (zachráněné před mrazíky
obaly!), o okurkách nemluvě.
Teď má ještě 3 dny pršet, pak se oteplí. Však jsme na déšť čekali strašně dlouho. Tak
máme krásně zalito, jenom na jak dlouho? Nejméně do konce května čekají
meteorologové velmi teplé počasí, navíc téměř bez dešťových přeháněk. Během dne
mohou teploty vystoupat až ke třicítce. A tak se i stalo. Víkend byl krásný, slunečný, opět
plný cyklistů. U nás bylo přes 30 °C a na severu Olomouckého kraje dokonce padl další
rekord. V Jeseníku (!) naměřili 27,2 °C, což je o dva stupně více, než nejvyšší teplota tohoto
dne před 14 lety.
A bude ještě tepleji – čekají nás tropické dny, kdy horký vzduch z jihu Česko
pořádně ohřeje. Čeká se až 32°, na horách kolem 23 °C. Na celém území hrozí přeháňky,
prudké přívalové deště a bouřky doprovázené krupobitím. Je to tedy spíš letní než jarní
počasí, je o 6 – 7 °C nad dlouhodobým normálem.
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I my máme rekord! Téměř půl století starý teplotní rekord padl v krajském městě 25.
května odpoledne, kdy naměřili 29,9 °C, což je o 1° více než v roce 1958. Rekordní teploty
ukázaly teploměry i v dalších částech kraje. Na opačném konci republiky v Doksanech
bylo 32,8 °C, v Plzni 31,7 °C.
V noci ze soboty na neděli (26. – 27. 5.) jsme ale měli obavy. Po slunečném
dopoledni se konal závod Free pivo Litovel – 30 kilometrů na kole Litovelským Pomoravím
a po jeho skončení, kolem páté odpoledne už přišla první bouřka. Pak bouřilo celou noc
a my jenom čekali, až na okenní parapety začnou bubnovat i kroupy. Naštěstí se tak
nestalo, ale měli jsme nahnáno. Když ono všechno letos tak pěkně roste! Bylo by toho
škoda.
Nedělní bouře se stala hitem všech novinových zpráv. Vždyť poslední květnový
víkend byl co do počasí paradoxů plný. Zatímco na Olomoucku, v Hradci Králové
a v Pardubicích padly v sobotu desítky let staré teplotní rekordy, v noci bouře města
ochromila. Nejen je – na hlavní železniční trati vyřadila po půlnoci osobní dopravu. A to
právě u nás – mezi Moravičany a Olomoucí. Na Července vyhořela po zásahu blesku
trafostanice a tím vypadlo zabezpečovací zařízení. Přestaly fungovat železniční přejezdy
i návěstidla a železničáři se vrátili do starých časů, kdy výpravčí museli soupravy
odbavovat ručně, provoz osobních vlaků byl odbavován vysílačkami. Nákladní vlaky
zůstaly stát, osobní nabíraly až hodinové zpoždění. Chyběly informace, cestující byli
zmateni. Situaci zkomplikoval hlavně fakt, že mezi Červenkou a Mohelnicí je kvůli stavbě
koridoru doprava omezena jen na jednu kolej. Všechny závady se podařilo odstranit až
v neděli po poledni. Místostarosta Šrůtek jistě propotil nejednu košili (jako náčelník stanice
Červenka).
To, na co zemědělci na Hané čekali jako na smilování, se proměnilo v kalamitu. Na
vyprahlá pole v sobotu odpoledne a v noci nepršelo, ale lilo. Bouřky s přívalovými dešti
vyplavily desítky sklepů na Prostějovsku i Olomoucku (v Bohuňovicích). Nezvyklé bylo, že se
během noci bouře pořád vracela – někde i osmkrát! Blesk také zapálil střechu jednoho
z domků ve Štěpánově. Bouřky, které postihly celý Olomoucký kraj, přišly po nezvykle
vysokých jarních teplotách. Vždyť meteorologové po celý týden zaznamenávali v regionu
teplotní rekordy a několik let stará maxima padla i v inkriminovanou sobotu.
Přibližně stotřicetkrát vyjeli o víkendu hasiči v Olomouckém kraji kvůli bouřkám
a silnému větru. Jednoznačně nejpoužívanějším náčiním přitom byla čerpadla a motorové
pily. Přívalové deště totiž lidem zatopily desítky sklepů a vichřice zase na mnohých místech
zatarasila silnice povalenými stromy. Nejvíce problémů měli obyvatelé menších obcí na
Prostějovsku. Litovel vyšla bez poškození a zatopeno nebylo nikde nic.
Odborníci zjistili, že letošní jaro bylo nejteplejší od roku 1886, od doby počátku
pravidelných zápisů. Už se ozývají otázky typu: „Bude z Česka Středomoří?“ Sucho prý se
bude poměrně často opakovat, skoro to naznačuje změnu klimatu. Tento květen
vysloveně znamená posun počasí ke středomořskému charakteru. Ale jestli jsme na půli,
nebo na čtvrt cesty k Chorvatsku, nikdo neřekne.
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Šéf Agrární komory upozorňuje, že v některých regionech jsou rostliny nenávratně
poškozené. Potom potraviny nejspíš podraží – hrozí i zemědělci na střední Moravě. Alespoň
pokud bude úrodu ovlivňovat stávající podoba počasí, tedy že po zimě bez sněhu
nastoupí sucho střídané byť silnými, ale jen nárazovými srážkami. Plodiny na polích pak
začínají usychat a úroda bude nižší. To se může odrazit na cenách potravin, čerstvého
ovoce a zeleniny, ale například i pečiva. Velké problémy jsou nyní s mákem, který někde
vůbec nevzešel. U řepky už upadávají šešule, pšenice začíná světlat, porosty usychají. Na
střední Moravě jsou nejvíce ohrožené, kromě už jmenovaných i cukrovka, luskoviny,
ovoce, zelenina, brambory i řada speciálních plodin. Nedostatek dlouhodobější vláhy se
podepsal na naší chloubě – ječmeni. Očekává se pokles výnosu o 30 – 50 %.
Pekaři se už začínají na zdražování připravovat, protože navýšení cen obilovin by se
určitě promítlo do cen jejich výrobků. Navíc pekařské výrobky jsou již dlouho
podhodnocené – tvrdí. Je to prý reziduum z dob socialismu, kdy byl chléb chápán jako
základní potravina za minimální cenu. Jenže dnes jsou pekaři podnikatelé, chtějí vydělat
a jejich dělníci mají jedny z nejnižších mezd. Jak z toho ven? Bude to obtížné. Nejznámější
náš klimatolog Jan Pretel doporučuje: „Zvykejme si na změnu, která přinese víc horkých
dnů a méně srážek.“ Asi nám nic jiného nezbude.
Odpočinuli si jen pár hodin a znovu museli popadnout čerpadla a motorové pily.
Škody po víkendových bouřkách 26. a hlavně 27. května ještě nebyly úplně zlikvidovány
a vítr a prudký déšť se přihnal znovu na samém konci měsíce. I u nás museli hasiči
likvidovat stromy, které povalil silný vítr. Bouřky znovu udeřily. Podle vodohospodářů sice
v některých místech regionu napršelo 30 - 50 milimetrů za 24 hodin, hladiny řek se však
zvedly jen mírně. Pak bylo proměnlivo, což přálo turistickým akcím, ale celá neděle pak
propršela – to asi abychom si odpočinuli a nemuseli zalévat zahrádky. A červen by měl
být teplotně nadprůměrný, ale srážkově podprůměrný.
Květen byl už devátý teplotně nadprůměrný měsíc v řadě. Bylo o 1,8 stupně tepleji,
než je průměrná květnová teplota. Tropické Česko? Meteorologové předpovídají, že
v příštích třiceti dnech nás budou sužovat vedra, ale i přívalové deště či bouřky. Pořád je
sucho. V Olomouckém kraji loni v dubnu napršelo 49 litrů na metr čtverečný a letos jen
dva a půl litru! Protože to tak stále častěji může vypadat i v následujících letech, je
nezbytně nutné již dnes přemýšlet o tom, jak vodu v krajině zadržet – ať již vhodnými
nádržemi či výsadbou lesních porostů. Pokud to neuděláme, může se nás dotknout
problém nedostatku pitné vody. Tak některé vesnice řeší to, co obvykle přichází až v srpnu.
Došla voda. Jde hlavně o Prostějovsko, které je na pitnou vodu z celé střední Moravy
nejchudší. Nás se to netýká, zatím! Jsme na vodě – Hanácké Benátky, ale klidní zůstat
nemůžeme!
Jaro přešlo raketově do léta, rostou houby (i „praváci“), ale lesníci nejsou
v pohotovosti kvůli nim. Spíš se modlí, aby přišlo ochlazení a déšť. Museli se totiž pustit do
boje s kůrovcem, kterému se v suchu a v teple skvěle daří. Ke kalamitnímu stavu přispěla
na některých místech i mírná zima. Lesáci v Olomouckém kraji umístili letos na 14 000
lapáků, což jsou pokácené stromy bez větví, které slouží jako lákadlo pro kůrovce.
K chytání škůdce používají i lapače s feromony. Nebezpečně moc je i lýkožrouta
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severského. V pohotovosti jsou i správci našich městských lesů, kteří se snaží šíření škůdců
lesa zabránit.
Je víkend, polovina června. My slavíme své Hanácké Benátky. Na Přerovsku ale
bojují s tím, o čem jsem psal – přišel liják, velká voda a bahno. Tuny bahna a kamení
v ulicích, zničené domy a chodníky, zaplavené sklepy, kostel či obecní úřad. Tak vypadá
situace v Křenovicích na Přerovsku. My to dobře známe. Dnes nás to minulo, ale
nebezpečí přívalových dešťů trvá a televizní „rosničky“ na ně stále upozorňují a přidávají
i varování před kroupami. To počasí se snad úplně zbláznilo?
Skutečné léto teprve přijde, ale zoufalí jsou už zemědělci, starosti přibyly rybářům
i lesníkům. Z nebývalých zisků se naopak radují výrobci piva a minerálek. Suchem
způsobené škody zřejmě „pocítí“ i naše peněženky – hrozí aktuální zdražování potravin.
Ceny obilovin půjdou vzhůru i proto, že zemědělce a sadaře trápí přemnožení škůdci.
Hodně je letos mšic, roztočů, svilušek nebo třásněnek. Teplá zima přála také hrabošům
a hryzcům. Nedostatek vody způsobuje problémy i rybářům, kteří aby předešli umírání ryb,
už na některých místech okysličují vodu. Hrozí totiž, že začnou umírat ryby v jezerech
a rybnících. A to není lhostejné ani litovelským rybářům. Přidávají do vody i vápno, které
vysráží organickou hmotu a pak neodumírají žaberní lístky, které ryby potřebují k dýchání.
A vyhlídky na lepší počasí jsou prakticky mizivé pro další měsíc. Že by se to přece jen
umoudřilo a „znormalizovalo“, s tím se moc počítat nedá. Už se neporoučí ani větru, ani
dešti. Škoda!
Začíná poslední dekáda června a situace se prudce mění. Je konec veder, sucha
střídají bouřky. První letní den (21. června) přinesl výraznější změnu v mnohaměsíčních
nadprůměrných teplotách a nedostatku vláhy. Přišla prudká bouře, hodně zapršelo a na
silnici mezi Olomoucí a Litovlí byla kvůli spadlým stromům přerušena doprava. Naštěstí
nepřišly kroupy. Špatně zase dopadly obce na Prostějovsku a Přerovsku, které podobná
čina zachvátila přesně před týdnem. Chudáci lidi!
Zlom počasí podle meteorologů znamená, že po většinu července můžeme
očekávat počasí s přeháňkami a bouřkami. Prý bude po celém Česku převážně polojasno
až oblačno s častými přeháňkami a lokálními prudkými bouřkami. Počasí je podle nich
o měsíc „přibrzděno“. To, co nás v červenci čeká, je totiž typické pro červnové klima,
které bývá bohaté na srážky s přívalovými dešti. Pro zemědělce je ovšem pozdě –
očekávané přeháňky jim úrodu už většinou nevylepší. Časté deštivé počasí nebude
nicméně doprovázet citelnější pokles teplot – ty se budou pohybovat mezi 20 – 25 °C.
Zda se po deštivých třiceti dnech navrátí středoevropské klima k dosavadním
rekordním horkům, nikdo nechce říci. Ale očekávané deště s přeháňkami mají přírodě
i lidem přinést citelnou úlevu. Zlepšit by se tudíž měla i vydatnost podzemních pramenů.
Parné dny tedy střídají bouřky s přívalovými dešti, krupobitím a silným nárazovým větrem.
V oblastech zasažených vydatnými srážkami byl překročen i první stupeň povodňové
aktivity, ojediněle i druhý. Vítr dosahoval rychlosti až 90 kilometrů v hodině.
Je tu poslední červnový, poslední „školní“ týden a extrémní počasí z Čech
postupuje k nám. Má se citelně ochladit, asi na 15 – 19 °C. Školákům je ale slibováno, že už
první prázdninový víkend se jim vydaří. Máme tomu věřit?
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V ostatní, především jižní Evropě, to vypadá úplně jinak. Tam lidé čelí mimořádným
vedrům. Vysoké teploty v zóně od Pyrenejí až po Turecko připravily o život nejméně 49 lidí,
vedly k výpadkům elektrické energie a k rozsáhlým požárům. V Řecku bylo až 46 °C!
Místním to připomnělo podobná horka z roku 1987, která si vyžádala stovky mrtvých. V Itálii
je prý nejteplejší léto za uplynulých 20 let. Podobně je i v Rumunsku a Turecku.
„Závazná“ předpověď: červenec bude deštivý, přesto teplý. Srážkově bude
nadprůměrný. Z historických análů vyplývá, že v červenci by mělo být tepleji než v srpnu.
Platí i několik pravidel, která se nemění. Například, že na Moravě bývá vždy o něco tepleji
než na západě Čech, kde se také dají častěji očekávat přívalové deště a bouřky.
Sliby – chyby! Kdo počítal s tím, že volné sváteční dny počátku července stráví u
vody, musí se připravit na to, že počasí nebude nic moc. Proudí k nám chladný a vlhký
vzduch od jihozápadu, ochladí se tedy a u vody to bude snad jen pro silně otužilé. Přes
magickou třicítku se teplota během měsíce asi nedostane, ale i tak bude první
prázdninový měsíc teplotně nadprůměrný. Vždyť v našich zeměpisných šířkách platí za
nejteplejší měsíc roku a za posledních 73 let takový byl dvaačtyřicetkrát.
K radosti zemědělců svlaží prohřátou zemi časté přeháňky. Vždyť vlhké a teplé
počasí je příznivé pro úrodu na polích a k radosti pivařů i na chmelnicích. Deštíky hrají do
karet i houbařům. Teplo a vlhko bohužel vyhovuje i klíšťatům. Kvůli teplé zimě přemnožení
cizopasníci představují pro nadcházející prázdniny velké nebezpečí.
Sváteční dny byly opravdu ve znamení výrazného ochlazení. Teploty klesly pod
18 °C, foukal silný, studený vítr. Naštěstí vždy k večeru vysvitlo sluníčko, takže sváteční
pivečko se dalo vypít venku na zahrádce většiny litovelských hospod a restaurací. Víkend
ale všechno vynahradil.
Střídání – velká oblačnost, přichází déšť, ochlazení. Noční teploty budou nejvýše na
10 °C, denní kolem 16 – 20 °C. Ale pozor! Počasí se opět „zbláznilo“ a bude hůř. Zimu
a déšť vystřídají tropická vedra. Počátek tohoto „šílenství“ je loňské září. Od této doby
nebyl totiž, ve srovnání s dlouhodobými pozorováními, ani jeden měsíc normální. A některé
z nich – třeba letošní vyprahlý duben – patří k rekordně neobvyklým. Vždy nastalo přesně
opačné počasí, než jaké bývalo za 250 let měření v pražském Klementinu. Takže se vlastně
nyní do střední Evropy vrací téměř po roce obvyklé počasí. A už bylo na čase. Pod vlivem
úmorných veder z minulých let jsme totiž zapomněli, jak takový typický červenec
s teplotami do 25 °C a častými přeháňkami vypadá.
Od příštího týdne má vtrhnout do Česka proud rozžhaveného vzduchu ze severní
Afriky a Středomoří a zavládnou extrémně vysoké teploty – ve stínu až 35 °C, což na slunci
znamená vedra kolem 45 °C. Meteorologové varují: teplotní rozdíly překročí ve stínu 20 °C!
Výstraha je alarmující: připravme se na divokou teplotní houpačku – bude Afrika v Česku!
Teploty kolem 39 °C a horka zhoršuje vysoká vlhkost vzduchu, díky níž je dusno a nám se
tak zdá, jako by bylo vedro ještě větší. Sluneční paprsky jsou nebezpečnější než obvykle –
asi o 20 % je oslabena ozónová vrstva, což zvyšuje škodlivé UV záření.
Oteplení o více než 15 °C během 48 hodin přimělo Český hydrometeorologický
ústav (ČHÚ) k vydání mimořádné výstrahy. Nemá se pobývat dlouho na slunci, omezit
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sportování a pít až 3 litry tekutin denně. Radost z těchto teplot mají hlavně majitelé kempů
a koupališť i restauratéři. Je skutečná Afrika v Česku – sužují nás africká vedra, která opět
lámou teplotní rekordy. V polovině července nikdy, kam záznamy sahají, nebylo
v Klementinu tepleji – teď naměřili 35,8 °C. A teplota dál neúprosně roste. Na slunci je až
60 °C. Vrtochy počasí překvapují i zkušené meteorology. Z jejich výstrahy vyplývá, že
nejtepleji bude v nejnižších polohách, ale ani útěk do hor lidem velkou úlevu nepřinese –
tam i v tisícimetrové výšce bude asi 30 °C. K neviditelným rizikům nynějších veder patří
i přízemní ozon, který dráždí sliznici a při dlouhodobém působení poškozuje DNA.
Znovu padly historické rekordy. Šestnáctý červenec byl nejteplejší od roku 1775,
když odpolední horko dosáhlo 37,3 °C. Jen půl stupně chybělo, aby byl překonán
absolutní rekord, nejvyšší teplota, kterou kdy klementinské teploměry ukázaly: 37,8 °C
z 27. července 1983. Mnohé úřady, kterým chybí klimatizace, pouštějí své zaměstnance
v poledne domů. Ti na to vyzráli! Starší a nemocní lidé však mají díky náhlým teplotním
změnám problémy.
Velká vlna veder zasáhla značnou část Evropy – od Německa až po Rumunsko
a komplikuje život. V Německu praská asfalt, poškozeny jsou i vozovky dálnic. V Maďarsku
se na silnicích rozdává pitná voda zdarma (je tu kolem 40 °C). U nás podle záchranářů
ještě není tak zle, ale přibývá štípanců a bodnutí, která způsobují nečekané komplikace.
Vážné jsou reakce na bodnutí – prý je hmyz agresivnější i jedovatější. Takže pozor na vosy,
včely, ale i komáry.
I celý náš kraj sužovalo horko, které tu nebylo roky. V Olomouci bylo 34,1 °C, padl
rekord z roku 1928. Lidé tak alespoň vzdáleně pociťují, co denně prožívá spousta Afričanů.
Města se snaží nedýchatelný vzduch v ulicích alespoň trochu vylepšit kropením. Po
Kysucké ulici projel kropící vůz až třikrát denně. Středomoravané trpí žízní i únavou a hledají
úlevu kde se dá. Akvaparky, koupaliště (včetně litovelského!) praskají ve švech, stejně jako
přírodní nádrže (na Nákle není k hnutí!), tak i zahrádky restaurací. Spotřeba tekutin všeho
druhu rapidně roste. Dosti tekutin potřebují i zvířata. V zoologické zahradě na Svatém
Kopečku nejvíce trpí severští sobi či pižmoni. Ty je třeba pravidelně sprchovat.
Po čtyřech dnech tropy končí, ochlazuje se. Chladnější vzduch ze severozápadu se
valí do Česka a rozděluje republiku na chladnější západ a horký východ. Česká města
jsou však stále rozpálená a chladnout budou ze všech míst nejpomaleji. Beton a zdivo
sluneční horko totiž doslova nasávají. Ve volné přírodě a vesnicích tomu tak není. Stejně
ale padly teplotní rekordy všude, kde se měří – v Olomouci, Luké, Jeseníku, Javorníku
i Bělotíně. Nejtepleji měli nakonec v Javorníku (!) 37,1 °C, v Olomouci bylo nejvíce 35,6 °C.
Vysoké byly i koncentrace přízemního sníženého ozonu.
Tedy vedra v Česku polevují, ale pomaleji, než odborníci odhadovali. Horka se déle
zdrží u nás na Moravě. Opět je tu varování – kvůli vysušené půdě je v současnosti zvýšené
riziko vzniku požárů. Ovšem o víkendu by už mělo i zapršet a očekává se déšť až na 60 %
území republiky. Vedra posledních dní přinesla kromě zaplněných koupališť i tragédie. Jen
v Ústeckém kraji zemřelo v souvislosti s horkem pět lidí, a to na infarkt a kvůli dehydrataci.
Morava hlásí ještě tropy, Čechy kroupy a tornádo. Vypadá to, jako by Morava
a Čechy byly vzdáleny tisíce kilometrů od sebe. Napřed hromy, pak bouřky a nakonec
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zasáhlo jižní Čechy krupobití, které potom z Plzeňska a Klatovska postupovalo dále na
východ a nakonec jsme si to také (naštěstí bez krup) zažili v noci sami. Lilo jako z konve,
bouře se dvakrát vracela a zalito bylo alespoň na 4 dny. Na Prachaticku řádilo tornádo.
Lámalo stromy, odnášelo tašky i celé střechy, povalilo telegrafní sloupy. Tak to my známe!
Předpověď na srpen: horko a časté bouřky. Pro milovníky tepla je to jistě dobrá
zpráva – teploty prý nepoklesnou pod 25 °C. Horko však budou doprovázet časté bouřky.
Bláznivé počasí letošního roku zřejmě přinese i jindy nevídané jevy. Mykologové očekávají,
že velmi teplé počasí v kombinaci s častými bouřkami „vytáhne“ ze země vzácné druhy
hub, jaké v českých lesích houbaři příliš nevídají. „Asi to budou některé málo časté druhy
modravých hřibů, jako je třeba koloděj, kovář či chráněný satan,“ říká předseda Českého
mykologického svazu Jaroslav Landa.
Meteorologové zase předvídají, že počasí vysokých teplot a častých krátkých
lokálních bouřek, kdy je vzduch nabitý elektřinou, je ideální pro vznik kulových blesků.
Vyzývají dokonce lidi, aby se jim, pokud uvidí kulový blesk, ozvali. Chtěli by přijít na to, proč
tento blesk vzniká a co obsahuje. Prý je to zhuštěná plazma!? Pokud se s ním setkáme,
máme zůstat stát a nehýbat se, mohl by nám ublížit, pokud bude mít svůj opačný
energetický náboj, než naše tělo. No, všechno mít v Litovli nemusíme!
Je poslední červencová dekáda a žně jsou v plném proudu. Pěstitelé si pochvalují
výnosy i ceny, za jaké úrodu prodávají. Kde jsou ty jejich jarní nářky? Vždyť například
cena potravinářské pšenice stoupla na 3 700,- až 4 100,- korun za tunu, což je až o 600,- Kč
více než loni. Už je sklizen ozimý i jarní ječmen, ozimá pšenice, žita více než čtvrtina
i triticale, což je kříženec žita a pšenice, už 20 %. Při pěkném počasí bude do konce týdne
po žních.
My si tady sklízíme, ale Británii zasáhla povodeň století, kdy rozvodněná Temže
a Severní moře ohrožují západní Anglii. Za jediný den ve Walesu napršelo tolik vody, kolik jí
spadne za měsíc! Povodně svým rozsahem překonaly ty nejhorší z roku 1947. Záplavová
vlna zasáhla i univerzitní město Oxford. Maďarsko zase zápasí se suchem, požáry
a rekordními teplotami. V důsledku vlny veder tu za jediný týden zahynulo na 500 lidí.
Vždyť tam padl historický rekord – 41,9 °C. Skutečně zvláštní léto!
Ale kdo si chtěl ještě užít horkého léta, už má pro letošek smůlu. V polovině měsíce
překonalo horko přicházející z Afriky málem absolutní teplotní rekord. Teď je začátek srpna
a čeká se, jestli teplota klesne pod 10 °C, jako v roce 1957. V noci byly jen 4° nad nulou
a tak pranostika o svaté Anně naprosto spolehlivě vyšla. I když budou první srpnové noci
opravdu chladné, máme slíbeno, že už začne česká letní klasika – „Už žádné třicítky! Až do
konce léta nejvyšší teploty nepřesáhnou 27 °C,“ slibuje Jiřina Švábenická z ČHÚ.
Jmenujeme ji záměrně, abychom věděli, na koho si potom stěžovat!
V polovině srpna mají být poslední slunečné dny letošních prázdnin a třetí dekáda
by měla připomínat babí léto s teplotami okolo 20 °C. Úplný konec prázdnin však má být
zaručeně deštivý. To asi aby to nebylo dětem líto, když musí znovu do školy. Po prvním
chladnějším srpnovém víkendu se navracejí tropy. Kde je ta předpověď paní Švábenické?
Začíná příliv teplého vzduchu z jihu a teploty rostou až ke 32 °C. Takže koupání v Nákle je
bez rizika nachlazení – to nám umožnila oblast vyššího tlaku, která se rozšířila do střední
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Evropy. Noci jsou ale chladné, ráno něco kolem 9 °C, nejčastěji ale během noci teploty
spadnou na stále příjemných 13 °C.
Je sucho, všude hrozí požáry. Půda po celé zemi vyschla a dlouhodobě málo prší.
Meteorologové 5. srpna vydali pro celé Česko výstrahu před vysokým nebezpečím
požárů. Vyzvali k velmi opatrnému zacházení s ohněm, vždyť na 60 % lesních požárů
způsobují lidé právě neopatrnou manipulací s ním. Požáry trápí celou Evropu. I země, kam
Češi rádi jezdí na dovolenou, ohně sužují. Neobvykle často se s nimi potýkají v Řecku,
Chorvatsku, Bulharsku, Itálii, Portugalsku i Španělsku. Kritická situace je i u nás
v Olomouckém kraji, protože teplo a sucho je v kraji už od jara. Varují i hasiči, aby lidé ve
volné přírodě a v lese nerozdělávali oheň, nekouřili (kuřáci způsobují 1/3 lesních požárů!).
Zatím lesáci nezvažují zákaz vstupu do lesů, ale možná i na to časem dojde.
Takové sucho Evropa nepamatuje, stejně tak masivní rozsah ničivých požárů, které
už týden decimují jih kontinentu. Ten postihla jejich nejhorší vlna za posledních 20 let.
O situaci v turistických destinacích jsme se již zmínili výše. Evropská komise spočítala, že od
začátku roku shořelo na 3 000 km2 lesů, to je skoro tolik, co za celý loňský rok. A to by
pravidelná požárová sezóna v Evropě měla teprve začínat! Červenec 2007 byl v tomto
směru zatím jedním z nejhorších měsíců a nejhorším červencem od roku 1985, odkdy se
shromažďují informace o požárech na úrovni EU. Nejničivější byl letos zatím požár na
Kanárských ostrovech Tenerife a Gran Canaria, na kterých zmizelo v plamenech na 20 %
lesů. V minulých dnech byl vážně ohrožen chorvatský Dubrovník, tak dobře známý mnoha
našim turistům. Podle studie, kterou zveřejnily internetové stránky BBC, je současná vlna
veder horší než v roce 1880.
Zvrat! Po horkých letních dnech jsou tu prudké deště – Švýcarsko se potýká
s povodněmi a ve Val d´ Isere ve francouzských Alpách napadl sníh. To snad už ani není
možné, co počasí dělá! Průtrže mračen byly na konci první srpnové dekády mohutné.
Hasiči museli odčerpávat vodu ze stanice pražského metra v Hloubětíně, poblíž Plzně
vystoupala voda do metrové výše, ve Frýdlantském výběžku zaplavila vesnice bahnem.
Silně zapršelo i v Olomouci, na náměstí bylo plno vody, lidé narychlo hledali, kam se
schovat. Tady u nás, nic moc.
Bylo to tím, že velmi teplý vzduch se „přikrmil“ vlhkým vzduchem od Středozemního
moře, a tak vznikl hustý, někde i přívalový déšť. Problémy nastaly tím, že do vysušené půdy
se voda nestihne vsáknout a rychle steče do údolí. Bouřky také současně přinesly
ochlazení (velmi příjemné!) na teploty kolem 24 °C, o víkendu pak má být až 28 °C –
vzduch se zase ohřeje. V tisku se objevily údaje o povodních v Evropě, které způsobily
přívalové lijáky v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Zemřeli při nich 4 lidé, materiální škody
byly především na majetku a komunikacích. Dobré je, že jsme toho zůstali ušetřeni!
U nás na konci 1. srpnové dekády je meteorology slibována pošmourná obloha
a přeháňky. Ty ale příliš vody nepřinesou. Škoda. Některé regiony už kvůli nedostatku
srážek znovu trápí nezvyklé sucho. V jižních Čechách už musí na mnohá místa pitnou vodu
dovážet. Místní lidé takový stav nepamatují a situaci označují za katastrofální. Spodní
prameny, které tuto oblast zásobují vodou, mají oproti jiným rokům čtvrtinovou vydatnost.
Divíte se? Posledních 11 měsíců bylo teplotně nadprůměrných a od loňského srpna se
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nestalo, aby bylo chladněji, než je zaznamenaný průměr. Od roku 1934 není známa tak
dlouhá řada nezvykle teplých měsíců. Je to projev globálního oteplování?
Další týden horko – vrcholí příliv teplého vzduchu z jižní Evropy a střídá ho vzduch
studený. Je polojasno, teploty kolem 33 °C. Divné teplo, dusno a v předvečer
„Litovelského otvíráku“ 18. srpna nečekaný dlouhodobý slejvák (ale byl už zapotřebí!) – na
oslavy ale svítí sluníčko a pivo teče proudem.
Letní počasí se pomalu loučí, vždyť srpen je už jakýmsi předvojem podzimu.
Pranostika hlásí dožínky – „Svaté Helence, pletou ženci věnce“ – u nás jsou ale dva týdny
po žních! Ty byly malinko komplikované dešti, kvůli kterým začalo klíčit zrno v klasech.
Výsledky jsou ale nakonec nad očekávání. Jestli se budeme pranostikami řídit, dá se
předpokládat, že nás letos čeká plno sněhu. Jedno pořekadlo totiž říká, že když v srpnu
moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. A v dalších dnech má hřímat opravdu často. Snad
si milovníci zimních sportů vynahradí loňskou zimu, která byla na sníh mimořádně chudá.
Počasí je extrémní, předpovědi selhávají. Zamotalo to hlavu i meteorologům, kteří již
nemohou úplně spoléhat na to, že se počasí bude chovat jako v minulosti. A to komplikuje
předpovědi. Poprvé od roku 1775, od něhož se vedou statistiky, bylo rekordně teplých
hned 12 po sobě jdoucích měsíců. Tak dlouhé období nadprůměrného tepla
meteorologové nezaznamenali po dobu sledovaných 232 let! Nemají tedy při
předpovědích k dispozici srovnatelné hodnoty a jsou v jakési slepé uličce. O příčinách
rekordně teplého roku nechtějí spekulovat, ale nepochybují o tom, že to souvisí
s globálními klimatickými změnami, přesněji s poměrně dramatickým růstem teplot ve
dvacátém století.
S oteplujícím se klimatem souvisí i častější extrémní výkyvy počasí – ať už jde o letošní
teplou zimu ve střední Evropě a následná úmorná sucha či rostoucí počet hurikánů v USA.
Následujících 12 měsíců může být velmi chladných a klidně se dá čekat dlouhá zima
bohatá na sníh. Pokud tuhá zima letos přijde, vědce to nepřekvapí – i tento extrém patří
ke klimatickým změnám.
Je to jako na divoké houpačce. Na začátek poslední srpnové dekády jsou hlášeny
bouřky s kroupami a Český hydrometeorologický ústav vydal důrazné varování o
„bouřkách s nebezpečnými doprovodnými jevy“, které se vztahuje na všechny kraje.
Ojediněle může napršet i 50 litrů na metr čtverečný! Varování se proto týká i nebezpečí
rozvodnění menších toků – zvláště těch, které strmě klesají z vrchovin či hor. Vyplnilo se to!
Tak dopadlo Zlínsko, Uherskohradišťsko; nejhůře byly postiženy Boršice nedaleko Buchlovic.
U nás bouřilo, bouřka se čtyřikrát vracela a vody bylo tolik, že ji kanály nestačily pobrat
a okapy byly zahlceny vodou. Prý ale trvalejší a hlavně přívalové deště v nadcházejících
týdnech nebudou. To jsme si oddechli!
Zemědělci mají skoro všechno sklizeno – pěstitelé obilí z Olomouckého kraje mají na
90 % úrody pod střechou. Sklidili obilí ze 102 616 hektarů polí a libují si, že jsou výkupní ceny
velmi výhodné. Není divu, když celkové výnosy v regionu dosahují průměrně 5,4 tuny obilí
z hektaru. Za tunu nejkvalitnější potravinářské pšenice jim obchodníci nabízejí přes 5 000,Kč, o zhruba 1 500,- korun více než loni. Totéž platí i u sladovnického ječmene, který se
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prodává za 6 000,- korun. Konec žní se díky dešti poněkud oddálil, ale spokojenost
pěstitelů to ohrozit nemohlo.
Tak – spadla klec. Poslední srpnový víkend má být i posledním teplým víkendem
a jím skončí letní počasí. Dětem to vyšlo na sto procent – mohou si užít posledních dnů
prázdnin s pěkným počasím. Pak se má výrazně ochladit. Milovníci letních radovánek mají
k dispozici teploty kolem 28 °C, malou oblačnost, jen ojediněle se objevily přeháňky.
Skutečně se ochlazuje, teploty dosahují jen 16 – 21 °C, je oblačno, přeháňky.
Podmračené počasí těchto dní ale potěšilo milovníky hub. Daří se zejména žampionům,
ale v Doubravě rostou i hřiby. Kolem cukrovaru vidíme jezdit houbaře s plnými košíky. Tak
se nakonec dočkali! Na pravé houbařské zně si prý musíme ještě počkat, růst hub je
teprve v počátcích.
Poslední teplý víkend skončil. Konec prázdnin bude jako obvykle chladnější. Je tu
přece „jilské ochlazení“, které přichází většinou koncem léta a definitivně ukončí srpnová
horka. Ve vzduchu je už cítit podzim: po ránu mlhy, přes den přeháňky. Svatý Jiljí má podle
starého kalendáře svátek až 1. září, ochlazuje se však již tři dny předem, a tak poslední
prázdninový víkend je spíše oblačný a deštivý. Kdo chce ještě letos zažít horké léto, musí
holt odjet k moři. V Chorvatsku nejsou teploty přes třicet a moře má příjemných
pětadvacet. Stejně teplo je i v Řecku, Itálii nebo na francouzském pobřeží.
U nás je lepší strávit tyto dny sbíráním hub než poleháváním u vody. Jde však o to,
vybrat si správný terén, nejlíp Posázaví. Tam prý se lidé vracejí z lesů s košíky plnými velkých
hřibů, u nás je jich zatím poskrovnu. I když podle kalendáře zbývá do začátku podzimu
ještě téměř měsíc, končí letní prázdniny, ale v některých částech země už 30. srpna nad
ránem mrzlo. Kvůli uvedenému jilskému ochlazení překvapily přízemní mrazíky Liberecko
a Plzeňsko. Ojíněná tráva a minus 2,5 stupně bylo v Jizerských horách. Příčinou je studený
vzduch, který do země proudí ze severu. Je docela dobře možné, že na horách
napadnou první vločky – nedoporučuje se bivakovat v přírodě (to je upozornění pro letní
trampy!).
Léto doznívá, ale snad to není jeho definitivní konec? Už se totiž objevují první
náznaky babího léta, které by o sobě mělo nechat vědět v závěru první zářijové dekády.
Měsíční předpověď proto meteorologové charakterizují jako „čekání na babí léto“. Jenže
jeho náznaky zatím nejsou a hned tak nebudou. Ochlazení přineslo do hor první sníh
a avizovány jsou nízké teploty, vítr a vydatné deště, nejméně na další dny. Došlo
k prudkému výkyvu počasí – po vedru hned sníh a Češi se nečekaně rychle převlékli
z plavek do svetrů. Ještě před 14 dny utíkali před letním horkem na koupaliště – dnes
(6. září) toužebně čekají, až teplárny začnou otápět jejich prochladlé byty. V Praze
a Českých Budějovicích už jejich přání vyslyšeli a zahájili topnou sezónu o měsíc dříve, než
je obvyklé.
Pocit mnoha lidí, že se počasí úplně zbláznilo, umocňuje i předpověď, že se na celé
území valí vydatné deště a prudký vítr, který by místy mohl mít sílu orkánu. Předpovídají se
jevy s extrémním stupněm nebezpečí. Lze očekávat materiální škody na velkém území,
vzestup hladin řek a ohrožení životů. Na některých místech má během dvou dnů napršet
až 100 litrů na metr čtverečný, hlavně u nás na Moravě. Do Česka totiž proudí chladný
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vzduch ze severozápadní Evropy, a tak bude po několik dní jen 13 – 18 °C, v noci kolem
deseti. Sníh, který napadne na horách ale bude rychle tát, protože zemský povrch je ještě
pořád prohřátý od léta. Na hřebenech hor bude vítr dosahovat rychlosti až 125 kilometrů
v hodině. Toto ovlivňuje rozsáhlý frontální systém spojený s tlakovou níží nad Maďarskem
a Slovenskem.
Přišlo to všechno a naplno! V našem kraji na říčce Bělé je vyhlášen 2. povodňový
stupeň a v celém Olomouckém kraji platí povodňová pohotovost. Situace je podle
odborníků trochu podobná záplavám z roku 1997 – záležet ale bude na příštím vývoji
počasí. O druhém zářijovém víkendu má být u nás už oblačno s místními přeháňkami
a teplotami kolem 18 °C – tak doufejme, že se katastrofické scénáře nevyplní!? Zatím stále
leje jako z konve a zima je vlezlá. Meteorolog Jaroslav Rosa, známý svým optimismem nás
přesvědčuje, když na otázku o teplém a slunečném babím létě odpovídá: „Určitě přijde –
má být až 25 °C. Ovšem nejspíš až ve druhé polovině září.“ Tak nechme se překvapit!
Překvapení je tady. Prší stále a stále více – už se chodíme dívat na Moravu, jestli
hladina stoupá. Tak tady zatím nic, ale na Jesenicku se už lidé topí. Ve Staré Červené
Vodě jindy neškodný potok zalarmoval kvůli vydatným dešťům celou vesnici. Voda
stoupala o 10 cm za hodinu a dostala se až k domům. Vůbec na Jesenicku řádila voda
nejvíce a úřady vyhlásily v celé oblasti stav ohrožení. Bělá a Vidnávka vystoupily ze břehů,
byl na nich vyhlášen 3. povodňový stupeň. Potoky a řeky nebezpečně stoupaly také
v jižních Čechách – například řeka Černá na Českokrumlovsku.
Meteorologové uklidňují, že velké povodně jako v roce 1997 by hrozit neměly,
protože tak intenzivně jako tehdy, pršet nebude. Před deseti lety navíc dlouhodobé deště
přišly ve dvou etapách. Teď jsou očekávány už jen přeháňky. Prý to byl jen dozvuk
takzvané „letní povodňové sezóny“, jak tento jev nazývají. Tentokrát přišla studená fronta
spojená s tlakovou níží nad střední Evropou. Počasí zařídilo, že mraky se kvůli tlaku držely
nad severní Moravou, a ne a ne odplout jinam, jak je to běžné. Nejrizikovější se ukázala
severní a severovýchodní návětrná strana hor, o kterou se mraky zastavily. A to je právě
výše uvedený případ Vidnavska. Horské bystřiny také samozřejmě stoupají rychleji než
třeba Labe. Vidnávce stačilo pár hodin. Průtok byl najednou stonásobný oproti
normálnímu stavu a došlo k vylití z břehů. Potoky rozlité po silnicích pak odřízly od sebe
obce na úpatí Jeseníků.
Nejdramatičtěji to vypadalo na Rejvízu, kde od středy do čtvrtka (5. a 6. září)
napršelo 215 mm vody. Ale potíže nezpůsobovala jenom voda, ale také silný vítr, který na
severu Moravy během noci lámal stromy. Celou noc byli kvůli větru v terénu i hasiči
a energetici na Šumpersku. Bez energie bylo na 9 000 domácností a škody jsou
odhadovány na půl milionu korun. „Větrná smršť spolu se silným a intenzivním deštěm
ničila elektrická vedení a způsobila výpadky proudu,“ uvedla mluvčí ČEZ.
Naštěstí pro nás většina vody odtekla řekou Odrou a Opavou, u nás skutečně
nebylo důvodů k panice. Voda v Moravě stoupla o nějakých 40 centimetrů, ale nebyl
vyhlášen žádný povodňový stupeň. Spíše komplikovala život lidem v okolí Krnova, Opavy,
v Beskydách, ale například i v Přerově. Právě tam explodoval vodou podemletý parovod.
Výbuch vytvořil uprostřed města šestimetrový kráter a více než stovka domácností byla
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bez teplé vody. Na některých tratích ve Slezsku přestaly jezdit vlaky – koleje, ale i silnice
zaplavila voda.
Povodně zasáhly i ostatní evropské státy a mají na svědomí 10 mrtvých. V jižním
Polsku, při hranici s ČR, byla situace velmi vážná, když tady během deseti hodin spadlo
téměř 100 litrů vody na metr čtverečný. Největší spoušť za sebou velká voda nechala
v Rumunsku – vyžádala si sedm obětí, zaplavila stovky domů, došlo i k evakuacím. Počasí
poznamenalo i návštěvu papeže v Rakousku, když hustý déšť odradil řadu poutníků, kteří
se vydali do Vídně na setkání s ním. Na Slovensku byly problémy v okolí Čadce, kde se
z břehů vylila řeka Kysuca. Ta vystoupila nad úroveň tří metrů a přítok vody se v průběhu
několika dní zvýšil více než stonásobně. Během víkendu pak kulminovaly řeky Morava
a Dunaj.
V povodněmi zasaženém Jesenicku se sčítají škody. Na pojišťovny se tady obrátily
asi dvě stovky lidí, kterým rozvodněné řeky poničily majetek, zaplavily domy a sklepy nebo
vichřice poškodila střechy. Účet za povodně bude celkem asi 30 milionů korun, na Českou
pojišťovnu se již obrátilo 1 630 klientů. Moravskoslezským krajem se totiž podle hydrologů
přehnala až padesátiletá voda.
Předpovědi se „strefily“, počasí třetího týdne září má opravdu charakter babího
léta. Je krásně, i když rána jsou chladná. Škoda, že se Litovelské slavnosti nenaplánovaly
na druhý termín EHD, byly by navštíveny podstatně více. Počasí mnohé od návštěvy
odradilo. Máme se těšit na teplý konec měsíce. A následujících 30 dní by mělo pršet jen
průměrně. Jenomže nakonec může být vše trochu jinak. Meteorologové uvedli k této své
předpovědi obligátně, že bývají úspěšní zhruba na 70 %. I tak je vyhlídka nadějná (jako u
Dickense?).
Třetí zářijový víkend se skutečně vydařil a byl patrně nejhezčím v závěru tohoto léta.
Po nezvykle vytrvalých deštích ze začátku září začalo skutečné babí léto – velmi chladná
rána, ale slunečná a teplá odpoledne kolem dvacítky. Svatá Ludmila se usmívala a my
také.
Zažil to snad každý řidič. V babím létě jedete zvlněnou krajinou. Je jasno, radost
pohledět. Sotva však auto překoná mírný horizont, vjede do bílého „tunelu“ – přichází totiž
čas ranních mlh. Řidiči by měli být nyní na silnicích zvláště opatrní. Velmi jim může pomoci
intuice a hlavně zkušenosti. Mlh je mnoho, jen v pátek 14. září je hlásilo 36 ze 106
meteorologických stanic. U nás se nejčastěji vyskytuje mlha radiační, z ní se obvykle vytvoří
nízká inverzní oblačnost, která pak zůstává v nižších polohách po celý den.
Houbaři se dočkali. Po suchých a na houby chudých dvou měsících prázdnin téměř
každý z milovníků hub najde alespoň malý úlovek. A to i přesto, že v okolních lesích jsou
houbařské nájezdy. U každého vjezdu do Doubravy stojí nejméně dvě auta a kolik lidí je tu
na kole si netroufám odhadnout. Až na vyšší polohy, kde teploty v noci klesají k nule,
rostou houby na celém území republiky. Přesto houbaři nenajdou všechno, co by bylo
v tomto období obvyklé. Protože se poměrně dost ochladilo, chybí spousta hub, ale na
běžné jedlé houby, jako jsou hřib, suchohřib, kozák, křemenáč nebo bedla, určitě lidé
narazí. Dokonce se podařilo na Přerovsku najít vzácný druh – teplomilnou houbu hřib
plavý.
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Předposlední zářijový víkend byl jako z pohádky – modrá obloha bez mráčku,
sluníčko, teploty přes dvacet stupňů. Ani nevadilo, že v neděli 23. 9. v 11.51 jsme vstoupili
do znamení Vah a začal podzim. Na tento den také připadá podzimní rovnodennost. Léto
ukončí až svatý Václav, to je prý neoddiskutovatelné. V průběhu týdne se ochladí a babí
léto nejspíš skončí. Teplota klesne až 11 °C a v noci bude chybět jen pár stupňů k tomu,
aby mrzlo. Obloha se zatáhne, přijdou deště a přeháňky. „Přijde Václav, kamna připrav,“
káže lidová pranostika. Naši předkové dobře věděli o čem mluví. Podle meteorologů je
toto září po dlouhé době „normální“ a stejně se jeví i prognóza na říjen. Výrazné teplotní
odchylky od normálu se neočekávají.
Teplá zima přála hlodavcům a ti se přemnožili. Bojují s nimi v celém Česku a je až
o 30 % více případů nutných zásahů než loni. Myši totiž zůstaly venku, kde měly dostatek
potravy. Nebyl proto důvod, aby je lidé hubili. S prvním zářijovým ochlazením začaly
hledat útočiště v domech. Dlouhé teplé léto s minimem srážek je pro hlodavce naprosto
ideální kombinace. Za nimi zůstávají napůl „ožrané“ potraviny, roznášejí ale také spoustu
nemocí (infekční tularemii či leptospirózu). Zatímco na venkově vyhánějí ze svých domů
a chalup hraboše a myši, ve městech trápí lidi především potkani. Ti jsou vynalézavější
a dostanou se všude. My v Litovli, na vodě a mezi vodami, o tom víme své, a o způsobech
likvidace těchto nevítaných společníků bychom mohli pořádat školení. Jsou to bestie!
Ve vesnicích na Jesenicku i u nás už se ví, na kolik přijdou opravy škod, které tu
začátkem září způsobily povodně. Teď stojí před dalším problémem: kde potřebných 45
milionů „vyběhat“? Obdobně jsou na tom vodohospodáři. Povodí Odry vyčíslilo škody na
92 milionů a Povodí Moravy na 60 milionů, z toho v Olomouckém kraji 25 milionů korun.
Především na opravy břehů chtějí získat dotace.
Září končí deštěm a chladem. V severozápadních Čechách vytrvale pršelo hlavně
v horských a podhorských oblastech a tak lidé, žijící kolem Ohře a Bíliny, neklidně sledovali
hladiny řek i předpověď počasí. V jižních Čechách a posléze i u nás udeřil silný vítr. Ořechy
tak už rážet není nutno, všechny jsou na zemi (a je jich letos nebývale mnoho!).
V úplně posledních zářijových dnech se počasí umoudřilo. Už sobota posledního
víkendu byla bez deště - slunečná, neděle s náznaky babího léta. Jen s náznaky, protože
podle odborníků o žádné babí léto nejde. To by takové počasí muselo vydržet alespoň
týden, což se nestane. Jsou očekávány mírné dešťové přeháňky.
Zatímco u nás se počasí mění jako na horské dráze, ve východním Středomoří a u
Rudého moře se lidé těší z tropického počasí. Kdo se chce přece jen pořádně ohřát, musí
vyrazit do Egypta, Tuniska nebo na Arabský poloostrov. Tam jsou teploty kolem 39 °C.
Počasí je skutečně podzimní – vše v normálu. Houbaři mají žně, roste vše. Odborníci
očekávají, že dobrá úroda bude v lesích ještě minimálně 14 dnů. U Králové to vypadá jako
na srazu automobilistů. Kolem vstupu do lesa jsou řady aut, řidiči nic nedbají ani na možné
pokuty. Velké úrodě hub pomohly zejména nedávné vydatné deště a poměrně teplé
počasí. Navíc noční nebo ranní mrazíky naprostou většinu hub schovaných v jehličí nebo
listí vůbec neohrozí. Velký počet houbařů v lesích vůbec netěší lesáky – mnozí houbaři
jezdí s auty do zákazu vjezdu, někteří sbírají v oplocených prostorách, ruší zvěř. I zkušení
houbaři na Litovelsku tvrdí: to tu ještě nebylo! Takovou úrodu hub nikdo nepamatuje!
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Špatné počasí ale zvyšuje ceny jablek. Ty budou jedny z nejvyšších za poslední roky
a to nejen kvůli počasí, ale hlavně kvůli jarním mrazům. Úroda je zhruba o třetinu nižší než
loni – jablek je na trhu méně, a tak stoupá jejich cena. To se projevuje také tím, že se
sadaři potýkají s mnohem častějšími krádežemi plodů. Pěstitelé se obávají, že neúrody
využijí obchodníci a ceny vyženou nad třicet korun. Vždyť jenom výkupní ceny stouply
o 20 – 30 % na 10 – 16 korun a až dvojnásobně narostly ceny padaných jablek a méně
kvalitních na mošty a jablečné koncentráty. Kilogram stojí přes tři koruny. Neúroda přitom
nepostihne jen české ovocnáře, ale i jejich kolegy v Polsku, kde přišli o polovinu úrody.
Ještě hůře jsou na tom na Slovensku a v Maďarsku. Dá se tak počítat se zvýšeným
dovozem z Argentiny nebo Jihoafrické republiky, kdy dovoz pokrývá běžně kolem dvou
pětin české spotřeby jablek.
Těsně před koncem prvního říjnového týdne se objevily lijáky, bouřky a dokonce
průtrž mračen. V Krčmani na Olomoucku voda proměnila zdejší pole na dvě velká jezera,
odkud pak spolu s blátem odtékala a zaplavila část obce. Naplaveniny zkomplikovaly
dopravu na hlavním silničním tahu z Olomouce do Přerova. Prudký liják škodil
i v Olomouci, hasiči museli čerpat vodu ze zatopených sklepů. U nás to bouřilo, lilo
vydatně, škody však nenastaly.
Druhý říjnový týden byl ve znamení pěkných slunečných dní, ovšem víkend nás
všechny zaskočil chladem a nebezpečím nočních mrazů. Snad všichni už začali topit,
zachumlali se do kabátů a bund. Na většině území byly ze soboty na neděli mrazy až
– 2 °C,na horách napadl poprašek sněhu od 1 do 7 milimetrů. Na následujících 30 dní
meteorologové ovšem sníh moc neslibují. Kdo si chce zalyžovat dřív, bude muset do Alp,
nejlépe do Rakouska. Ve Francii a Itálii sníh zatím není.
Skutečně prvních pár vloček sněhu spadlo v sobotu 13. října brzy po ránu na Šeráku,
jednom z vrcholků našich nejvyšších moravskoslezských hor. Záhy se však vyčasilo a víkend
přinesl nejen Jeseníkům, ale i celému Olomouckému kraji báječné slunné počasí
s krásnými rozhledy po okolí. Na horách se výrazně projevil příliv studeného vzduchu,
naměřili tu skoro minus šest stupňů.
Po mrazu nastalo na pár dnů nádherné babí léto, ovšem ráno všude bílo, jinovatka
na trávě i na zaparkovaných automobilech. Meteorologové: To, že byl velmi teplý rok,
neznamená, že bude velká zima. Doporučují ovšem přezout letní gumy i zazimovat chaty
a chalupy. Snad je ještě čas? Mráz nás provází dál, povětšinou však jen po ránu
a charakteristické jsou až dvacetistupňové teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.
Na konci října ale mají přijít plískanice s mlhou i přes den, déšť. Překvapení z loňska,
kdy zima měla ostrý nástup a řidiči už 1. listopadu na horách projížděli sněhem, se letos
nečeká. „Loni napadlo hodně sněhu na podzim i v nížinách, to se letos opakovat
nebude,“ míní meteorolog Jaroslav Rosa. Dále říká: „O tom, jaká bude v Česku zima, se
rozhoduje daleko odtud v Atlantickém oceánu. Záleží na teplotě moře a na teplotě
a dráze Golfského a dalších podmořských proudů. Naopak, nezáleží na teplotách během
roku. Tady neplatí žádná rovnice, že by po suchém teplém létě přišla automaticky
chladná zima a obráceně.“
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Slunečné a teplé počasí končí, alespoň pro několik dalších dní. Citelně se ochladilo
a ve vyšších polohách dešťové přeháňky postupně přecházely ve sněžení. Sníh je ale
mokrý a kvůli teplotám kolem bodu mrazu bude rychle tát. O víkendu napadlo na horách
7 – 15 cm a na Ramzové došlo kvůli nepřezutým pneumatikám automobilů až ke kalamitě.
Ani povíkendové počasí nevypadá nijak příjemně – teploty přes den mezi 4 – 8 °C,
v noci padají k nule. Kromě zimy je tady i nepříjemný, občas silný nárazový vítr. Tak to
bude až do konce října, tj. celou poslední dekádu. Na rozdíl od posledních 12 měsíců, kdy
buď bylo přílišné vedro a sucho, nebo naopak zima a deštivo, v měsících, kdy to
meteorologové neočekávali, je říjen dokonale průměrným měsícem.
Studené počasí už nepřeje ani houbařům. Kde jsou desítky kilogramů hub
z minulých týdnů? Některé podzimní druhy sice ještě rostou, jde však hlavně o čirůvkovité
houby, hřibových hub je už v lese minimum. Tam, kde byly několikrát přízemní mrazíky, jako
třeba u nás, hub ubylo. Odborníci navíc nedoporučují sbírat a jíst hřiby, které zmrzly. A po
tomto silném ochlazení už v lesích ani jiné nenajdete.
Na horách napadlo dosti sněhu, nejvíce v Jeseníkách a Beskydech – na Šeráku
33 centimetrů. Když jsem 21. 10. projížděl Karlovou Studánkou a přes Hvězdu, leželo tady
více než 10 cm sněhu, ale velmi mokrého a tajícího. Stále poprchávalo a tak sníh viditelně
ubýval. V Rýmařově už po něm nebylo ani památky. Citelně foukalo, poryvy větru
dokonce převrátily na trase z Olomouce do Šternberka kamion s přívěsem a nehoda na
několik hodin zablokovala tuto frekventovanou trasu. V Moravském Berouně silný vítr strhl
část střechy na místním Národním domě. Na horách měl vítr rychlost až 108 km/hod., níže
pak čerstvý severovýchodní vítr foukal 8 – 12 m/sec. Velké problémy měli stále řidiči
kamionů na otevřených úsecích silnic, kdy při prudkých poryvech větru měli často
problémy se vůbec udržet na cestě.
Všeho dočasu. Jako mávnutím se poslední říjnový víkend, poslední říjnový týden
i začátek listopadu představil příjemným i když už podzimním počasím. Jen trochu víc
foukalo. Všichni doháněli zmeškané práce na zahrádkách, shrabovali listí a sklízeli to, co
ještě na záhonech zůstalo.
Vystřízlivění přinesl počátek druhého listopadového týdne, kdy uhodil „betelný“
mráz. Z pondělí na úterý začalo po dešti sněžit a i u nás napadla souvislá pokrývka
mokrého sněhu. Nevydržela ale ani do večera, znovu nás navštívil déšť. Jinak tomu ale
bylo od 700 metrů výše. Husté sněžení komplikovalo dopravu a na Jesenicku vyjelo
všechno co má kola k údržbě silnic. Na Ostružné se zase stálo, letní pneumatiky udělaly
své. Řidiči jsou, jak se zdá, nepoučitelní.
Do víkendu prý má napadnout na horách až půl metru sněhu a některá horská
střediska už chtějí pustit vleky. Prý to nebude žádné tiché romantické chumelení, ale
oslepující vánice. Vítr tam překročí i stokilometrovou rychlost. Ale nebezpečí může být i ve
městech. Magistráty varují – lidé by se měli vyhýbat lesům a parkům, aby je nezranily
padající větve či dokonce vyvrácené stromy. Před vichřicí si lidé mají zabezpečit okna
i skleníky a zajistit volně ležící předměty. Na místech položených výše než 800 metrů má
napadnout až 15 cm sněhu a do konce týdne by ho mohlo v těchto oblastech ležet už
uváděného půl metru.
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Přestože Martina je až v neděli 11. 11. , prvního sněhu se nižší polohy dočkaly už
v úterý 6. listopadu, jak jsme uvedli výše. A řidiči měli problémy – silnice klouzaly, cestáři
museli solit. A některá střediska v Jeseníkách, kde už přece jenom napadlo kolem 20
centimetrů sněhu, začala chystat rolby na svahy a dokonce upravovat první kilometry
běžkařských stop. S technikou na svahy chtějí vyjet až o víkendu, kdy má napadnout
slibovaný půlmetr sněhu.
Tak jen sliby to nebyly – přišla zima a poznalo to celé Česko. Počasí se tak
zachovalo přesně podle staré pranostiky o svatém Martinovi, který přijíždí na bílém koni.
Zatímco v sobotu sněžilo hlavně na horách, právě nedělní Martin přinesl sníh i do nížin.
A působil problémy.
Sníh komplikoval dopravu na silnicích i železničních tratích. Ty zatarasily stromy,
které se zřítily pod tíhou sněhu. Výsledkem byly dlouhé kolony aut a kamionů. Problémy
měli řidiči i na největší dálnici D 1, ale pět nehod se obešlo bez vážnějších zranění. Celkem
ale za víkend zahynulo na silnicích sedm lidí.
Počasí, jaké přišlo o tomto víkendu, podle odhadů meteorologů vydrží minimálně až
do třetiny prosince. Sníh ve vyšších polohách už by neměl roztávat, ale pro nížiny to podle
předpovědi zatím na velkou zimu nevypadá. Má to být období, které bude nadprůměrné,
co se týká srážek, ale sníh bude padat spíš jen na horách. Pokud se obloha rozjasní, v noci
může teplota spadnout až na minus deset stupňů. Jinak se bude pohybovat kolem pěti
stupňů pod bodem mrazu. Ve dne bude tepleji – až 5 stupňů nad nulou.
Na střední Moravě také nasněžilo. Místy až 20 centimetrů nového mokrého sněhu
řádně zkomplikovalo dopravu. Silničáři nestačili vydatně padající sníh odklízet, tvořily se
sněhové jazyky. Nejhůř bylo mezi Šternberkem, Horní Loděnicí a Moravským Berounem.
Přes den tam uvízlo několik kamionů, došlo také k řadě dopravních nehod. Všechna
technika musela být v terénu. Na horách napadlo v průměru 30 cm sněhu – na
Červenohorském sedle kolem 25, na Králickém Sněžníku přes 40. Nejvíce sněhu leží
v současnosti na Pradědu, který kryje už přes půl metru bílé přikrývky. Takže sliby nebyly
chyby.
V Litovli sněžilo jako o závod. Začalo to před devátou a do páté hodiny tu napadlo
kolem deseti centimetrů sněhu. Byl ale mokrý a těžký, což jsme poznali při čištění chodníků
a balkonů. Večer sněžení ustalo a pomalu přecházelo ve sníh s deštěm a pak i v déšť.
Dlouho tu sníh asi nevydrží?
Nečekaně razantně vpadla zima o víkendu i do řady zemí střední a západní Evropy.
Za 48 hodin napadlo na některých místech až 150 centimetrů sněhu. Podle meteorologů
se tak brzký a rázný nástup zimy vyskytuje jen jednou za 30 až 50 let. Nezvykle husté
sněžení, provázené prudkým větrem, způsobovalo na mnoha místech vážné problémy
v dopravě. Mnoho radosti zatím sníh nepřinesl ani rekreantům, protože jeho přívaly
znemožňovaly úpravu svahů i příjezd do alpských středisek a vysoké lavinové nebezpečí
znamenalo zákaz lyžování. Nejvíce potíží mělo Rakousko a Německo. Vpád zimy hlásilo
i Rumunsko, kde se obce ocitly bez proudu, horské silnice v Karpatech byly pro husté
sněžení neprůjezdné a dokonce umrzli tři bezdomovci.
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Zima přišla letos rekordně brzo. Tolik sněhu v první polovině listopadu u nás nebylo
nejméně čtvrt století. Čechy a Morava pamatují silné sněžení v tomto období v roce 1981,
předtím roku 1974. Ale i v těchto letech ležel sníh jen v Beskydech, Jeseníkách
a Krkonoších. Ve středních polohách a v nížinách vládl normální podzim. Zato teď je sníh
skoro všude.
Celoplošné sněžení už v první polovině listopadu považují klimatologové za
nezvyklé. Lyžařská sezóna začíná, ale kalamity také. Pro řidiče, dopraváky či energetiky je
tento náhlý příchod zimy šok. Ale „diagnóza“ expertů je nekompromisní: krajnost bude
střídat krajnost a takových šoků bude kvůli prudkým změnám počasí v následujících létech
přibývat. Jen malé připomenutí: extrémně dlouhá zima 2005 až 2006, po níž následovalo
extrémně horké léto. A vzpomínky na loňskou zimu bez sněhu s vysokými teplotami
i nebývale suché léto ještě doznívají. A aby bylo „tradici“ učiněno zadost, jako nezvykle
krajní označují klimatologové i nynější vytrvalé sněžení. Vždyť na Šeráku je už 58 centimetrů
sněhu a v nížině položeném Hradci Králové čtrnáct.
Jak máme tedy nevypočitatelným rozmarům počasí při rostoucím oteplování
planety rozumět? „Je to prosté. Vždy, když někde roste teplota, tak se shromáždí velká
energie. Ta vede k extrémům čehokoliv. A nebývale prudký nástup zimy do tohoto
„scénáře“ vyhrocujících se extrémů počasí zapadá, vysvětluje náměstek ředitele
Hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz.
Lidé tedy už vlastně nemusí listovat ve statistikách, dobře si totiž výkyvy pamatují: ať
už povodně, či půlroční tuhou zimu, po níž následoval úplný opak – minulou zimu začalo
sněžit až 20. ledna. A nyní to už od 10. listopadu vypadá na přebohatou sněhovou nadílku.
Vývoj počasí tak nahrává lyžařům.
Na své první lyžování vyrazily do nejvyšších moravskoslezských hor Jeseníků o
víkendu hned stovky lyžařů. Provoz zahájila střediska Ovčárna, Ramzová, Dolní Morava,
Petříkov, Červenohorské sedlo, Branná a Karlov. Do hor se vydali na „magistrálu“ rovněž
běžkaři, kteří měli už upravené stopy. Byla inverze a tak si všichni užívali nádherného
slunečného počasí.
Horší je to tady dole. Obyvatele střední Moravy trápí při inverzi znečištěné ovzduší
jemným prachem. My jsme vcelku v pořádku, ale Olomouc, Přerovsko a Prostějovsko hlásí
až dvojnásobné překročení limitů takzvaného polétavého prachu (prašného aerosolu).
Nejhorší je to většinou nad ránem, kdy nejvíc klesne teplota, lidé zatopí a začíná ranní
dopravní špička.
Meteorologové jsou tady s dlouhodobou předpovědí a slibují, že na Vánoce
budou české hory zapadané sněhem a lyžaři si přijdou na své. Prosinec má být
nadprůměrně chladný a pokud nepřijde nějaká výraznější obleva, pak ve vyšších
polohách bude bílo (prý na 85 %!). Sníh by tam mohl vydržet až do jara.
Poslední listopadový víkend ale přinesl oteplení, déšť a přes den 2 – 9 °C nad nulou.
Počasí vůbec lákavě nevypadalo, ale pro kvalitu sněhu na horách bylo paradoxně
příznivé. Sníh ztěžkl, sedl si a když od začátku týdne došlo k ochlazení a novému sněžení,
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nemohli si ani lyžaři, ani vlekaři stěžovat. Navíc díky dešti, který způsobil ztěžknutí sněhu,
pominulo lavinové nebezpečí, které způsobovaly rychle napadané závěje.
Výraznější ochlazení se očekává až ve druhé prosincové dekádě, kdy má být na
minus 7 stupňů v noci a přes den teplota nevystoupí nad nulu. Tak prý konec listopadu
a první dvě dekády prosince budou chladnější, než v průměru bývají.
O víkendu ve španělské Valencii účastníci zasedání mezinárodního panelu pro
změny klimatu (IPCC) uveřejnili zprávu, podle níž je nesporné, že změny globálního klimatu
už probíhají, a jejich dopad může být prudký a nevratný. Konstatovali, že emise
skleníkových plynů způsobené člověkem jsou na 90 % hlavní příčinou oteplování a že jeho
důsledky lze podstatně omezit s „přijatelnými“ náklady. Varují, že přibližně 20 až 30 % nyní
registrovaných živočišných druhů bude zvýšenou měrou ohroženo v případě, že nárůst
globální průměrné teploty překročí 1,5 až 2,5 °C.
Vědci berou v potaz technologie dostupné i ty, které budou běžné do roku 2030.
V energetice například doporučují přejít při topení z uhlí na plyn, využívat jadernou energii
i alternativní zdroje či ukládat CO2 pod zem. V dopravě doporučují např. používání
biopaliv, hybridních automobilů a přechod z automobilové dopravy na železniční. Snad je
to skutečně řada možností jak se změnami klimatu bojovat. Nebude ale pro politiky návod
odborníků jen další úsměvný strašák? Snad ne!
I přes ne příliš slibnou předpověď využívaly sněhové pokrývky od 20 do 60
centimetrů stovky milovníků lyžování v Jeseníkách. Vleky jely ve všech hlavních střediscích
ze 40 až 50 %. Od pondělí to bude jiné – obleva končí a sníh by měl zasypat celou zemi.
Opravdu napadlo 2 až 15 centimetrů (u nás jen poprašek), na horách přibylo až 30 cm.
Sníh však způsobil i problémy, když zesílil studený a vlhký vítr od severozápadu
a začal tvořit na horách závěje a na silnicích záludné jazyky. Na výše položených silnicích
byl vyhlášen stav ohrožení a doporučeno jezdit jen se sněhovými řetězy.
I když do začátku prosince chybí ještě pár dní, je podle meteorologů zima, jaká
bývá většinou kolem Vánoc. Začátek týdne je ve znamení silného studeného a vlhkého
větru o rychlosti až 90 km/hod. a poklesu teplot na minus šest až minus devět stupňů. Pak
se má zase oteplit a vrátit klasický podzim: budou mlhy a sněžit bude jen na horách. Ve
městech se dá čekat spíše mrholení, mráz ale může silnice a chodníky změnit
v nebezpečnou klouzačku. Ve dne bude až 6 °C.
Podobné počasí by mělo vydržet až do poloviny prosince. Dá se tedy očekávat spíš
déšť se sněhem. Až do Vánoc zůstanou teploty lehce nad nulou, bude převážně oblačno.
Jak bude na Vánoce, to ještě meteorologové nedokážou spolehlivě předpovědět, ale
sněžit nejspíš nebude. Někdy kolem 20. prosince se prý po dlouhé době vyjasní. Tak budou
ty bílé Vánoce?
Je poslední listopadový den a my se probudili do bílého. Napadlo tu asi pět
centimetrů, ale odpoledne už byla část pryč a vypadá to, že první prosincový víkend
zatočí i se zbytkem. Na některých místech napadlo během noci a rána pět centimetrů
sněhu. Silničáři museli kvůli sněžení ráno uzavřít tah ze Šternberka na Moravský Beroun. To
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v Jeseníkách přes týden přibylo až 15 cm sněhu a podle záchranářů se výše sněhové
pokrývky pohybuje od 20 do 65 centimetrů. Běží i umělé zasněžování a tak si na své přijdou
lyžaři i běžkaři. Pro ty jsou podmínky víc než slušné a hlavní stopa z Červenohorského sedla
na Ovčárnu a na Praděd je strojově upravená. Stejně tak i v okolí Skřítku a Paprsku.
Otázkou je, nakolik lyžaře potrápí déšť? Teplá fronta přinesla občasné srážky, v neděli bylo
zataženo a dešťové přeháňky po celý den i u nás. Bohužel, vyšlo to na 100 %.
Snad jim nevyjde i další dlouhodobá pesimistická předpověď, konvenující už
s uvedeným výše: Vánoce zřejmě zase na blátě! Těsně před 20. prosincem bude sice
sněžit hodně, jenže pak sněhové vločky vystřídá déšť a přijde obleva. Svátky bohužel
vycházejí přesně na rozhraní, kdy bude vyloženě zimní počasí se sněžením přecházet
v deštivé. Ke konci roku bude srážek ubývat spolu s oblačností a přechodně se dočkáme
polojasné oblohy. Teploty mírně stoupnou – v noci – 1 až – 5 °C, přes den – 2 až + 4 °C.
Přesnou předpověď mohou meteorologové dát až tak týden před Štědrým dnem.
Doufejme, že bude značně optimističtější!
Víkendové počasí začátku prosince lyžařům nakonec moc nepřálo, někde
v Jeseníkách ani nevyjely vleky. Dařilo se jen ve výše položených střediscích. Ideální
podmínky měli jenom běžkaři. Sníh byl mokrý, bylo oblačno a mlha. V nejvyšších polohách
se teploty pohybovaly kolem nuly, v nižších oblastech kolem + 3 °C.
Varování: V Česku udeří silný vítr, který v nárazech na horách dosáhne rychlosti až
108 km/hod. a v nížinách bude mít rychlost přes 90 km/hod. Navíc začalo vydatně pršet.
Řidiči zpomalili, nárazový vítr ztěžoval ovládání vozu. Déšť zvedl menší toky na jihu
a západě Čech, Berounka se dokonce vylila z břehů.
Vlekaři v Jeseníkách začínají nervózně přešlapovat. Zima se totiž po slibném
začátku téměř rozplynula. Sněhovou pokrývku ničí ve většině lyžařských areálů déšť. Ten
tak vlastně spláchl vlekařům tržby. Oteplení ničí upravené sjezdovky v Jeseníkách. Teploty
nad nulou vydrží do konce týdne a vlekaři jsou připraveni, hned jak začne pořádně
mrznout, pustit sněhová děla. Předvánoční lyžování asi vlekaři oželí, do Štědrého dne je to
prý na tržby stejně slabé. Horší by byla taková situace až po Vánocích, kdy přichází první
vrchol sezóny, který končí až se začátkem nového roku. Přijít o tyto tržby by bylo hodně
nepříjemné.
U nás se teď teploty honí kolem 5 – 7 °C, je teplo a přes den zasvitne i sluníčko, které
za sklem auta i pěkně pálí. Na horách je kolem + 2 °C, v noci pod nulou. Varování
meteorologů ale mělo své opodstatnění. Konec prvního prosincového týdne byl neklidný
– jihozápadní vítr dosahoval v nárazech rychlosti 60 – 90 km/hod., na hřebenech přes sto
kilometrů v hodině. Srážky začaly zvedat řeky na Plzeňsku – Úhlava a Radbuza dosáhly
3. stupně povodňové aktivity. Podobně stoupla i hladina Lužické Nisy. Všude tam platila
povodňová pohotovost.
Víkendové lyžování ideální nebylo, vleky se ale rozjely. Návštěvnost byla průměrná
či spíše podprůměrná. Po oba dny foukal ve vrcholových partiích silný vítr, byla špatná
viditelnost. Kvůli tomu záchranáři nedoporučovali vyznavačům běžek hřebenové túry.
Nadále platil první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Laviny ale hrozí
pouze mimo turistické trasy.
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U nás dole byla krásná slunečná sobota jako na jaře, neděle už byla o poznání
horší. Déšť, který se k večeru spustil pak bubnoval po celou noc a také ráno. Poté nastalo
střídavě oblačno.
Pod sílící palbou dotazů, zda budou vánoční a novoroční svátky se sněhem,
odpovídají odborníci Hydrometeorologického ústavu dosti vyhýbavě. Sníh prý napadne,
ale nebude ho mnoho. Pro Vánoce má být charakteristické nevlídné počasí s častými
mlhami a slabým sněžením. Na novoroční svátky vypadá příslib sněhové nadílky jen
poněkud nadějněji. Opravdu sněžit by však mělo začít až mezi prvním a desátým lednem.
Ladovsky zasněžené Vánoce nás tedy nečekají, na rozdíl od minulých let ale na
blátě nebudou. Pršet by totiž nemělo. Mrznout však bude jen výjimečně, podle odborníků
by letošní svátky měly patřit k těm teplotně nadprůměrným. V průměru bude rtuť
teploměru ve sváteční dny kolísat mezi – 1 °C a + 2 °C. Obloha má být polojasná, až
zatažená.
Závěr druhého prosincového týdne ale až tak idylický nebyl. Vítr zaměstnával u nás
dole hlavně hasiče. Nad kolejištěm a drážním domkem u Červenky měli co dělat se
spadlými stromy. To na jesenických horách měli pilno nejenom hasiči, ale i cestáři.
U Rejvízu se stromy, na Červenohorském sedle se sněhovými jazyky – napadlo totiž dalších
deset centimetrů sněhu. Jinak klid.
Provozovatelé lyžařských středisek v Jeseníkách hlásí střední návštěvnost. Mnohé
milovníky zimních sportů odradilo nevlídné počasí, hlavně mlhy. Napadlo asi 20 cm sněhu
a tak první lyžařský víkend má za sebou i naše „domovské“ středisko v Petříkově.
Přesto, že v Jeseníkách platí druhý z pěti stupňů lavinového nebezpečí, mnohým to
asi nic neříká. Na lyžích a snowboardu se vydali z Ovčárny do Karlova tři mladíci a ve
Velkém kotli se s nimi utrhla asi třísetmetrová lavina. Jeden z nich skončil s těžkým zraněním
břicha v olomoucké fakultní nemocnici, jednoho ošetřili na chirurgii, pouze poslední z nich
vyvázl bez zranění. Podle záchranářů mladíci zbytečně hazardovali se svými životy, když se
vydali do rizikových míst, kudy nevedou značené cesty. Žádné sankce jim ovšem nehrozí.
Naše legislativa ani neumožňuje, aby lidé, kteří si problémy zaviní svým nezodpovědným
chováním, zaplatili třeba výjezd záchranářů.
Jsme těsně před Vánocemi a zdá se, že předpovědi, bohužel, nelhaly. Dárek
v podobě sněhové nadílky počasí nechystá. Nebude to žádná výjimka. Meteorologové
dokonce říkají, že oteplení, ke kterému i letos kolem Štědrého dne dojde, patří k jistotám.
Pravděpodobnost, že se v období zimního slunovratu oteplí, je až 80 %.
Zatím ale vládne teplotní inverze. Dole máme stále pod nulou, na horách je až
+ 6 °C. My máme mlhy, dokonce mrznoucí, zataženo, lyžaři si užívají modré oblohy,
příjemného sluníčka. Pro zimní sporty jsou podmínky ideální. U nás může sníh střídat déšť
a občas prý může padat i obojí najednou. Kritické situace vznikají na silnicích – noční
teploty klesají až k devítistupňovým mrazům, takže se místy tvoří náledí.
Inverze narušuje televizní vysílání po celé zemi. Mění se totiž fyzikální vlastnosti
vzduchu a to má za důsledek abnormální šíření elektromagnetických vln. Tak mohou
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diváci zachytit vysílání z jiných evropských států nebo českých vysílačů vzdálených až
stovky kilometrů, které ruší signál místního vysílání. To vše je situace v době začátku
astronomické zimy 22. prosince, kdy slunce svítí nejméně dní v roce a pak se pomalu,
pomaloučku začíná na severní polokouli vracet světlo a teplo.
Počasí svůj ráz nezměnilo ani v době Vánoc. Podle předpovědi se inverze
nezbavíme do začátku nového roku. Takže bude stále zataženo, noční teploty kolem
minus 8 °C, při malé oblačnosti mohou klesnout až na – 11 °C. Přes den se oteplí na minus
jeden. Na samém konci tohoto, na počasí velmi netradičního roku se může obloha trochu
protrhat a bude sněžit. Přes den se to bude točit kolem nuly a o silvestrovské noci kolem –
2 °C.
Jsme na sklonku roku a krásné počasí plní horská střediska. Skvělé podmínky pro
lyžaře na všech českých horách, hrozící pohroma pro řidiče kvůli ledovce v nížinách. Tak
zní silvestrovská předpověď.
Již týden trvající inverze, při níž horám vládnou poměrně vysoké teploty, zatímco
v noci a v nížinách panují mrazy, může znamenat i dvacetistupňový rozdíl teplot! Inverze
tak převrací počasí naruby. Studený těžký vzduch při ní naplní českou kotlinu, které
meteorologové přezdívají „český lavor“, a ten lehčí, teplejší nemá zase tolik „síly“, aby ho
z chladných nížin vytlačil.
Města na Olomoucku se halí do inverze – níže položená místa trápí mlha, nízká
oblačnost a především prach v ovzduší. Bylo zaznamenáno překročení denního limitu
polétavého prachu 50 mikrogramů na metr krychlový. Může za to tlaková výše přesunující
se do Česka od východu. Rozvrstvená atmosféra brání promíchávání vzduchu a zvyšuje
se koncentrace škodlivin. V Olomouckém kraji jsou kromě prachu i nadlimitní hodnoty
průměrných 24 hodinových koncentrací prašného aerosolu. Odborníci varují, že chladno
s teplotami pod bodem mrazu a inverze nepříznivě působí na lidi s vyšším krevním tlakem
či anginou pectoris. V místech s déletrvající mlhou nebo nízkou oblačností mohou
pociťovat zvýšenou zátěž také psychicky labilní jedinci. Problémy tak mohou mít zejména
staří a nemocní lidé a také děti. Počasí se má ještě změnit a tak doufejme v lepší situaci na
samém konci roku.
A je to tady! Je předposlední den roku a my se probouzíme do bílého. Je to jen
silnější poprašek, ale díky za něj. Iluze změny počasí k lepšímu se alespoň částečně
realizovala. Sláva – je poslední den roku 2007 a sněží a konečně to i v Litovli vypadá jako
v zimě. Teplota se sice toulá kolem nuly, ale po roztodivnostech těch 355 dnů to působí
jako balzám na duši – konečně je tady tak, jak má vzhledem k ročnímu období být.
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3. UDÁLOSTI ROKU 2007
01.01. Ghanského diplomata Kofiho Annana vystřídal v křesle generálního tajemníka
světové organizace OSN Jihokorejec Pan Ki-mun.
01.01. Rumuni a Bulhaři jsou v EU, která se tak rozšířila na 27 členů.
01.01. Lidé poslali nejvíce SMS zpráv v historii na Silvestra a v prvních hodinách Nového
roku – 35,4 milionu!
01.01. Prezident Klaus nazval v novoročním projevu situaci u nás studenou občanskou
válkou a kritizoval neochotu stran dohodnout se na vládě.
03.01. Nová pískovna a posléze i rekreační oblast vznikne těžbou štěrkopísku společnosti
Lasserberger z ložiska „Unčovice – západ“. Těžba bude zahájena příští rok.
04.01. O řidičský průkaz díky bodovému systému už přišlo v Olomouckém kraji 5 lidí
z celkem 12 637 řidičů. V Litovli bylo bodováno celkem 297 řidičů, což je 1,98 % z jejich
celkového počtu ve městě. Zatím jsme z Olomouckého kraje nejlepší.
05.01. Od 1. 1. zavedené mýtné pro vozy nad 12 tun na dálnicích a rychlostních
komunikacích zvýšilo i jízdné, zejména na delších trasách, i mezinárodních. Ceny
z Olomouce do Prahy zůstaly zatím nezměněny. Mýtné má negativní dopad na provoz ve
městě. Kamiony se vyhýbají rychlostní komunikaci Mohelnice – Olomouc a v průjezdních
ulicích Svatoplukova a Olomoucká se zvýšil hluk a hustota provozu.
05.01. Mgr. Jiří Král se vzdal funkce ředitele Městského klubu (MK) po aféře v tisku a Rada
města Litovle jeho rezignaci přijala a jmenovala Bc. Hanu Vogelovou ředitelkou na dobu
neurčitou od 15. 1. 2007.
06.01. Kašel, rýma a teploty jsou tu. Nachlazených je o 96 % více než mezi vánočními
svátky. Na Olomoucku je to nyní 1 785 nemocných na 100 000 obyvatel. Prostějovsko se
blíží epidemii.
09. - 31.01. „Prostor“ – trojrozměrná tvorba Silvie Kučerové a malby Oldřicha Bystřického
ve Výstavní síni MK.
09.01. Druhá vláda premiéra Mirka Topolánka byla jmenována prezidentem Klausem.
Počet ministerstev vzrostl na 18 a ve vládě je rekordní počet žen – 4.
13.01. Reprezentační ples MK ve Velkém sále Záložny.
13.01. V anketě Sportovec roku 2006 zvítězila Kateřina Neumannová (lyžování; 1 807
hlasů), druhý byl Jaromír Jágr (hokej; 1 351), třetí Lukáš Bauer (lyžování; 1 176).
V kolektivech byli na 1. místě hokejisté Česka, druhé basketbalistky Brna a třetí fotbalisté
Česka.
15.01. Rychlobruslařka Martina Sáblíková se na evropském šampionátu v Collabu stala
mistryní Evropy a získala 3 zlaté medaile a 3 světové rekordy otevřených drah. A to
nemáme jediný rychlobruslařský ovál!
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16.01. 100 + 2 = vláda dezertérů. Vládu Mirka Topolánka mají zachránit dva poslanci ČSSD
Michal Pohanka a Miloš Melčák.
17.01. Koncert Kruhu přátel hudby (KPH) v Koncertním sále MK. Na pořadu bylo smyčcové
kvarteto – Graffovo kvarteto.
17.01. Ostuda Litovle zmizí z mapy? V areálu cihelny v Nasobůrkách bude působit firma
Damajka Recycling, která začne zpracovávat stavební suť.
19.01. Tříkrálová sbírka v ulicích obcí a měst olomoucké arcidiecéze překonala loňský
rekord, když koledníci vybrali pro Charitu 16,7 milionu Kč, zhruba o milion více než loni.
Letos se akce uskutečnila již posedmé.
19.01. Neuvěřitelné! Bezvládí skončilo! Po 230 dnech a 6 hodinách, tj. 5 526 hodin od
chvíle, kdy se loni 3. 6. uzavřely volební místnosti, máme vládu s důvěrou 100 : 97 hlasům.
20.01. Přerov – Olomouc – rychlost 160 km/hod. Vlak zvládne cestu Ostrava - Praha za 3
hodiny a 9 minut. Až bude dokončen poslední úsek mezi Zábřehem a Červenkou, bude to
jen 2 hodiny a 55 minut.
21.01. Richard Baer: „Smíšené pocity“- milostná romance lidí středního věku v podání Jany
Hlaváčové a Petra Kostky. Divadelní představení ve Velkém sále Záložny.
23.01. Teplotní rekord – v celé Evropě je nejteplejší leden za 232 let!
25.01. První medaile po 12 letech. Tak dlouho čekalo české krasobruslení na medaili
z evropského šampionátu. Získal ji Tomáš Verner, když ho porazil jen Francouz Joubert.
26.01. Nejmocnější žena Evropy, německá kancléřka Angela Merkelová sondovala
v Praze možnosti vrátit do hry evropskou ústavu. U prezidenta ani premiéra podporu
nenašla.
29.01. Anonym vyklidil radnice. Telefonát na lince 112 oznámil, že na radnici je uložena
bomba. Na 500 lidí muselo vyklidit úřady na Olomoucku. V Litovli se ale neevakuovalo
a žádná bomba se nenašla.
30.01. Zakladatel Microsoftu Bill Gates slavnostně odstartoval nový operační systém
Windows Vista – program, který zprostředkovává komunikaci člověka a počítače.
01.02. „Naše rakety nic nezastaví,“ tvrdí ruský prezident Putin jako odpověď na možnou
radarovou základnu USA v České republice. Tvrdí, že ruské střely dokážou americkým
protiraketovým deštníkem proniknout.
02.02. Vědecká konference klimatologů v Paříži o klimatických změnách konstatovala, že
je na 90 % jisté, že lidstvo si samo může za globální oteplování.
07.02. Senát zbavil imunity Jiřího Čunka – místopředsedu vlády, ministra pro místní rozvoj,
šéfa lidovců a starostu Vsetína – aby mohl být obviněn z úplatkářství. Hrozilo uplynutí
pětileté promlčecí lhůty pro údajný úplatek 500 000,- Kč poskytnutý realitní firmou ze
Vsetína.
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08.02. - 04.03. 60 let Fotoklubu Litovel – výstava fotografií současných členů Fotoklubu
Litovel ve Výstavní síni MK.
08.02. Divadlo Járy Cimrmana: Němý Bobeš – v hlavních rolích Zdeněk Svěrák a Ladislav
Smoljak. Představení ve Velkém sále Záložny.
10.02. Chřipka se stěhuje na Olomoucko, největší výskyt je na Přerovsku a Olomoucku. U
nás stoupl počet pacientů oproti minulému týdnu o 16 % a je zde 2 134 nemocných na
100 000 obyvatel. Hranice 2 000 je považována za začínající epidemii.
12.02. Litovel nechtěně na stránkách novin: dva nájemníci vyhrožovali svým sousedům, že
nechají puštěný plyn a vyhodí dům do vzduchu. Na protialkoholní stanici ve Šternberku
naměřili muži přes 3,5 promile alkoholu.
14.02. Stávka lékařů zavírá ordinace! Asi více než polovina praktiků, pediatrů
a dorostových lékařů na Olomoucku tak protestuje proti malým platbám Všeobecné
zdravotní pojišťovny (VZP) za léčbu.
16.02. Historický okamžik našeho sportu – sportovní senzace, jakou Česko dávno
nepamatuje! Šárka Záhrobská vyhrála mistrovství světa ve slalomu. Je to poprvé, co má
Česká republika zlatou medaili ze sjezdového lyžování.
17.02. 21. Hanácké bál – folklorní ples s programem národopisných souborů ve Velkém i
Malém sále Záložny.
21.02. Koncert KPH – České saxofonové kvarteto –„Od klasiky k jazzu“ – v Koncertním sále
MK.
21.02. Průzkum CVVM: volby by nyní vyhrála ODS s 34,5 % hlasů. Udržuje si tak náskok před
ČSSD (26 %), komunisty (15,5 %). Do Sněmovny by se dostali ještě zelení a lidovci.
21.02. Pro havarijní stav uzavřen průchod ulicí Švédská.
25.02. Kavárna „Pohoda“ – pravidelný měsíční pořad v Malém sále Záložny z cyklu „Stále
pružní senioři“. Hrál TRIGON, moderoval Jaroslav Suchánek, hostem byla zpěvačka Věra
Nerušilová s recitálem písní.
25.02. Na potoce Loučka, nedaleko jeho soutoku s Moravou, se objevily mastné skvrny
a došlo k menší ekologické havárii. Hasiči s ní bojovali tři hodiny a dali do potoka norné
stěny.
27.02. Kateřina Neumannová na mistrovství světa v japonském Sapporu zvítězila v běhu
na lyžích na 10 kilometrů volnou technikou. Je rozhodnuta svou kariéru v březnu ukončit.
28.02. Václav Klaus oficiálně prohlásil, že se chce za rok znovu ucházet o prezidentskou
funkci.
02.03. V západoslovenských Novákách došlo k mohutné explozi ve Vojenském
opravárenském podniku při likvidaci výbušnin. Osm mrtvých, 5 nezvěstných, desítky
zraněných a kráter o průměru 20 metrů – to je bilance tragédie.
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05.03. Filmovou cenu Český lev 2006 získal podle očekávání snímek Jiřího Menzla
„Obsluhoval jsem anglického krále“, podle Hrabalovy předlohy.
06.03. Koncert KPH – České trio – klavír, housle, violoncello, v Koncertním sále MK.
08.03. Opoziční sociální demokracie hledá svého kandidáta proti Václavu Klausovi do
prezidentských voleb 2008. Uvažuje o eurokomisaři Vladimíru Špidlovi, bývalé ministryni
školství Petře Buzkové či bývalé nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešové. To jim snad
nevyjde!?
09.03. Sáblíková má světové zlato! Devatenáctiletá rychlobruslařka Martina Sáblíková
vyhrála v americkém Salt Lake City závod na 3 000 metrů.
11.03. Průměrná mzda roku 2006 byla v Olomouckém kraji 17 095,- Kč, tj. o více než 900,korun (5,6 %) než v roce 2005.
12.03. Martina Sáblíková má druhé zlato a rekord! Hranici ženských možností na trati 5 000
metrů posunula na metu 6:45,61 minut a o 1,3 vteřiny překonala rekord německé legendy
Claudie Pechsteinové.
13. - 26.03. XVI. Mikolovské nálady – prezentace tvorby umělců EU, s vernisáží putovní
výstavy za účasti delegace z Polska a města Klimkovic ve Výstavní síni MK.
13.03. Euro bude nejdřív za 5 let! S tím počítá plán české vlády. Tak tedy nejdřív v roce
2012! Ale kde bude vláda šetřit, stále není jasné.
15.03. Rychlobruslařka Sáblíková vylepšila na závodech v Calgary světový rekord na
10 000 metrů a jako první žena se dostala pod 14 minut (13:48,33).
17.03. Posunutá kolej mezi Červenkou a Moravičany zastavila na 7 hodin provoz na trati.
Příčinou byly stavební práce na nově budovaném železničním koridoru.
21.03. Jarní koncert žáků Základní umělecké školy v Koncertním sále MK.
21.03. Sněhová kalamita na první jarní den ochromila Česko. Řidiči strávili na zablokované
D 1 celou noc, došlo k výpadku elektřiny na desítkách míst, na Ostravsku sníh zbořil dvě
nafukovací haly. V Jeseníkách nastala „bílá tma“.
24.03. Loučení Kateřiny Neumannové! Na závěr lyžařské kariéry doběhla v soutěži
Světového poháru ve Falunu druhá a celkově získala 3. místo v soutěži. Po 16 letech tedy
vystupuje z lyžařské stopy. Kdo nastoupí na stupně po ní? Snad Kamila Rajdlová?
25.03. Ve dvě hodiny v noci se ručičky posunuly o hodinu vpřed. Začal letní čas.
25.03. Ing. Miroslav Kluka odešel z vedení CHKO, novým vedoucím se stal Ing. Michal
Servus.
27.03. Už za 9 měsíců české hranice zmizí – od 1. 1. 2008 vykročí Česká republika do
schengenského prostoru.
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28.03. Pivovar Litovel chystá sváteční ležák. Dozrává velikonoční speciál, který náš pivovar
vaří k výjimečným příležitostem. Pivovar čeká, že se svátečního piva vypije až 300
hektolitrů.
28.03. Ordinace pediatrů a některých praktických lékařů dnes neotevřely. Lékaři
Olomouckého kraje stávkují, aby upozornili na malou výši úhrad za péči o pacienty, kterou
jim platí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).
28.03. Velikonoce aneb Jaro vítej! Komponovaný pořad o vzniku velikonočních svátků od
pohanských dob až dodnes – pořad pro mateřské a základní školy ve Velkém sále Záložny.
02.04. Vláda schválila reformu financí – daň ze mzdy má být 15 %, DPH má vzrůst z 5 na
9 %, firmám se bude snižovat daň z příjmu. Změnit se mají nejen daně, ale i ceny bydlení
i sociální dávky. Mělo by se snížit porodné i přídavky na děti, do důchodu by se mělo
chodit až v 65 letech. Nebude snadné to prosadit!
05. - 28.4.
„Spřátelené štětce II.“- malby, koláže, objekty autorů Pavla Kremla, Eduarda
Vacka a Ivo Medka ve Výstavní síni MK.
09.04. Tak už i Litovel má svého násilníka, vykázaného na 10 dní z bytu pro domácí násilí!
Opilý, pětačtyřicetiletý muž napadl svoji manželku, zbil ji a útočil na ni i poté, co do bytu
dorazili policisté. Ti ho odvezli do záchytné protialkoholní stanice ve Šternberku a přístup
do domácnosti mu na 10 dní zakázali. To jsou ti klidní Hanáci?
09.04. Do Litovle přiletěli čápi. Zakroužili kolem komína na Vítězné a hned se dali do
opravy hnízda.
12.04. Pekárny zvažují zdražení chleba až o korunu za kilo. Podle statistiků stojí v průměru
kilogram chleba 17,50 Kč. Roste totiž cena žita, které se začalo dovážet z Německa za
vyšší cenu (tam stojí chleba v průměru 56,- korun za kilo!).
13.04. Během týdne je Litovel podruhé na tapetě zločinu – syn pobodal otce a je na
útěku. Opilý 24letý mladík se pohádal s otcem a zasadil mu tři rány nožem do krku a zad.
Prý otec přežije. Že by se k nám stěhoval Divoký Východ?
16.04. Akce KPH v Mladečských jeskyních za sponzoringu Vápenky Vitoul, s.r.o.. Koncert
na téma: „Cesta evropských madrigalů z renesance do současnosti“ provedli Jarmila
Chaloupková – zpěv a Brian Wright – loutna.
19.04. Pacienti mají nová práva. Novela zákona o péči o zdraví lidu dala pacientům
právo nahlížet do zdravotní dokumentace a pořizovat si z ní kopie.
23.04. Významný archeologický nález u Pravčic na Kroměřížsku svědčí prý o tom, že římská
armáda pochodovala na území barbarů kolem řeky Moravy. Na místě byl odkryt příkop,
který lemoval vojenský tábor Římanů.
23.04. Zemřel muž, který rozbořil Sovětský svaz – Boris Jelcin. Odešel muž, který si sice rád
přihnul víc, než bylo zdrávo, ale svými postoji radikálně ovlivnil světové dění. Zemřel na
zástavu srdce.
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25.04. Absolventský koncert žáků základní umělecké školy v Litovli v Koncertním sále MK.
25.04. Ptačí chřipka nebude – opatření končí. Mimořádná pravidla kvůli viru H5N1
veterináři po roce ruší. Virus prý už nehrozí.
25.04. - 30.09. Výstava v Muzeu Litovel „Letem pivním světem“ – tradice a současnost
výroby piva z celosvětového pohledu, včetně bohaté historie litovelského pivovarnictví.
Zajímavé exponáty.
27.04. Oratorium Jana Valuška – duchovní koncert autora v provedení COLLEGIA MUSICA
LITOVELSIS a hudebního sdružení Hany Kaštanové v kostele sv. Marka.
28.04. „Silácká Litovel“ již potřetí ve sportovní hale ZŠ Vítězná, pořádaná na počest
Gustava Frištenského, jehož 50. výročí úmrtí se letos vzpomíná. Akce plná soubojů i her.
28.04. „Kolokvium“ – setkání pamětníků Gustava Frištenského a příznivců silových sportů
v Malém sále Záložny. Pořadatelem byla Muzejní společnost Litovelska.
28.04. Hudební večer smíšeného pěveckého sboru KANTIKA a jejích hostů v Koncertním
sále MK.
01.05. Oslavy 1. máje byly bouřlivé (ovšem ne v Litovli – kromě akce ČSSD pro děti v parku
Míru – nic!). Politici byli snad všude, od Letné až po výstaviště v Holešovicích. Nejrušněji
však bylo v Brně, kde se střetlo na 500 pravicových radikálů s policií. Horké hlavy muselo
chladit vodní dělo a rozhánět i policisté na koních.
03.-31.05.

Výstava „Kde světy jiných“ obrazy Olgy Volfové ve Výstavní síni MK.

02.05. J.B. Moliére: „Chudák manžel“ – nestárnoucí komedie v hlavních rolích s Oldřichem
Navrátilem a Danou Syslovou ve Velkém sále Záložny.
05.05. Kontroverzní slovenský politik, předseda slovenské národní strany Ján Slota obvinil
prezidenta Beneše, že on (nebo Masaryk) vydali rozkaz k zavraždění Milana Rastislava
Štefánika 4. května 1919. No, co je moc, to je moc!
06.05. Po dlouhých 41 letech od vítězství Františka Šťastného vyhrál český motocyklový
jezdec Lukáš Pešek závod mistrovství světa v čínské Šanghaji a po 4 Velkých cenách
dokonce celý šampionát v kategorii do 125 ccm vede!
06.05. Tradiční pouť KDU-ČSL a Města Litovel na Starém městě byla se zpívanou mší,
koncertem chrámového sboru CHORUS MAURITIENSIS z Olomouce a vystoupením zpěváka
Pepy Nose.
07.05. Litovel vede tabulku I. A třídy, skupiny A ve fotbalu s odstupem 15 bodů(!) a je na
nejlepší cestě k postupu zpět do krajského přeboru.
07.05. Zlín očistil jméno Jana Antonína Bati a nevlastnímu bratru slavného zakladatele
obuvnického impéria odhalil sochu v centru města. Soudní rozhodnutí o jeho rehabilitaci
se očekává.
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10.05. Papež Benedikt XVI. je na návštěvě v jižní Americe. V Brazilii vystoupil proti potratům
a pohrozil exkomunikací politikům, kteří podpoří interrupce.
11.05. Majáles v Litovli na náměstí – králem je zvolen básník Alois Volkman.
15.05. Koncert KPH se výjimečně konal v kostele sv. Filipa a Jakuba na Starém městě.
Vystoupil soubor Lyra da camera s koncertem „Laudate – Mistři českého baroka
a klasicismu“.
16.05. Na vrcholu nejvyšší hory světa, v 8 850 metrech, zavlála česká vlajka, když horu
pokořila 28letá Klára Poláčková jako první Češka v historii. O několik dní později, 18.
května, v 6.40 hod. místního času dosáhl vrcholu jako 10. Čech v historii pražský primátor
Pavel Bém.
17.05. Maraton chůze do schodů se konal v internátu SOU. Vítěz Marek Hanzal „pokořil“
nejvyšší evropskou horu Mont Blanc za 8 hodin a 9 minut a musel zvládnout 32 100 schodů.
Na start již 8. ročníku se postavilo 26 studentů a učnů, z toho 4 dívky.
23.05. Havárie skončila tragédií. Občanka Litovle, 34letá Martina Štýbnarová podlehla
zranění, když jejich auto blízko Šternberka v prudkém lijáku dostalo smyk a střetlo se
s kamionem. Její manžel Milan utrpěl těžké zranění, které se nakonec ukázalo jako
neslučitelné s životem.
24.05. Koncert tvorby soudobých skladatelů pro mládež v Koncertním sále MK. Jde o
koncert žáků Základní umělecké školy Litovel.
25.05. Setkání 15 prezidentů střední a východní Evropy v Brně.
25.05. Chramst! aneb Mejdan s Adélou! Litovelští ochotníci uvedli přepis filmu Jiřího
Brdečky ve Velkém sále Záložny za spolupořadatelství Divadelního odboru Sokola Litovel.
26.05. Velká akce pivovaru – Free jízda Litovelským Pomoravím na 30 kilometrů – účast na
300 cyklistů, kolem 800 návštěvníků. Propagovalo se nealkoholické pivo.
27.05. Blesky způsobily kolaps na hlavním železničním tahu mezi Červenkou a Moravičany.
Osobní vlaky měly až hodinové zpoždění, nákladní stály. Závadu se podařilo odstranit až
po poledni.
31.05. Areál v Přemyslově, kde má Městský úřad svůj rekreační objekt, bude spuštěn už
v listopadu. Nyní se dokončuje montáž stožárů lanovky. Stavbu provádí investorská
společnost Desná.
01.06. Litovelské noviny začala tisknout mohelnická tiskárna Václav Křupka.
02.06. ZŠ Jungmannova a Klub českých turistů uspořádali již 8. ročník Toulek Litovelským
Pomoravím, jako Memoriál Jiřího Marka. Účastníků bylo 130 – 68 pěších a 62 cyklistů.
Nejmladšímu účastníku byly 4 a nejstaršímu 78 let. Počasí přiměřené turistice.
02.06. Muzejní společnost Litovelska ve spolupráci s obcí Mladeč uspořádala cyklovýlet
s přednáškou o areálu v Nových Zámcích, krajinářském parku a stavbách
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liechtensteinského panství s odborným výkladem. Účast kolem 60 zájemců o historii
a ekologii.
02.06. Otevřeno je litovelské koupaliště – počasí ale nepřeje, nejsou návštěvníci.
04.06. Ve 20.45 hod. přistál na pražské Ruzyni Air Force One s prezidentem USA Georgem
Bushem a jeho ženou Laurou. Pobyt bude trvat 21 hodin.
06.06. Autorská fotovýstava nejmladšího člena Fotoklubu Litovel Tomáše Hlavinky „Dívka
odvedle“ byla zahájena vernisáží v MK.
09.06. Pro euthanasii je u nás 6 lidí z 10. Ukázal to průzkum veřejného mínění agentury
CVVM. Naopak proti jejímu uzákonění se staví každý třetí člověk.
10.06. Vzpomínka na Karla Kryla – benefiční koncert v kostele sv. Filipa a Jakuba na
Staroměstském náměstí. Spolupořadatelé – Charita Litovel a MK.
10.06. Lidí bez práce ubývá. Míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji se snížila na 7,1 % práci hledá 23 319 lidí.
10.06. Přemnožená klíšťata útočí – na střední Moravě letos onemocnělo lymeskou
boreliózou 44 lidí a l klíšťovou encefalitidou.
11.06. Den daňové svobody – od tohoto dne občané přestali vydělávat na stát – bylo to
161 dní. Letos přišel den, kdy pracujeme na sebe o 3 dny dříve než loni.
13.06. Prezident Klaus přijel na třídenní návštěvu Olomouckého kraje. Mimo Olomouce
navštívil i vojenský prostor Libavá a řadu měst, včetně sousedních Šternberka a Uničova.
Na nás se tentokrát nedostalo.
14.06. Úřady kolabují – kvůli studnám! Do 1. 7. totiž musí majitelé většiny studní a septiků
žádat o povolení, aby zařízení mohli dál používat.
14.06. Koruna slábne, zdraží dovolenou. Její kurz vůči euru spadl na devítiměsíční dno –
28,56 Kč. Pro české vývozní firmy je to ale dobrá zpráva.
16.06. Hanácké Benátky – velká dobově laděná celoměstská slavnost s doprovodnými
atrakcemi. Podrobněji o ní v části o slavnostech.
23.06. Turnaj starých gard v házené – memoriál Jiřího Dohnálka na hřišti u Sokolovny.
23.06. Třicet tisíc odborářů přišlo do centra Prahy na demonstraci proti vládním reformám
s heslem: „Zastavte škrtformu!“ či „Už je načase zbavit se Nečase!“. Kolikpak lidí jim fandí?
25.06. Členské státy EU se po strastiplných jednáních dohodly na smlouvě – novém
dokumentu, který nahradí odmítnutou euroústavu.
26.06. Česko prožívá babyboom – lidé se méně rozvádějí, je více svateb – dětí se rodí
nejvíce za 12 let. To uvádí průzkum demografů. Je to jen přechodné?
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28.06. Egyptologové hlásí „objev století“. Identifikovali po téměř 3 500 letech mumii
královny Hatšepsut, nejznámější panovnice starého Egypta. Jde o největší nález po
hrobce Tutanchámona.
29.06. Skončil školní rok. Vysvědčení převzalo přes 900 000 žáků a studentů.
29.06. Hrozí ptačí chřipka – v kraji platí zpřísněná bezpečnostní opatření, podobně jako
jinde kvůli šíření nákazy virem H5N1.
30.06.V areálu Loděnice se konal 1. ročník hudební přehlídky Folkové Pomoraví na kterém
zahrálo 5 místních i regionálních kapel. Hrála tu i legenda trampské muziky Kapitán Kid
(Jaroslav Velínský).
30.06. V Olomouci se konalo setkání rodiny Frištenských, na které přijeli i její členové z USA
a Švýcarska. Akce se konala proto, že od smrti známého zápasníka letos uplynulo 50 let.
02.07. Klíšťata útočí i ve městech. Riziko napadení je nyní nejvyšší. Boreliózou už v kraji
onemocnělo 51 lidí.
04.07. V Litovli se bude stavět na místě Kubálkovy stolárny hypermarket TESCO, v pořadí již
čtvrtý ve městě. Ještě jich není dost?
05. - 08.07. Jubilejní 10. folkový festival Zahrada v Náměšti na Hané představil na 140
sólistů a skupin, včetně velkých hvězd. Návštěva kolem 30 000 diváků.
06.07. Superkrosový šampionát – SUPERCROSS CUP 2007 – po úvodním podniku
v Kramolíně vyvrcholil v Litovli – cihelně v Chořelicích.
07.07. Radnice a kostely v obležení. V Česku začal svatební maraton. Tři sedmičky v datu
přilákaly až třikrát vyšší zájem snoubenců o svatbu.
07.07. Před deseti lety pršela pohroma. Velká voda v červenci 1997 zabíjela (kolem 50
obětí), zasáhla do života 30 měst a 257 menších obcí. Na osmdesát tisíc lidí bylo
evakuováno, deset tisíc z nich se už nemělo kam vrátit. Oficiální odhady škod se zastavily
na 62,2 miliardách korun. Ze slibovaných protipovodňových opatření se dodnes udělala
jen část.
08.07. Svět si zvolil nových 7 divů světa. Celosvětovým hlasováním pomocí internetu a
mobilů bylo v Lisabonu rozhodnuto, že novými sedmi divy světa jsou: Velká čínská zeď,
jordánské skalní město Petra, socha Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiru, pevnost
Inků Machu Picchu v Peru, chrámový komplex Mayů Chitzen Itzá na mexickém Yucatánu,
římské Koloseum a indické mauzoleum Tádž Mahál. Egyptské pyramidy, jediný z Filónových
divů světa se do výběru nedostal, Egypt odstoupil sám.
10.07. Míra nezaměstnanosti v kraji klesla pod 7 % - práci hledá nejmíň lidí za 8 let.
Podnikům se daří! Na Olomoucku je míra nezaměstnanosti 5,7 %, nezaměstnaných je
2 449.
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11.07. ČSSD poprvé od voleb těsně vede nad ODS (34,8 : 33,4 %) podle průzkumu
agentury MEDIAN. Do parlamentu by se dostali ještě komunisté (12,7 %), zelení (6,9 %)
a lidovci (5,2 %). Prý k poklesu obliby vítězné strany dochází po každých volbách!?
13.07. Koruna je silná jako nikdy. Má v tento den historicky nejlepší kurz vůči dolaru – 20,43
Kč; vůči euru 28,19 Kč. Zlevní se tak nákupy v cizině i dovolená.
14.07. Grafilit Man – Olympijský triatlon – II. ročník závodu v triatlonu, který je součástí
Hanáckého poháru a zároveň krajským přeborem Olomouckého kraje. Trasa závodu:
Nová Ves, Litovel, Loštice, Mohelnice.
16.07. Tropy v Česku. Zemi zasáhla vedra a teploty dosahují čtyřicítek.
17.07. Legendární vlak zastavil v Praze. Jde o luxusní vlak Orient Express, který vyjel
z Benátek a jede do Paříže a Londýna. Cesta stojí 2 000 eur, tj. zhruba 57 000 korun.
19.07. V noci byla velká bouřka, blesk uhodil do několika domů ve městě a spálil
elektrospotřebiče.
23.07. Volby v Turecku drtivě vyhrála vládnoucí proislámská Strana spravedlnosti a rozvoje
(APK) se 47,6 % hlasů. Chystá se vládnout sama, navazuje na odkaz Mustafy Kemala
Atatürka.
27.07. Stavbou provizorní lávky začala rekonstrukce mostu přes Dušní Moravu v ulici
Vítězná. V průběhu stavby (do května 2008) bude uzavřena křižovatka ulic Masarykova,
Vítězná, Kollárova a Boženy Němcové.
02.08. Rusové pod severním pólem: Je náš! Ruské ponorky se ponořily na dno pod
severním pólem do hloubky 4 200 m, aby dokázaly, že dno patří Rusku. To žijeme ještě v 15.
století?
02.08. Dálniční most z roku 1967 v Minneapolisu v USA i s padesátkou automobilů se
zhroutil do řeky Mississipi. Minimálně 4 oběti, 30 pohřešovaných. I u nás je řada mostů ve
velmi špatném stavu a v Litovli rovněž.
03.08. Padesátníky skončí. Od příštího září přestávají platit – rozhodla ČNB. Nikdo je totiž
nechce a v oběhu je jich 420 milionů kusů, nejvíce ze všech mincí.
04.08. Připomínáme si pět let od začátku obrovských záplav v Čechách. Udělalo se už
dost, aby se tragédie nemohla opakovat?
06.08. Japonci si připomněli 62. výročí atomového úderu v hirošimském Parku míru, kde se
sešlo na 50 000 lidí. Na své mrtvé z druhé světové války nezapomínají.
07.08. Sklizeň pomalu končí. Žně v Olomouckém kraji se blíží ke konci o měsíc dříve než
loni. Obiloviny byly na 130 000 hektarů, průměrný výnos je 5,5 tuny z hektaru.
08.08. Konec velké aféry – Čunek vyhrál. Kauza místopředsedy vlády a předsedy KDU –
ČSL, která po devět měsíců plnila stránky novin skončila, ale pochyby o korupci zůstávají.
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08.08. Čína připravila velké oslavy: začíná odpočítávat poslední rok do začátku
olympijských her v Pekingu. Osmička je pro Číňany magická a její kombinace znamená
štěstí, úspěch. Hry proto začnou 8. 8. v 8 hodin, 8 minut a 8 vteřin!
09.08. Místo o politice se bavíme o milenkách. Premiér i expremiér mají problémy
s rozchody a novou láskou. Ale celá třetina lidí si myslí, že jak Topolánek, tak i Paroubek
zbaběle odešli od manželek.
13.08. Rusko, které v minulých dnech umístilo pod led na Severním pólu své symboly , má
soupeře. Do sporu o rozdělení „říše věčného ledu“ či spíše potenciálních zásob nerostných
surovin vstoupila Kanada a také Dánsko.
16.08. ČEZ hlásí další rekord. Za půl roku vydělal přes miliardu dolarů. Takový čistý zisk ještě
nikdy žádná česká firma neměla. Peníze se sypaly hlavně kvůli dražší elektřině. Je to o 1/3
vyšší zisk než loni.
17.08. Čtyři sta obětí v Iráku – nejhorší útok od 11. září 2001. Šlo o sebevražedné atentáty
proti náboženské sektě jezídů. Jde o velmi brutální projev náboženských rozepří. Bude tam
někdy klid?
17.08. Ničivé zemětřesení v Peru začalo v 18.41 večer, kdy otřesy o síle 7,9° Richterovy
škály začaly bortit kostely a obytné domy. Pod troskami zůstalo na 450 lidí, očekává se
zvýšení počtu mrtvých.
18.08. 3. ročník Litovelského otvíráku v Pivovaru Litovel. Z 60 píp tu teklo 9 druhů piva a byl
k vidění celodenní program s přehlídkou kapel a vystoupením šermířů. Obrovská návštěva,
slušné počasí.
19.08. Český motocyklista Lukáš Pešek slavil v Brně bronzovou medaili – dojel třetí ve Velké
ceně ČR a povýšil i na 3. místo šampionátu ve třídě do 125 ccm. Po 36 letech od triumfu
Františka Šťastného stál na stupních vítězů opět český jezdec.
21.08. Uplynulo 39 let od „bratrské pomoci“ zemí Varšavské smlouvy v roce 1968. Nemělo
by se zapomínat!
21.08. Topolánkovo vítězství: 101 poslanců rozhodlo – daně se od ledna 2008 mění a tím se
všem Čechům výrazně změní hospodaření. Změní se platy, ceny a skončí „bezplatné“
zdravotnictví. Ruší se i společné zdanění manželů. Levici se to celé hrubě nelíbí a slibuje, že
všechno padne, jakmile se znovu dostane k moci!?
25.08. Vzduchoplavci obarvili nebe – dvacítka horkovzdušných
vystoupala k nebi nad pohádkový hrad Bouzov v tradiční akci.

balonů

dvakrát

27.08. Řecko bojuje s obřími požáry. Ohnivá apokalypsa řádí na polovině země, sežehla již
70 000 hektarů půdy, 61 lidí uhořelo. Plameny ohrožovaly i starobylou Olympii. Premiér
Karamanlis vyhlásil výjimečný stav.
28.08. Turecko povede islamista. Poslanci zvolili ve 3. kole umírněného islamistu Abdullaha
Güla, dosavadního ministra zahraničí. Armáda varuje před rozkladem demokracie.
47

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2007
30.08. Petr Čech, brankář Chelsea a reprezentace ČR byl vyhlášen nejlepším fotbalovým
brankářem Evropy.
31.08. Oštěpařka Barbora Špotáková se stala mistryní světa v Ósace, když dvakrát
překonala český rekord a finále vyhrála výkonem 67,07 m. Česko tak získalo svou druhou
medaili, když tu první – stříbrnou – vybojovala Kateřina Baďurová ve skoku o tyči.
31.08. Deset let po havárii a tragické smrti princezny Diany Británie uctila její památku
vzpomínkovým obřadem v kapli osobních stráží nedaleko královského Buckinghamského
paláce v Londýně. Kromě příslušníků britské panovnické rodiny se akce zúčastnilo dalších
500 pozvaných osobností.
01.09. Roman Šebrle se dočkal – je mistrem světa! Zlatý závod v desetiboji na mistrovství
světa v Ósace zachránil skvělým výkonem v oštěpu (71,81 m – osobní rekord!). Jeho zlatá
sbírka je kompletní – olympijský vítěz 2004, mistr světa 2007, mistr Evropy 2002 a 2006,
halový mistr Evropy 2002, 2005, 2007, světový rekordman od roku 2001. Díky dvěma zlatým
a jedné stříbrné medaili byl ósacký šampionát druhým nejúspěšnějším v historii (1. Helsinky
1983).
01.09. Slavnostně odhalena pamětní deska na rodném domě sklářského výtvarníka
Bohumila Eliáše v Nasobůrkách. Autorem desky je Bohumil Eliáš ml.
02.09. Tragické léto: na cestách se víc umíralo. O prázdninách zahynulo na silnicích
v Olomouckém kraji 18 lidí, o 5 více než loni. Jen na Olomoucku zemřelo na silnicích
během července 5 lidí.
03.09. Koncert KPH v Koncertním sále MK – „PRAGA CAMERATA“ – seskupení 8
smyčcových nástrojů zahrálo skladby P. J. Vejvanovského, A. Vivaldiho, W.A. Mozarta, L.
Janáčka, B. Martinů, A. Piazzoly, M. Ravela, A. Chačaturjana a P. I. Čajkovského. Jen
třicet, ale nadšených posluchačů.
03.09. Začal nový školní rok – 93100 dětí poprvé zasedlo do školních lavic. V Olomouckém
kraji to bylo 5 737 (loni 5 642). Tyto děti, společně se žáky 6. ročníků čeká letos výuka podle
nových školních vzdělávacích programů, které si týmy pedagogů samy vytvořily. Děti by
se měly tedy méně biflovat, zato se naučit praktické životní dovednosti, komunikovat a
řešit problémy.
05. - 30.09. MUDr. Petr Vojanec – Fotografie. Vernisáž fotovýstavy ve Výstavní síni MK byla
nad očekávání hojně navštívena, včetně vedení města. Úvodní slovo přednesl člen
Fotoklubu Litovel pan Miroslav Pinkava.
06.09. Němci zmařili teroristům velký útok. Byli zadrženi 3 muslimové, kteří plánovali úder.
Ten mohl v ničivosti překonat útoky z Madridu a Londýna. Připravovali útok na americké
cíle v Německu.
06.09. Na Jesenicku je vyhlášen stav ohrožení, když Bělá a Vidnávka vystoupily po
vytrvalých deštích z břehů a na Rejvízu napršelo za 48 hodin neuvěřitelných 215 mm
srážek.
48

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2007
06.09. Luciano Pavarotti – král opery a vysokého C zemřel v rodné Modeně na rakovinu
slinivky. Odešel muž, díky němuž poslouchalo operní árie i obrovské množství lidí, kteří se
jinak o vážnou hudbu nezajímali.
07.09. Přes Evropu se valí velká voda – 10 lidí už zahynulo. Nejhorší situace je v jižním Polsku
při hranici s ČR, Rumunsku a Rakousku. Nebezpečná je u nás Odra a Opava, na Slovensku
Kysuca.
07.09. Koruna vůči dolaru prolomila dvacetikorunovou hranici na 19,98 Kč. Je to poprvé
v historii. Před sedmi lety 7. 9. 2000 byl dolar za 39,97 Kč – skoro za dvojnásobek. České
hospodářství roste 6 % tempem, dvakrát rychleji než je průměr EU.
08.09. 4. ročník Litovelských slavností u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD)
s tématem: „Památky, řemesla a lidová kultura“ se konal na náměstí, parku Míru, parku
před muzeem a v dalších zajímavých lokalitách (Staroštíkův mlýn, Lamrova keramická
a kamnářská dílna aj.).
08.09. Slavnostní 3. historický sraz Staroměšťáků v hostinci Modrá hvězda u Wirzingerů.
Zajímavá přednáška pana Lubomíra Šika a poté obsáhlá beseda, diskuse. Organizátory
byli pan Vladimír Gottfried, Jaroslav Čamek, Eliška Macháčková a další.
08.09. Výstava ovoce, zeleniny a květin v klubovně Českého zahrádkářského svazu na
Sušilově ulici pořádaná Základní organizací ČZS Litovel.
17.09. Spirituál kvintet exceloval v kostele sv. Marka se svým koncertem gospelů, blues
a duchovní hudby před zaplněným chrámem. Sešlo se tu na Litovel nebývalé množství
nadšených posluchačů - kolem 500!
17.09. Div světa – Kodex gigas – Ďáblova bible – Kniha knih – osmý div světa - největší
středověký rukopis na světě je opět v Praze. Kniha, na jejímž vzniku se podle legendy
podílel sám ďábel, se po 360 letech na 3 měsíce vrátila do Čech. V době třicetileté války ji
zde uloupila švédská vojska ze sbírek proslulé kunstkomory Rudolfa II.. Je psána latinsky a
obsahuje 14 různých textů, včetně Kosmovy kroniky. Měří 900 x 505 mm, váží 75 kilogramů
a má 624 stran. Vznikla v benediktinském klášteře v Podlažicích u Chrudimi kolem roku
1229.
18.09. Led roztál – mytická cesta přes Arktidu kolem Severní Ameriky je volná. Od 15. století
ji lidé hledali marně, včetně kapitána Cooka. Dnes tu po ledu není ani památky, údajně
v důsledku globálního oteplování. Tak je legendární severozápadní cesta z Atlantiku do
Pacifiku průjezdná.
18.09. Průzkum: ČSSD vede! Podle agentury STEM sociální demokraté předběhli ODS o
necelá dvě procenta (27,7 % = 73 křesel – o 6 více než ODS). Spolu s komunisty by tak
levice měla ve Sněmovně většinu 101 hlasu a patová situace z června minulého roku by
se nejspíš neopakovala. A v Česku by vládla levice!
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23.09. Neskutečný úspěch českého tenisu. Náš tým vyhrál v baráži Davis Cupu nad
favorizovaným Švýcarskem 3:2 a i v příštím roce bude hrát mezi elitou. Hrdiny se stali Radek
Štěpánek a Tomáš Berdych, i když své zápasy proti světovému hráči č. 1 Rogeru
Federerovi prohráli. Rozhodující se ukázal jejich bod za čtyřhru.
24.09. Klaus proti zeleným. Český prezident na konferenci OSN o změnách klimatu
přednesl provokativní projev. Představitelé vládních stran i opozice ho kritizují.
26.09. Do Mateřského centra Rybička se sjelo na 15 vedoucích center a dalších
neziskových organizací z Olomouckého kraje k výměně zkušeností a pro informace
o možnostech dotací na provoz. Hosty byli: Pavel Horák, zástupce hejtmana
Olomouckého kraje; Jitka Chalánková, vedoucí sociálního odboru tamtéž; Pavel
Podivínský, koordinátor sociálních služeb kraje; Ludmila Zavadilová, ředitelka litovelské
Charity a starosta města Vojtěch Grézl.
27.09. Nové pacienty neberem! V Olomouckém kraji chybí zubaři – je jich tu 375 a na
jednoho z nich připadá 1 693 pacientů. Olomoucko je na tom nejlépe (147 : 1 550),
nejhůře Jesenicko (20 : 2 050).
30.09. Deset knih, které měnily svět. Z internetových a knižních žebříčků vyšel top ten, který
je samozřejmě relativní a subjektivní. Pro zajímavost, jsou to: Bible; Korán; Ilias a Odyssea;
Vyznání sv. Augustina; Vyznání J. J. Rousseaua; Chaloupka strýčka Toma, Harriet Beecher
Stoweové; Tak pravil Zarathuštra, Fridricha Nietzscheho; O původu druhů, Charlese
Darwina; Manifest komunistické strany, Marxe a Engelse; Můj boj, Adolfa Hitlera. Z naší
literatury bohužel nic.
03. - 27.10. Výstava obrazů a grafik malíře a básníka Güntera Hujberta ve Výstavní síni
MK. Vernisáž se konala za osobní účasti autora a byly na ní předneseny jeho básně.
04.10. Kašel a rýma jsou tu – ordinace se rychle plní. V Olomouckém kraji se zvýšil počet
nemocných za týden o třetinu a je 1 172, na Olomoucku pak 1 398 na 100 000 obyvatel.
Za rostoucím počtem respiračních onemocnění stojí především proměnlivé počasí. Dobré
je se proti chřipce očkovat – teď je nejvhodnější doba.
06.10. Zpěvačka, skladatelka a kytaristka Pavla Milcová vystoupila v Koncertním sále MK
a zazpívala folk, jazz i rock. Vydala desky Apollo 14 a Mentolový král, skládá scénickou
hudbu pro Národní divadlo.
06.10. 13. ročník BOBR – CUP. Extrémní závod si zkusilo 213 štafet – kros na 15 km, 25 km na
horských kolech a 6 km sjezdu na divoké vodě. Zvítězili favorité – běžec Pavel Brýdl,
cyklista Jan Hruška a kajakář Kamil Mrůzek.
07.10. Po 11. kole krajského přeboru v kopané je Litovel na 8. místě se 16 body.
08.10. Padl rekord. Dílo malíře Františka Kupky Élevation IV bylo vydraženo za 22,1 milionu
korun – nejvyšší aukční cenu na území ČR.
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09.10. Máslo výrazně zdražilo až ke 40 korunám a s ním podraží i chleba. Ten by měl stát
do konce roku kolem 25,- Kč za kilogram – to je zdražení zhruba o 1/5 až 1/4. V Německu
stojí kilogram chleba kolem 50,- Kč. Také ceny tvarůžků a vajec trhají rekordy.
10.10. V knihovně se konal křest nového vydání Bájí a pověstí z Litovelska, Bouzovska
a Lošticka, které vydalo vydavatelství Veduta ke 100. výročí narození autora Martina
Strouhala.
17.10. Vernisáž výstavy u příležitosti 50. výročí založení Kinemaklubu Litovel ve výstavních
prostorách Muzea Litovel.
17.10. Volby by vyhrála ČSSD a s KSČM by měla většinu! Podle šetření Střediska
empirického výzkumu předstihla sociální demokracie ODS už téměř o 5 %. Získala podporu
30,5 % dotázaných, ODS necelých 26 %. Přepočteno na poslanecké mandáty by ČSSD
měla 78 křesel a jen s komunisty by měla ve Sněmovně pohodlnou většinu 105 mandátů.
Ale 34 % dotázaných ještě není rozhodnuto!
17.10. Česká pohádka a postup! Národní tým fotbalistů senzačně vyhrál nad Německem
3 : 0 a už se může těšit na mistrovství Evropy 2008 v Rakousku a Švýcarsku. Čeští fotbalisté
tak budou hrát na ME počtvrté za sebou. Trenér Brückner po evropském bronzu 2004
přivedl tým opět k postupu.
18.10. Ruční papírna ve Velkých Losinách – manufaktura, která patří mezi nejstarší
provozované ruční papírny v Evropě se chce dostat na prestižní seznam památek
UNESCO. Byla by to již 13. památka na území Česka a druhá v Olomouckém kraji (1. je
sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře
ve střední Evropě).
18.10. Koncert KPH – Lubomír Malý (viola) a Věra Hájková (klavír) v Koncertním sále MK.
Pouhých 26 posluchačů slyšelo brilantní podání skladeb Coretteho, Dvořáka, Martinů
a Paganiniho. Početnější návštěva jistě přijde až do atraktivního prostředí varny Pivovaru
Litovel.
19.10. Litovel se dostává do pozornosti olomouckých policistů pro výrazné zvýšení výskytu
pervitinu. Dlouhodobě za „baštu“ pervitinových výrobců považovali Uničov, později
i Šternberk, teď jde o zvýšený výskyt u nás.
19.10. Unikátní objev na Moravě – 7 000 let stará socha. Na Znojemsku objevili duté torzo
sochy ženy z doby 4 800 – 4 700 let před naším letopočtem na sídlišti pravěkých lidí kultury
s moravskou malovanou keramikou mladší doby kamenné. Jde o naprosté unikum,
protože plastika těchto rozměrů a tohoto provedení se nikde v Evropě ani v Orientu zatím
nenašla. Vědecký význam je velký. Socha asi sloužila jako kultovní nádoba. Od Věstonické
Venuše dělí „Hedviku“ více než 20 000 let. Přesto mají společné – symboliku ztvárnění
ženského těla, použitý materiál i způsob, jak byly zhotoveny.
19.10. S Klausem je spokojeno míň lidí a může být poražen v prezidentské volbě. Přichází
o část svých příznivců, když oproti červnu klesla jeho podpora u veřejnosti o 8 %. Vadí
jeho názory?
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20.10. Euro a dolar nikdy nebyly levnější – opět se bořily hranice a došlo k posunu na
historicky nejsilnější metu. Česká koruna se obchodovala za 27,37 za euro a 19,17 za
americký dolar.
21.10. Chleba za 29,- Kč, rohlík za 2,40 Kč – pečivo v kraji do konce roku výrazně podraží.
Ceny reagují na dražší obilí a mouku – má to být vzrůst o 20 – 25 %. Obojí tedy přestane být
levným jídlem. Ceny se totiž budou dorovnávat na ty, které jsou obvyklé pro sousední
státy.
23.10. Regulované nájmy výrazně porostou a od ledna 2008 se zvýší až o polovinu
(v Olomouckém kraji průměrně o 24 %). Majitelé bytů tak zvednou regulované činže na
maximum možného. Deregulace by měla skončit v roce 2010.
26.10. Rekord padl, barel ropy stál 92 dolarů – je to nejvyšší hodnota za dobu, co se
s ropou obchoduje. Zvyšování její ceny na světových trzích neustává a my se brzy ceně
benzinu nad 30 korun nebudeme vůbec divit.
27.10. Čechům se otevřelo už 20 států pro volný pohyb pracovních sil. Mezinárodní
smlouvy už slíbily českým pracovníkům volný pohyb ve 30 státech, kde kromě 26
partnerských zemí EU je ještě Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. V deseti je však
uplatňováno přechodné omezení pracovním povolením. Stačí tedy zajít na úřad práce
nebo se rozhlédnout po internetu.
27.10. Euro už padlo pod 27,- korun, když poprvé v historii se kurz ocitl na výši 26,96 koruny
za euro. Příčinou nynějšího vývoje je nejen potápějící se dolar, ale také zvýšený zájem
investorů o střední Evropu a rychlý hospodářský růst Česka.
28.10. Konec letního času – ve 3 hodiny v noci se ručičky hodin posunuly o hodinu zpět.
Ozvou se opět odpůrci změny času?
28.10. Oslavy 28. října – 89. výročí vzniku samostatného československého státu. Řády a
medaile dostalo od prezidenta Václava Klause 24 osobností. Nejvyšší vyznamenání, Řád
bílého lva , dostali dva vojáci z druhé světové války – Stanislav Hnělička a Rudolf Hrubec
(in memoriam). Tři občané obdrželi Řád TGM, 17 medaili Za zásluhy a dva medaili Za
hrdinství. V tradičním projevu připomněl prezident aktuální témata a spíše se zaměřil na
zahraniční politiku.
28.10. Ve 14. kole krajského přeboru v kopané zvítězila Litovel na svém hřišti nad FC Přerov
rekordně 6:1 a je nyní na 7. místě tabulky.
31.10. Vyšší jízdné, nižší slevy. České dráhy kompletně změnily ceník. Ušetří lidé ve vlacích
EC/IC – nebudou platit 60,- Kč příplatek. Lidé ale zaplatí pouze ujeté kilometry.
31.10. Pivo podraží do roka o čtvrtinu! Oblíbený mok Čechů půjde nahoru v každém
případě. Důvodem má být rostoucí cena surovin na výrobu piva i kvůli zavádění biopaliv.
První vlna zdražení přichází s 1. listopadem 2007, další dvě budou následovat v roce 2008.
Platí ještě slogan o vládě, která zdraží pivo?
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31.10. Odbory chtějí velké zvýšení platů a část firem souhlasí! Odboráři už teď žádají, aby
se mzdy zvedly nejméně o 8 %. Průměrná mzda v Česku by se tak příští rok mohla
zvednout až na 23 000,- Kč. Odborům nahrává, že firmy mají velké zisky, a navíc se
v některých profesích projevuje nedostatek pracovních sil.
01.11. Česko bude digitální. Parlament schválil novelu, která umožní digitální televizní
vysílání.
01.11. Kolem Olomouce nově a rychle. Část západní tangenty měří 4,75 kilometru a stála
přes miliardu korun. Má zbavit město kamionů, odvést z města automobily mířící na
Mohelnici od Brna a Ostravy a zpět. Obchvat začíná u kruhové křižovatky I/35 u Globusu
a končí na mimoúrovňovém křížení ve Slavoníně. Kvůli sporům s obcí Křelov se druhá
etapa západní tangenty nezačne stavět dříve než v roce 2010.
01.11. Čunek dohrál! Šéf lidovců odchází z vlády poté, co nejvyšší státní zástupkyně
Vesecká vrátila do hry kauzu s údajným půlmilionovým úplatkem. Stíhání se tak znovu
otevírá a je doplněno o problém zneužívání sociálních dávek. Kdopak ale stojí za těmito
flagrantními úniky informací?
02.11. Známka na dopis od ledna podraží. Na obyčejné dopisy musí mít hodnotu 10,- Kč
(nyní 7,50 Kč). Pošta zdražuje kvůli rostoucím nákladům na elektřinu, plyn, pohonné hmoty
a nájemné. Chce také přidat zaměstnancům. Mnozí zákazníci od pošty asi odejdou
a budou více využívat e-maily. Podle ČSÚ zaplatí lidé v průměru 90,- Kč za rok, pak by to
mohlo být až 130 korun za rok.
02.11. Liberální ekonom s českým i americkým pasem Jan Švejnar je kandidátem na
prezidenta. Sociální demokraté chtějí dostat na Hrad ekonoma, podle něhož jde vládní
reforma správným směrem. Ten se pokusí zlomit KSČM a přesvědčit i lidovce. Zatím ovšem
vede Klaus o 18 bodů. Trochu jako výsledek basketbalového utkání vypadá poměr mezi
nimi – 122 : 104. Tedy zatím „na papíře“.
02.11. Vyprodáno! Pavel Žalman Lohonka, Pavlína Jíšová a Antonín Hlaváč – folklorní trio
po létech spolu – vyprodalo Velký sál Záložny. Představili publiku písně z desek Žalman a
spol. a Jantarová země. MK je zařadil do cyklu „Musica Poetica“. A to lístek stál 150,- Kč
(v předprodeji 100,- Kč).
03.11. Práci má nejvíce lidí za deset let. Celkem má práci nebo firmu 4 942 200 lidí, do
práce tedy chodí každý druhý. Drtivá většina těchto lidí (83 %) jsou zaměstnanci, zbytek
pak podnikatelé a živnostníci. V Česku je nyní 137 000 volných míst a legálně zde pracuje
222 000 cizinců. Průměrný plat je 21 460,- Kč.
04.11. Lidé v Olomouckém kraji v letošních prvních třech čtvrtletích prostonali přes
5 000 000 dnů. Průměrná pracovní neschopnost trvala 38,97 dne a region se drží stále nad
celorepublikovým průměrem. Celkový počet pracovních neschopností byl 128 596.
V průměru déle byly nemocné ženy, a to především ve věku od 50 – 59 let. Nejčastější
příčinou byly nemoci dýchacího ústrojí a nemoci pohybového ústrojí.
05.11. Končí česká banka starší než Národní divadlo! Živnostenská banka vznikla
v listopadu 1868 a zaujala pozici nejvýznamnějšího peněžního ústavu. Teď po 139 letech se
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spolu s HVB Bank sloučila do Uni Credit Bank. Italský vlastník chce vše pod jednou značkou.
Odchází tak první česká banka, která přežila socialismus.
06.11. Čunek zůstává v čele KDU – ČSL. Jeho vysvětlení, kde vzal miliony na svých účtech,
lidovcům stačilo a potvrdili ho v čele strany. Čeká je ovšem na jaře volební sjezd, až ten
ukáže, kde se zastaví pád končícího vicepremiéra.
07. - 30.11. Fotografie Eduarda Ullmanna – autorská fotovýstava člena Fotoklubu Litovel
ve Výstavní síni MK.
07.11. ODS ztrácí voliče – lidé se bojí zdražování. Topolánkova strana velmi rychle ztrácí
preference, ty Paroubkovy hbitě stoupají. Takový propad tu dlouho nebyl – za jediný
měsíc o 5,5 % voličů. Stav je teď 29 : 36 – v lednu byl přesně opačný 36 : 29 %! ČSSD
přebírá svému rivalovi hlavně středové voliče a to vůbec není dobrá zpráva!
08.11. Zasedání Zastupitelstva města Litovle se rozhodlo většinou hlasů nedat
megalomanské bramborárně na průmyslové zóně u Vísky šanci kvůli předpokládaným
problémům s vodou, dopravou a hlukem i čištěním odpadních vod. Největším problémem
je velké množství odebrané kvalitní pitné vody z prameniště, kdy se spotřeba závodu
rovná spotřebě celé Litovle. Podle zastupitelů by uvedené důvody nevyrovnal ani fakt, že
závod poskytne zhruba 200 pracovních míst a nabídne více práce pro místní zemědělce.
Pro hlasovalo jen pět zastupitelů.
08.11. Rozhodnuto: hranice zmizí tři dny před Vánocemi. Už 21. prosince Česká republika
vstoupí do schengenského prostoru, tedy do zóny bez hranic. Oficiální přechody
přestanou fungovat a zmizí z nich i policisté. Volný režim však neznamená cestování bez
dokladů – přinejmenším občanský průkaz je třeba mít u sebe. Omezení se bude týkat jen
území I. zón 4 národních parků, kde je nutno se pohybovat jen po vyznačených cestách.
08.11. Ekonomika po sprintu zpomaluje, brzy pojede na doraz. Po tříleté sérii vesměs
pozitivních zpráv přichází první špatné zprávy: rostou ceny zboží (v průměru o 4 % proti
loňsku), podražily hlavně potraviny, benzin a cigarety. Horší jsou výsledky průmyslu a
nezaměstnanost se dostala na devítileté minimum = chybí noví zaměstnanci. Naše
ekonomika zřejmě došla na hranice možností?
09.11. Sehnat práci je nyní nejsnazší – Olomoucký kraj zaznamenává nejnižší
nezaměstnanost od svého vzniku – její míra je teď 6,3 %. O práci se uchází přes 22 000 lidí,
na jedno pracovní místo připadají 4 uchazeči. V okrese Olomouc hledá práci 6 636 lidí,
což je nejnižší počet žadatelů od června 1997.
10.11. Benzin a nafta se blíží k 31 korunám a jsou tak nejdražší za dva roky. V nejbližších
týdnech zřejmě nezlevní, protože cenu vyhnala jak drahá ropa, tak i odstávka litvínovské
rafinerie, která jen postupně nabíhá na plný provoz.
12.11. Silnice v regionu budou bezpečnější, když od Olomouckého kraje získají další
prostředky na zvýšení bezpečnosti provozu. Město Litovel například získá 300 000,- Kč, které
použije na zabezpečovací signalizační zařízení u výjezdu z požární zbrojnice. Celkově kraj
letos investuje do zvýšení bezpečnosti provozu 12 milionů korun.
54

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2007
13.11. „Mozaika dní“ – autogramiáda sbírky veršů Lubomíra Šika doplněných 18
fotografiemi Miroslava Pinkavy. Verše recitovali Věra Voříšková a Mirko Spurník st., na klavír
doprovázela Božena Halvová. Akce proběhla pod patronací MK v rámci „Dnů poezie“.
13.11. Ďáblova bible je v Olomouci. Knižní veletrh Libri představí unikátní věrnou kopii
slavného Codexu gigas o rozměrech 92 x 50 centimetrů, váze 75 kilogramů a dalších 20
velkorozměrných reprodukcí stran, které umožní v bibli i listovat. Literární festival a 23. knižní
veletrh Libri vypukne na olomouckém výstavišti Flora 22. listopadu.
13.11. Vánoce se blíží a lidé si v euforii půjčují miliardy. České rodiny totiž utratí za vánoční
dárky v průměru 8 300,- Kč a tak hledají způsob, jak by mohly díru ve svém rozpočtu
zacelit. Spotřebitelé jsou ochotni před svátky podepsat i velmi nevýhodnou smlouvu.
Splácet pak mohou i dvojnásobek!
15.11. Koncert KPH ve varně Pivovaru Litovel přilákal na 160 posluchačů. Téma „Flétna
a harfa v impresionismu“ provedly Kateřina Englichová (harfa) a Žofie Vokálková (flétna).
Nejvíce se líbila díla Claude Debussyho a Gabriela Fauré.
15.11. Přichází drahý rok i vyšší platy. Od ledna budeme žít dráž, když za jídlo, energie,
teplo, jízdné a návštěvy u lékaře zaplatíme nejvíc za 7 let. Za nic jiného ovšem lidé
neutrácejí častěji. Ceny vzrostou o 4,5 – 5 %. Nižší daně z příjmu pocítí jen bohatší lidé.
17.11. Oslavy 18. výročí Listopadu měly několik podob – pietní akce a shromáždění
připomínající 17. listopad, demonstrace proti radarové základně i demonstraci holých
lebek za svobodu slova v Česku. Jaká je spokojenost lidí s vývojem po revoluci? Velmi
spokojeno je 20 %, převážně spokojeno 31 %, převážně nespokojeno 28 % a velmi
nespokojeno 21 %. Tak jen těsná většina!
22.11. „Striptýz“ – prezentace básnické sbírky litovelské básnířky Jarmily Cholinské v Malém
sále Záložny. Verše přednesla Iva Kevešová st., v hudebním recitálu výborně zpívala
francouzské šansony Edith Piaf Iva Kevešová ml. za kytarového doprovodu Michala
Schmalze. Slovem doprovodila psycholožka Inka Koutná a svými fotografiemi Jindřich
Štrait. Výborná atmosféra, plný sál! Pořad byl z cyklu MK „Dny poezie“.
22.11. Čunkův vládní comeback je nejistý. Korupční aféra Jiřího Čunka skončila když
Nejvyšší státní zastupitelství potvrdilo rozhodnutí o zastavení jeho trestního stíhání. Ale ani
sami lidovci se nedokážou shodnout, zda se má jejich šéf vrátit do vlády. Asi by měl být
ještě uspokojivě dořešen problém týkající se jeho úspor a sociálních dávek?
23.11. Revoluce ve zdravotnictví je tady – od 1. 1. 2008 se zcela změní systém financování
zdravotnictví. Lidé si budou nově platit poplatek za návštěvu lékaře (30,- Kč), pohotovosti
(90,- Kč), za pobyt v nemocnici a lázních (60,- Kč/den) a připlatí si i v lékárnách (30,- Kč za
položku na receptu).
23.11. Ve vestibulu MK proběhl prodej vánoční hvězdy. Lidé tak mohli pomoci těžce
nemocným dětem. Výtěžek akce, kterou už pošesté pořádá sdružení Šance, pomůže
malým pacientům z hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice
v Olomouci. Během 9 let se při předvánočním prodeji ve středomoravských městech
podařilo sdružení získat přes 3,5 milionu korun. Chvályhodné!
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24.11. Folklorní soubor Hanačka oslavil 25 let svého trvání slavnostním programem ve
Velkém a Malém sále Záložny. Bylo předvedeno vystoupení Hanácká svatba, poté
zahrála k tanci i poslechu hudební skupina Fofrovanka Uničov. Příchozí se mohli blíže
seznámit s tradicemi a dozvědět se, jak se dřív na Hané oddávalo. Nechybělo totiž žádání
o nevěstu, požehnání od rodičů, loučení s družičkami, svatební hostina nebo sólo
novomanželů.
28.11. ODS oficiálně navrhla Václava Klause na prezidenta. Je tak prvním a zatím jediným
oficiálním kandidátem pro volbu hlavy státu, k níž se obě komory parlamentu sejdou
v únoru 2008. ODS věří, že mu odevzdá hlas nejen 122 občanských demokratů, ale
i zástupci jiných parlamentních stran.
30.11. Koruna zlomila rekord, ale čeká se propad! Česká měna opět vylepšila své
historické maximum vůči oběma hlavním světovým měnám. Na bankovním trhu zpevnila
až na 26,20 za euro a 17,70 za dolar. Postupně by ale koruna měla začít oslabovat,
protože současnou úroveň považuje řada ekonomů za dlouhodobě neudržitelnou.
01.12. Loupež století: 564 milionů! Z bezpečnostní agentury G4S Cash Services na Žižkově
její zaměstnanec František Procházka (33) za bílého dne ukradl tuto obrovskou sumu.
Vzhledem k tomu, že byla v různých bankovkách a vážila tak kolem 450 kilogramů,
nemohl ji odnést jeden člověk a tak se pátrá po komplicích. Společnost vyplatí 2 miliony
eur (52 miliony korun) za informaci, která povede k zatčení pachatelů a k opětovnému
získání peněz.
03.12. Podraží plyn i voda! Vyhlídky lidí z Olomouckého kraje na příští rok jsou jasné –
zaplatí o stovky i tisíce korun více než letos. Plyn se zdraží o 8,9 % (průměrné zvýšení v ČR je
7,4 %). Připlatíme si také za dodávky pitné vody a odvody odpadní vody – tak to oznámily
mnohé vodohospodářské společnosti. Jak to bude u nás, zatím nevíme.
04.12. Stávka – zavřely se školy i družiny a jídelny. Učitelé chtějí, aby stát investoval do
školství více peněz (vláda chce přidat školám z rozpočtu miliardu, ony žádají o další dvě
více). Školy chtějí ještě více peněz na pomůcky a růst učitelských platů. V Olomouckém
kraji bylo zavřeno 145 škol, v Litovli obě základky. Byla to vůbec největší stávka v dějinách
školství a dotkla se až půl milionu dětí.
05.12. V Litovli hledali při 1. sletu tu nej… masku. Čerti, Mikuláši i andělé se sešli (slétli) na
náměstí v předvečer svátku svatého Mikuláše. Při veselici zazpívaly dětské pěvecké
soubory Mládí a Úsvit, folkpopová formace A.M.Úlet a kanadská zpěvačka Sylvie Forsythe.
Nejpovedenější masky si odnesly sladkou odměnu i hodnotné dárky. Pořadatelem byl MK
a Město Litovel.
07.12. Lékaři vstoupili do stávkové pohotovosti. Na 40 000 zdravotnických pracovníků
v celé zemi vstoupilo do pohotovosti, protože se jim nelíbí, že ministr zdravotnictví Tomáš
Julínek chce rozšířit jejich pracovní týden na 48 hodin. Pacientů se to nijak nedotkne.
07.12. Zelení by se nemuseli dostat do Sněmovny – naznačil to listopadový volební model
agentury Median. Pro stranu Martina Bursíka se vyslovilo jen 4,4 % rozhodnutých
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respondentů. Nejvíce z nich by volilo sociální demokraty (35,3 %), druhá by ve volbách
skončila ODS (31,4 %), která si tak polepšila o tři procenta oproti říjnovým výsledkům.
07.12. Česko bohatne, dohání Unii. Ekonomika roste už třetí rok o 6 %, země je před
Portugalskem a na dvou třetinách Německa. Držíme se tak ve skupině zemí jako Malta,
Slovinsko a Kypr. Příští rok se ale čeká zpomalení, ekonomika má prý nejlepší období už za
sebou!?
08.12. Do portugalského Lisabonu se sjeli zástupci afrických států a EU, aby vytvořili
„rovnější vztah“, ve kterém už Evropa nebude jen dárcem a Afrika pasivním příjemcem
pomoci. Přes odpor Velké Británie na setkání dorazil i zimbabwský prezident a diktátor
Robert Mugabe, který svou zemi dovedl na pokraj krachu a nezajímají ho lidská práva.
Ambiciózní summit však neuspěl v klíčové věci: většina afrických vůdců odmítla uzavřít
obchodní dohodu.
08.12. Plyn podraží, nejvíc v Ostravě. Od Nového roku zdraží plyn domácnostem pod
Severomoravskou plynárenskou (tedy i nám) až o 8,9 %; na jižní Moravě to bude necelých
6 % (5,9 %). Nejlevnějším palivem tak zůstává dřevo i přesto, že za poslední dva roky
zdražilo o 60 %. Až pětina domácností už nechala své plynové přípojky zaslepit, především
na vesnicích. Tudy ale cesta k čistotě ovzduší nevede!
09.12. Čeští běžci na lyžích poprvé v historii na nejvyšším stupni. Tým Jakš, Bauer, Šperl,
Koukal triumfoval ve Světovém poháru v Davosu. Rozhodla až cílová fotografie – pár
centimetrů – o které jsme porazili Italy. Dosavadním nejlepším umístěním mužské štafety
bylo loňské třetí místo ve švédském Gällivare.
09.12. V české populární hudbě – nic nového. V anketě Český slavík 2007 zvítězila
podesáté Lucie Bílá, potřiatřicáté (!) Karel Gott a potřetí skupina Kabát. Tak byli také
seřazeni v absolutním pořadí podle počtu bodů.
10.12. Klaus vítězí i u voličů ČSSD – pro Jiřího Paroubka je to dost studená sprcha. Voličům
jeho strany se jako vhodnější kandidát na Hrad, než ekonom Jan Švejnar podporovaný
ČSSD, jeví současný prezident Václav Klaus (27,9 : 43,1 %). Na Švejnarovi podle průzkumu
agentury Median vadí, že nežije v Česku, na Klausovi způsob jeho vystupování.
11.12. Pátý nejhorší v zemi, ale přesto s nejnižším počtem nezaměstnaných ve své historii,
je na konci roku Olomoucký kraj. Míra nezaměstnanosti zde dosáhla 6,2 %, což znamená,
že práci nemá 22 028 lidí. Okres Olomouc má 6 457 nezaměstnaných, což je 4,9 %, méně
má jen Prostějovsko se 3,9 %. V celé ČR je nyní 5,6 % nezaměstnaných lidí, to je nejnižší
úroveň za posledních 9 let. Na 1 volné místo připadá v průměru 2,4 člověka. Celkový
počet lidí bez práce je 341 438.
11.12. Slavnostní vernisáž makety Ďáblovy bible – Codexu gigas se konala ve výstavním
sále Muzea Litovel. Přímo z knižního veletrhu a literárního festivalu Libri v Olomouci bible
přicestovala k nám a bude zde vystavena až do 16. prosince. Úvodní slovo pronesl
litovelský rodák Ing. Bohumil Ramert, který se zasloužil o realizaci projektu a o historii
zhotovení makety promluvil Ing. Jiří Rudolf, předseda správní rady Nadačního ústavu
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regionální spolupráce. Bible se těšila značnému zájmu litovelské veřejnosti na rozdíl od škol.
Přestože všechny dostaly zvláštní pozvánky, umožnily návštěvu žákům pouze 2.
12.12. V kostele sv. Marka se konal koncert KPH k poctě svatého Mikuláše. Legendu o něm
přednesl její autor – herec, scénárista, režisér, překladatel a básník Vladimír Matějček. Na
varhany jej doprovodil ředitel chrámové hudby královské kanonie premonstrátů v Praze
Vladimír Roubal. Ten zahrál skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. F. Segera, L. N.
Clérambaulta a J. Pachelbela. Úvodní slovo pronesl farář Mgr. Josef Rosenberg. Hojná
účast.
13.12. Žádný leden – ceny stoupají už teď! Obchody začaly zvedat ceny v předstihu a to
je jeden z důvodů, proč ceny letos rostou nejrychleji za posledních 6 let – zvedly se už
o 5 %. Nejvíce podražily potraviny (mouka, mléko, máslo, sýry, rohlíky, kuřata, Olomoucké
tvarůžky), pohonné hmoty, uhlí, tabákové výrobky. Jídlo zdražilo z měsíce na měsíc nejvíce
od roku 1993!
13.12. Shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska, občanského sdružení v Muzeu
Litovel vyhodnotilo uplynulou sezónu, projednalo organizační i finanční plány a novým
předsedou výbor ustavil Mgr. Roberta Najmana, odborného pracovníka ML.
Dosavadnímu předsedovi Ing. Radovanu Urválkovi bylo poděkováno za rozjezd sdružení
a úspěšné vedení v minulých letech.
14.12. Přibýváme! V Olomouckém kraji žije 641 006 obyvatel (312 680 mužů a 328 326 žen),
tj. o 1 112 více než na začátku roku. Ubývání lidí v kraji se tak po 13 letech zastavilo. Na
růstu počtu obyvatel se významně podílel takzvaný kladný přírůstek - stěhováním, přičemž
významnou část z přistěhovaných obyvatel tvoří cizinci (44,5 %).
15.12. Po delší nemoci zemřel ve věku 76 let pan Karel Soukeník. Dlouholetý člen KSČ
a KSČM, otec 5 dětí, zastával od roku 1971 po deset let funkci tajemníka Městského
národního výboru Litovel.
15.12. Tragédie u Unčovic. Řidič nákladního auta tu přejel čtyřiasedmdesátiletého
chodce – neposkytl zraněnému pomoc a ani nezastavil. Muž na místě zemřel. Byl to
důchodce, který vedl kolo a chystal se přelézt středová svodidla (!). V té chvíli ho srazilo
osobní auto a poté jej ležícího u středové čáry přejela jedoucí nákladní souprava. Po řidiči
se pátrá.
16.12. Lidovci chtějí změnu důchodové reformy. Návrh počítá s odchodem do penze v 65
letech, a to jak pro muže, tak ženy vychovávající děti. Oni navrhují třífázový odchod do
důchodu pro matky s dětmi – žena, která vychovává dvě děti, by odešla do penze o rok
dříve. Matka se třemi dětmi o dva roky a se čtyřmi a více dětmi až o tři roky dříve. To je
prorodinná politika v praxi.
17.12. Výzkum tvrdí, že mladí lidé nemají rádi Romy. Valná část žáků a studentů v Česku
má negativní vztah k Romům a záporně se dívá i na prostituující, vězně, drogově závislé či
bezdomovce. Pozitivní postoj mají mladí naopak k postiženým, seniorům černochům či
Západoevropanům. Výsledky představila společnost Člověk v tísni z výzkumu agentury
NMS.
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18.12. Zastupitelstvo města Litovle schválilo vytvoření školského obvodu s obcemi
Haňovice, Červenka a Mladeč.
20.12. Přesně o půlnoci padly hranice mezi Českou republikou a jejími sousedy po 700
letech. Jsme tak v prostoru bez hranic, vstupujeme do tzv. schengenského bezhraničního
prostoru, který zahrnuje 24 evropských zemí. Od 21.12. padly sice kontroly na pozemních
hranicích, ale na letištích budou kontroly trvat až do března 2008. To vše na základě
dohody podepsané 14. 6. 1985 v lucemburském městě Schengenu, kde se stýkají tři státy –
Lucembursko, Francie a Německo – tedy v ideálním místě pro přelomovou dohodu.
21.12. Plán vlády: dát 267 miliard korun církvím jako odškodné za majetek zabavený
v minulosti. Částka by se vyplácela během 60 let po schválení v parlamentu, a to od roku
2009. Při schvalování se ale dají očekávat komplikace. Dohoda neznamená jen nápravu
křivd, ale má i praktický význam v odblokování pozemků, s nimiž stát nyní nemůže volně
nakládat, což brzdí například budování průmyslových zón.
25.12. Je druhý největší církevní svátek v roce. I ve slunečních kultech se největší svátky
konaly 24. nebo 25. prosince, co nejblíže slunovratu. Se Slavností narození Páně přišel
křesťanský historik Sextus Julius Africanus v roce 221. Roku 394 se konala první křesťanská
půlnoční mše. Od 15. století se šířilo dávání dárků, zdobení domů jedlovými větvemi je
známo od konce téhož století. Vánoční stromky zdobené jablky jsou známy ve Štrasburku
v roce 1605, svíčky na nich od roku 1611 ve Slezsku. Historii betlémů začal v roce 1223
František z Assisi na panství italského šlechtice Giovanniho di Velita. A první český betlém
byl vystaven v roce 1560 v Praze v kostele sv. Klimenta.
25.12. Papež Benedikt XVI. ve svém tradičním požehnání Urbi et orbi odsoudil násilí všeho
druhu, kterého obětí jsou obzvláště ti nejzranitelnější – děti, ženy a staří lidé. Vyslovil se také
proti poškozování přírody. Katolíkům požehnal v 63 jazycích, včetně češtiny.
27.12. Exkluzivní průzkum společnosti Median ukázal, jak to s našimi politiky vypadá.
Největším zklamáním roku se stal Jiří Čunek (30 %), následovaný Mirkem Topolánkem
(18 %), Jiřím Paroubkem (13 %) a Martinem Bursíkem (6 %) = lídři politických stran. Na
otázku, kdo naopak příjemně překvapil, 48 % respondentů odpovědělo: nikdo! Pak
důvěřujte politikům!
30.12. Cena ropy se za devět let zdesateronásobila! Světové ceny ropy v tomto roce
vystoupaly na nové rekordy – těsně pod 100 dolarů za barel. Proti minimům z února 1999
pod deseti dolary stouply asi desetkrát ani ne za devět let. Způsobily to především obavy
z nízkých dodávek na světový trh za rostoucí spotřeby zejména v Číně a USA při těžebních
limitech. Ceny za letošek vyskočily zhruba o 55 %. Vysvětlujte to takto ale našim řidičům!
31.12. Je konec roku – jaká je nálada obyvatelstva? Češi jsou spokojeni – jen politici jim to
kazí. To zjistil průzkum agentury Median pro MF DNES. Jako dobrý, či normální hodnotí svůj
život 88 % Čechů (o něco skeptičtější jsou lidé vyššího věku, mladí svou budoucnost vidí
více růžově). Špatně naopak skončil průzkum pro politiky. Dvě třetiny dotázaných jsou
jejich chováním zklamáni. A to nespokojení převažují i mezi voliči vládní ODS! Lidem
obecně vadí agresivní chování politiků, kteří se navzájem neustále napadají.
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4. DEMOGRAFIE
Úvodem významná výročí litovelských rodáků nebo těch, kdo s Litovlí spojili svůj
život, případně se významně zasloužili o město, a je to spojeno s jejich kulatým či
půlkulatým výročím.
27.01.1922 zemřel JUDr. František Smrčka, významný sokolský pracovník, který působil
v Litovli a v Olomouci. V devadesátých letech byla po něm nazvána olomoucká
Smrčkova sokolská župa.
22.01.1937 zemřel litovelský učitel Robert Ulrich, autor Vlastivědy a řady článků o litovelské
historii.
10.02.1962 zemřel litovelský patriot a archivář Alois Šrot, který byl v letech 1922 až 1947
(s přerušením světové války) vedoucím městského úřadu.
17.02.1967 zemřel Alois Holoubek, dlouholetý ředitel hudební školy v Litovli. Vychoval zde
mnoho muzikantů, byl vůdčí osobností hudebního života města v letech 1920 – 1960. U
příležitosti 25. výročí úmrtí mu byla na budově hudební školy odhalena pamětní deska.
09.03.1892 se narodil Ladislav Chrudina, důstojník československé armády. Byl popraven
nacisty v roce 1944.
10.03.1952 zemřel Ing. Otakar Ledvinka, ředitel cukrovaru a čtvrtý český starosta Litovle
v letech 1928 až 1938.
18.03.1942 zahynul v nacistickém vězení Birkenau učitel Josef Šmakal. In memoriam byl
jmenován ředitelem školy a byl mu udělen válečný kříž. Po válce byla Lesní ulice nazvána
jeho jménem.
18.03.1962 zemřel litovelský malíř a vysokoškolský pedagog Alois Kučera.
04.04.1957 zemřel zápasník Gustav Frištenský, obětavý mecenáš litovelského sportu.
Ulice, kde bydlel, je dnes nazvána jeho jménem.
14.04.2007 zemřel houslista Jan Marek, rodák z Červenky (27.05.1933), žák Aloise Holoubka,
člen České filharmonie, primárius několika komorních souborů.
16.04.1927 se narodil v Chudobíně hudebník a dlouholetý sbormistr pěveckého sboru
„Kantika“ Vlastimil Nedoma.
02.07.2007 zemřel Ing. Jan Harszlak (narozen v Července 06.03.1930), dříve technický
náměstek Tesly Litovel, v důchodu kronikář v Července a autor série publikací z historie
této obce. Řadou článků také přispěl do Litovelských novin.
03.07.1922 se narodil v Litovli Gorazd Čelechovský, architekt a malíř. Zemřel v roce 1991.
06.08.1967 zemřel Karel Sedlák, profesor gymnázia, první kronikář a veřejný pracovník.
Působil v řadě vzdělávacích a humánních spolků. Byl místostarostou Sokola, patřil mezi
přední litovelské šachisty. Jako správce Muzea a městského archivu se významně zasloužil
o rozšíření a zhodnocení sbírek. Narodil se před 120 lety 31.10.1887.
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23. 9. 1927 se narodil Mirko Spurník, vůdčí osobnost litovelského Sokola a ochotnického
divadla v Litovli.
02.10.1967 zemřel litovelský obuvník, preparátor a cestovatel po Jižní Americe Alois Nerušil.
15.10.1927 zemřel bývalý starosta města MUDr. Jan Smyčka, lékař, vůdčí osobnost v boji za
českou Litovel. Narodil se v roce 1855 v Cholině, sem přišel v listopadu 1885. Byl zvolen
jednatelem „Měšťanské besedy“ a postavil se do čela boje o českou Litovel, zvláště
v památném roce 1899. Organizoval národopisné sbírky, založil muzeum a Krajinskou
muzejní společnost, odbor Klubu českých turistů. Jeho dílem je i zakoupení krápníkových
jeskyní v Mladči. Napsal mnoho vědeckých a příležitostných článků z oboru lékařství, ale
zejména se zasloužil o studium a popularizaci dějin Litovle. V čele města stál od roku 1914,
úřadu starosty se vzdal pro vážné onemocnění v květnu 1924.
02.11.1987 zemřel Martin Strouhal – učitel, spisovatel, sokolský a veřejný pracovník, po
válce první předseda Okresního národního výboru v Litovli.
11.11.1882 se narodil v Příboře spisovatel a profesor litovelského gymnázia Eugen Stoklas.
8.12.1937 zemřel první český starosta Litovle Vácslav Socha ve věku 86 let. Město mu
věnovalo jako čestnou hrobku jedno z kolumbárií na městském hřbitově.
15.12.2007 zemřel ve věku 76 let Karel Soukeník, který zastával od roku 1971 po deset let
funkci tajemníka Městského národního výboru Litovel.
31.12.1902 se v Myslechovicích narodil známý spisovatel Jan Čep.
V roce 1967 ještě zemřeli farář Církve československé husitské Přemysl Dostál, učitel Karel
Šindler, profesor Lešenar a JUDr. Karel Robenek
Tato část kapitoly byla zpracována podle materiálu pana Lubomíra Šika „Litovelská výročí
2007“ a zde zveřejněna s jeho souhlasem.
Je konec roku, a když se ohlížíme za uplynulými dvanácti měsíci musíme
konstatovat, že lidí v Česku přibývá. Jen za 1. pololetí se počet obyvatel zvýšil o 40 000,
takže u nás žilo 10 325 941 obyvatel. Od konce roku 2006 tak počet obyvatel narostl o 38,8
tisíce, z toho novorozených bylo 4,5 tisíce, přistěhovalců 34,3 tisíce. Znamená to, že hlavní
roli nehraje nárůst porodnosti, ale sílící vlna cizinců. Podle Českého statistického úřadu
(ČSÚ) láká Česko cizince ze všech postkomunistických zemí nejvíce, a to především
z Ukrajiny (40 %), Slovenska, Vietnamu a Ruska.
Typický imigrant však u nás nezakládá rodinu, přijíždí sem pouze vydělat, aby mohl
podpořit své příbuzné doma. Proto je porodnost cizinců (s výjimkou Vietnamců) na našem
území velmi nízká. Přistěhovalci dnes tvoří asi 3,5 % populace.
Letos se narodilo nejvíce dětí od roku 1994, které porodily matky ze silných
populačních ročníků druhé poloviny 70. let. Zvedl se i počet dětí na jednu matku na 1,4
dítěte, ale podle demografů porodů brzy ubude, když za 5 – 8 let přijdou ke slovu rodiče
ze slabších ročníků. Naše země se přibližuje bohaté západní Evropě stále rostoucím
věkem, ve kterém matky porodí své první dítě. Zatímco v osmdesátých letech bylo
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„průměrné“ matce okolo dvaadvaceti, dnes jsou prvorodičky téměř o pět let starší. Stejně
jako s plozením dětí nespěchají Češi ani s ženěním a vdáváním. Podle statistik se lidé
berou stále méně a ve stále vyšším věku. Popularita manželství dnes klesá v celé Evropě
a to potvrzuje i další demografický údaj – počet nemanželských dětí v české společnosti
roste – takto se letos narodilo přibližně každé třetí. Češi žijí déle a národ stárne. Za 15 let
zestárla česká společnost o čtyři roky. Průměrný věk je nyní přes 40 let, v roce 1991 to bylo
36,5 roku. Je to způsobeno tím, že na straně jedné se lidé dožívají stále vyššího věku díky
zdravějšímu životnímu stylu a lepší péči lékařů, na straně druhé se rodí stále málo dětí a ani
loňský a letošní babyboom trend nezvrátil. U nás na Olomoucku mají podle posledních
statistik nově narozené holčičky šanci dožít se 79 let, kluci 73. A dnešní středomoravské
padesátnice mají v průměru šanci prožít ještě asi 31 let; padesátník, žijící v regionu může
doufat v prožití dalších téměř 26 let. Je tu ještě jedna dobrá zpráva – obyvatelé
Olomouckého kraje mají lepší naději na dožití, než je celorepublikový průměr a tato
naděje už od roku 2001 stále narůstá.
Nejsme v tom sami. České stárnutí kopíruje vývoj v celé Evropě. Ze společenského
hlediska je vidina delšího života příznivá, ekonomové však varují: bez radikální důchodové
reformy, ale také bez změny chování mladší generace ke starší, hrozí společnosti kolaps.
Nezbytná je změna penzijního systému tak, aby si lidé na své důchody spořili sami
v průběhu celého produktivního věku. Důchodovou reformou se sice zaklínají (až na
KSČM) všechny politické strany, v dohledu však není žádná. Politici totiž volají po
všeobecné shodě, ale zatím se dohodli jen na posunutí hranice odchodu do důchodu na
65 let. Z lidí v důchodovém věku se postupně stává důležitá skupina, na kterou se zaměřují
různé firmy – od cestovních kanceláří až třeba po soukromé domovy důchodců
s nadstandardní péčí. Věříme, že si tuto skutečnost plně uvědomuje i naše město!?
Interrupcí v Česku ubývá, v posledních letech jich nikdy nebylo více než 40 000.
Nejčastější jsou už po desetiletí v Praze a na severu Čech, nejméně jich pak je, také
tradičně, v oblastech, kde žije hodně věřících – v Jihomoravském kraji a na Vysočině. My
jsme někde uprostřed. K významnému a potěšitelnému úbytku počtu potratů přispívá
možnost kvalitní antikoncepce, ale i daleko větší odpovědnost žen. Alternativou, kam
s nechtěným, ale donošeným dítětem je i babybox. V našem kraji je ve Fakultní nemocnici
v Olomouci.
Na střední Moravě se už druhý rok rodí stále více dětí. Letos jich přišlo na svět ve
zdejších porodnicích o stovky více. V celém Olomouckém kraji se narodilo 6 151 dětí (stav
k 30.09.2007). Rekordní počet novorozenců zaznamenala naše „domovská“ šternberská
porodnice, kde se narodilo 982 dětí, včetně 14 dvojčat. Je to o 130 více než v roce
předcházejícím. Ubývání lidí v kraji se po létech zastavilo. Žije tu o 1 897 obyvatel více než
na začátku roku. Za nárůst vděčí kraj lidem, kteří se během roku přistěhovali a tak poprvé
od roku 1993 počet obyvatel neklesl, ale stoupl. Osob je zde 641 791 (žen 328 505; mužů
312 268). Na růstu se podle statistiků významně podílel takzvaný kladný přírůstek
stěhováním. Tak se zvýšil počet o 659 osob. V okrese Olomouc bylo migrační saldo (rozdíl
mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých) 1 424 lidí. Z osob přistěhovalých 44,5 % tvořili
cizinci.
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Pro zajímavost uvedeme počty ze statistiky pro Olomoucký kraj a z toho pro okres
Olomouc: sňatky 2 801 : 1 120; rozvody 1 424 : 581; živě narození 5 228 : 1 903; zemřelí 4 775
: 1 588. Tedy počet narozených převýšil počet zemřelých o 453 osob. V meziročním
srovnání živě narozených dětí z celé země však Olomoucký kraj skončil až třetí od konce.
Takže žádné velké jásání!
Do neúplných rodin se v Olomouckém kraji rodí každé třetí dítě, na Jesenicku je jich
téměř polovina. Buď matky žijí samy, nebo prostě svatbu nepovažují za nezbytnou. Pro
ženy s nízkým příjmem je dokonce výhodné nevdat se. Mnohé ženy si dokážou velmi
dobře spočítat, že eviduje-li je sociální úřad jako svobodné matky, přijdou si na větší
sociální dávky.
Tereza, Jan, Kateřina, Jakub, Natálie, Tomáš, Adéla, Michal, Anička, David a Eliška
patří podle statistik ČSÚ mezi nejoblíbenější jména, která svým potomkům dávají rodiče za
posledních devět let. I v Olomouckém kraji volí rodiče pro svá narozená děvčátka
nejčastěji jméno Tereza. Oblíbená je také Veronika, Aneta a Karolína. Mezi chlapeckými
jmény vedou v kraji Jakub a Jan. Rodiče volí i Martina, Vojtěcha a Adama. Mezi
nejčastější jména maminek patří Jana, Lenka, Petra, Martina, Kateřina a Lucie, otci se
nejčastěji stávají muži se jménem Petr, Jiří, Pavel, Martin a Jan. Babičky se nejčastěji
jmenují Marie, Věra a Ludmila, dědečkové František, Karel a Zdeněk. Tak se nám to trošku
pozměnilo, o Josefa už asi mezi novorozenci jeden ani nezavadí. Škoda!
Obyvatelé střední Moravy podle průzkumu považují region za ideální místo k životu,
a tak o stěhování uvažuje jen málokdo. Ačkoliv se to může zdát vzhledem ke špatnému
postavení středomoravské ekonomiky či velké nezaměstnanosti téměř neuvěřitelné,
celých 82 % obyvatel tvrdí, že tady je jejich pravé místo pro život. Mají pocit, že kraj je
něčím výjimečný a tato představa sílí s věkem. „Utéct“ hodlají hlavně mladí lidé. Na
otázku, zda je náš kraj to správné místo k životu, odpovědělo 33,1 % že rozhodně ano; 53 %
spíše ano; 11 % spíše ne a 2,9 % rozhodně ne. Asi máme ten náš vztah k „rodné hroudě“
pevně zakódovaný a to je dobře. Kromě tradice je pro obyvatele náš kraj přitažlivý i svými
památkami a přírodou, příjemným životním prostředím i díky nízkému procentu emisí
a podílu lesní půdy na celkové rozloze regionu. Tak praví průzkum.
Kdybychom hledali vhodné přízvisko, které by charakterizovalo letošní rok, mohli
bychom jej směle nazvat rokem svateb. V Česku se jich jen od ledna do září slavilo přes 48
tisíc, o 3,3 tisíce více než za stejné období loňska. Absolutní rekord drží sobota 07.07.2007,
kdy „šťastné datum“ přilákalo do kostelů a obřadních síní radnic 4 382 párů. V jediný den
se tedy konala skoro desetina všech svateb z celého tři čtvrtě roku.
Co rozvody? Téměř polovině obyvatel Česka jejich manželství zkrachuje a končí
rozvodem. V tomto ohledu jsme v Evropě nad průměrem. Počet rozvodů se v posledních
letech zvýšil na 48,7 % - ještě v roce 1975 skončila rozvodem necelá jedna třetina
manželství. Průměrná délka trvání manželství, která u nás končí rozvodem, je 12 let. Podíl
žádostí o rozvod, jejichž navrhovatelkami jsou ženy, je dlouhodobě okolo dvou třetin.
Nejčastějším důvodem je „rozdíl povah, názorů a zájmů“, který uvádí 54,6 % mužů a 52,8 %
žen.
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V roce 2007 bylo v Litovli a integrovaných obcích uzavřeno 85 manželství (z toho 8
církevní formou). Rozvodů bylo 51. Narozených dětí bylo 101 (chlapečků 52, děvčátek 49),
zemřelo 95 lidí (mužů 46, žen 49). Proběhlo 11 vítání dětí – přivítáno jich bylo 82. Nejčastější
dívčí jména byla Tereza, Adéla a Eliška, chlapecká jména Jakub, Martin a Petr.
Jaký je stav obyvatel v Litovli a integrovaných obcích k 1. 1. 2008. Celkový počet
obyvatel je 10 066 (mužů 4 996, žen 5 070). Dětí do 15 let je 1 392 (chlapců 695, dívek 697 –
v případě zájmu se na každého dostane!). Dospělých nad 15 let bylo 8 674 (mužů 4 301,
žen 4 373). Celkem došlo k 626 změnám pobytu (u mužů 301, u žen 325), nejčastěji
přestěhováním (muži 130, ženy 121) – celkem 251; odstěhovali se 204 obyvatelé (mužů 87,
žen 117); přistěhovalo 171 (mužů 84, žen 87). Počty obyvatel dle částí obce nám říkají, že
nejvíce jich žije v Litovli (včetně Chořelic), a to 7 483 (mužů 3 706, žen 3 777), následují
Nasobůrky - 496 (248 : 248 !); Unčovice – 414 (197 : 217); Myslechovice – 318 (155 : 163); Tři
Dvory – 247 (132 : 115); Chudobín – 244 (124 : 120); Nová Ves – 240 (125 : 115);
Rozvadovice – 204 (92 : 112); Březové – 170 (85 : 85 !); Savín – 144 (75 : 69) a Víska – 106 (57
: 49). Celkem tedy 10 066.
Podle věkové struktury obyvatel je průměrný věk 40,02 roku (nejnižší je v Březovém –
39,63; nejvyšší ve Vísce – 42; v Litovli pak 39,94 roku). U dětí je u chlapců průměrný věk 7,03
roku, u dívek 7,37 roku. Nejvíce jich pochopitelně žije v Litovli samotné – chlapců 505,
dívek 500. Občané muži mají průměrný věk 43,67 roku (nejvyšší v Savíně – 48,24, nejnižší
v Chudobíně - 42,27); ženy 46,87 (nejvyšší v Nové Vsi 49,14, nejnižší opět v Chudobíně 43,71
roku). V Litovli samé, včetně Chořelic, žije 3 201 mužů (jejich průměrný věk je 43,22 roku)
a 3 277 žen (průměrný věk je 46,83).
Devadesáti a více let se dožili a své půlkulaté „85“ a kulaté „90“ a „80“ oslavili:
98 let: Hartmannová Žofie
97 let: Navrátilová Marie, Vybíralová Anežka, Juřička František
96 let: Hrubá Marie, Seidlová Marie
95 let: Sedláčková Věra, Nevrlová Regina
94 let: Sedlář Josef, Hamřík Josef
93 let: Frýbortová Marie (Unčovice), Pyšná Eliška, Vyroubalová Vlasta, Kubík Jaromír,
Míčová Eliška, Balcárková Anna, Hajíček Rudolf, Chrástecká Emilie
92 let: Sieberová Anna, Geprtová Gertruda, Klimešová Marie
91 let: Faksa Jan, Smrček František (Savín), Obrátilová Anna (Nová Ves), Čepová Růžena
(Myslechovice)
90 let: Vrtal Jan (Tři Dvory), Dosoudilová Žofie, Švancer Ladislav, Pavlíková Anna, Vilímcová
Marie, Haloun Jindřich, Látalová Miloslava
85 let: Dostálová Magda, Ryšavá Ludmila (Tři Dvory), Štorek Alois, Ambrozová Květoslava,
Sedlářová Jindřiška, Zerbsová Květa, Koubek Ludvík, Hňoupek Ladislav, Novotný Ladislav,
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Tichý Alois, Rašnerová Milada, Sedlářová Marie, Hrubý Vlastimil, Hamerová Libuše, Petzová
Jarmila, Vykydal Horymír, Zahradníková Vlasta, Skácelová Anna (Rozvadovice), Konečná
Ella, Dokoupilová Františka (Nasobůrky), Křížková Marie, Wilhelmová Věra, Skládalová
Marie (Nová Ves), Jarošová Anna (Chudobín)
80 let: Riflerová Emilie (Chořelice), Synek Ludvík, Otava Josef (Nová Ves), Dohnalová
Zdeňka, Pokorná Anna, Sabolíková Helena, Hochová Milada, Skácel Milan (Nasobůrky),
Nečesaná Vlasta (Nasobůrky), Tománková Žofie, Resslerová Anna, Válková Ludmila,
Křístková Taisa (Myslechovice), Kopečný Vladislav, Podsedníková Věra, Kejvalová
Drahomíra, Blaháček Alois (Tři Dvory), Vytřísalová Jarmila, Melková Anna, Galasová Věra
(Chudobín), Rohlederová Božena, Bomberová Božena, Vitásková Jarmila (Myslechovice),
Paličková Vlasta (Chudobín), Nevrlá Božena, Příhodová Emilie, Voglová Jiřina, Janoušková
Jiřina, Zavadilová Dagmar, Krzystková Jiřina, Gajdůšek Josef (Tři Dvory), Sedláčková Mária,
Popelková Zdeňka, Linhart Zdeněk (Nasobůrky), Kučera Pravoslav, Vavrda Radek, Spurník
Mirko, Crhák Václav, Valouchová Ludmila, Staroštíková Věra (Unčovice), Krsková Hedvika,
Konečná Květoslava, Schneiderová Anna, Kučera Oldřich, Dohnal Stanislav (Tři Dvory),
Laichterová Anna, Koupilová Terezie, Slabá Zdeňka, Myslínová Ludmila, Erlecová
Jaroslava (Chořelice), Bartoš Vladimír.
Jmenovaní jsou řazeni podle měsíců v roce, kdy oslaví svoje jubileum. Pokud není
uvedena závorka, jedná se o občana Litovle.

5. SENIOŘI
Česko zažívá nový jev „senior-boom“. Důchodců přibylo nejvíce za posledních
deset let a s největší pravděpodobností jich nebylo více nikdy v historii země.
V desetimilionovém Česku nyní žije 1,42 milionu starobních důchodců. V roce 2006 jich
přibylo 69 576, což je proti roku 2005 dvojnásobný růst. S obdobným a vyšším růstem počtu
je třeba počítat až do roku 2011, protože do penze odcházejí silné poválečné ročníky. Na
jednoho důchodce teď připadá 2,5 zaměstnance. S růstem počtu a délky života roste
i problém, kde brát peníze. Důchodová reforma ještě pár let asi nezačne, a tak státní
rozpočet bude mít velké problémy kvůli důchodcům odhadem za 7 let. Někdy kolem roku
2014 se penzijní systém ponoří do deficitu, ze kterého bez penzijní reformy nevybředne.
Průměrný důchod je nyní 8 765 korun. Od příštího roku by se důchody měly zvýšit
minimálně o 345 korun měsíčně (o 3,95 %) a přehoupnout se přes devět tisíc na 9 110,korun. To je mírně nad povinným zvýšením, které zahrnuje růst cen za celý rok a třetinu
nárůstu mezd. Průměrný důchodce by neměl spadnout pod 40 % průměru celostátní
mzdy. Za důchody stát zaplatí 300 miliard korun – to je jednu třetinu rozpočtu. Částka roste
každý rok o 10 – 20 miliard korun.
Důchodci patří do skupiny lidí, na které dopadnou schvalované změny daní z té
horší stránky. Už nemají příjmy, takže nebudou mít ani daňové úlevy. Naopak od ledna
začnou platit poplatky u lékaře a mírně podraží i potraviny, hromadná doprava, více
podraží také energie. Jeden důchodce si kvůli zvýšení dolní sazby daně z přidané hodnoty
a zvyšování cen kvůli ekologické dani pohorší v průměru o 115 korun měsíčně. Valorizace
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by toto zvýšení životních nákladů měla pokrýt. Teorie je to pěkná, ale jak dopadnou senioři
v realitě?
Dovolte úvahu nad tématem „zatracená generace“. Ernest Hemingway a jeho
vrstevníci se kdysi pateticky nazývali „ztracenou generací“, co jsou ale proti dnešním
zatraceným českým šedesátníkům a padesátníkům. Ti se z okolí dozvídají, že by měli
nejspíš pracovat déle, než předpokládali, avšak mnozí z nich už teď nemohou práci udržet
nebo sehnat, protože dávno nejsou mladí, talentovaní a perspektivní. Řečeno v klišé:
jejich následný profesionální život se mění v neřešitelnou kvadraturu kruhu.
K tomu ze všech stran zní: v budoucnu nebude na důchody! To si mnozí z mladší
generace překládají: „Nebude na důchodce!“. A tak je skupina dříve narozených
takovouto rétorikou stavěna do úlohy jakýchsi příživníků, na které nebozí udření mladíci
a mladice budou muset pracovat. Mluví se o tom, že se rozevírají nůžky mezi chudými
a bohatými, ale zdá se, že se více rozevírá klepeto mezi mladými a starými. Ti první se málo
reprodukují, ti druzí, promiňte, málo umírají. Z toho pak vzniká nepřekonatelný odpor.
Možná nám to zvláštní postavení patří za to, že skoro všichni jsme se více či méně
zapletli s komunismem. Kde je však spravedlnost, když na vlastní oči vidíme, že se zpravidla
mají lépe ti, kteří se s bolševiky zamotali více, než ti, kteří jim aspoň slabounce vzdorovali či
se snažili být v jejich prospěch co nejméně angažovaní. A skutečnost, že ještě hůř se mají
mnozí z těch, kteří s totalitou bojovali, je šokující a provokující (to ale patří do jiného
příběhu). Nechci být bolestínem či malovat čerta na zeď, ale místo zvýšené pozornosti
k seniorům mám dojem, že je jimi v podstatě jak v politice, tak i v životě spíše
opovrhováno. Máte-li optimističtější názor, budu rád, když mi budete oponovat.

6. LITOVEL DESET LET PO VELKÉ POVODNI
Připomeňme si události spojené s „tisíciletou vodou“. Ve dnech 6. až 18. července
1997 zasáhla ničivá povodeň celou Moravu a část východních Čech. Bylo evakuováno
na 80 000 lidí, zaplaveno bylo 538 měst a obcí, zahynulo 50 lidí, policie řešila 42 případů
rabování a celkové škody dosáhly 63 miliard korun. V Litovli voda zbourala 43 domů
a poškodila všechny kostely. Potud suchá fakta. Jaké bylo poučení z této tragické
události? Co všechno se změnilo? Poučili jsme se alespoň trošku?
Ani deset let po povodních nejsou všechny stavby na ochranu měst a vesnic
střední Moravy hotové. Potrvá ještě nejméně dalších deset let, než Povodí Moravy
dobuduje všechny plánované stavby. To tlak obcí cítí, ale tvrdí: „Bohužel, rychleji budovat
nemůžeme s ohledem na nedostatek dotací od státu. Vše zpozdily především povodně
v Čechách v roce 2002, pomoc se přesunula tam. Stavby brzdí i problémy s výkupy
pozemků,“ sdělil Ing. Antonín Kurfürst z Povodí Moravy.
Kdyby povodeň přišla na střední Moravu letos, nenapáchala by na Litovelsku nebo
Olomoucku tolik škody jako ta před deseti lety. Například přes nás by protékalo až o 40 %
méně vody. Miliony kubíků vody zadrží totiž největší suchá nádrž ve střední Evropě, kterou
Povodí Moravy dokončilo u obce Žichlínek nedaleko hranic mezi Pardubickým a
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Olomouckým krajem. Ta má za úkol při prudkých deštích nebo tání zadržet vodu ze svahů
Orlických hor vtékající do Moravské Sázavy. Ta jako významný přítok ovlivňuje hladinu řeky
Moravy a podepisuje se vždy výrazně na zaplavení Litovle, Olomouce a řady dalších obcí
ležících podél toku řeky Moravy.
„Moravská Sázava ovlivňuje významně povodňovou situaci na Hané. Je to
nejvydatnější přítok Moravy nad soutokem s Bečvou. Povodeň v Litovli nebo Olomouci na
přelomu března a dubna 2006 ovlivnila odhadem až ze čtyřiceti procent,“ uvedl Kurfürst.
Poldr je schopen zadržet až šest milionů kubíků vody a jeho vodní plocha zabírá 166
hektarů. Sypaná hráz je vysoká přes sedm metrů a dlouhá 2 270 metrů. V Litovli jsme na
dokončení stavby netrpělivě čekali. „Když se při vydatných deštích voda z Orlických hor
zadrží ještě před vtokem do Moravské Sázavy, korytu Moravy se významně uleví, což pro
Litovel představuje velkou pomoc,“ sdělil tisku náš pan starosta Vojtěch Grézl.
Naplno si oddychneme, ale za šest až deset let, kdy dosavadní systém hrází bude
doplněn dalšími kilometry hrází. Ramena Moravy budou upravena tak, aby umožňovala
mnohem vyšší průtok a bude hotov severní obtokový kanál. „Voda se bude přes přelivy
dostávat mezi staré a nové hráze, takže hrázování kromě ochrany Litovle dál výrazně
zbrzdí i povodňovou vlnu v Olomouci,“ vysvětli Ing. Kurfürst. Zdá se, že lidé z Povodí Moravy
změnili po katastrofě z roku 1997 přístup k ochraně před velkou vodou, a z neštěstí se
poučili. Podle nové koncepce je nutné povodeň zpomalit přirozeným rozlivem
v nezastavěném území. Takže se začaly budovat poldry a hráze u obcí, ale hráze podél
toků se snižují, aby se řeka mohla rozlít. Sice je tak zasaženo větší území, ale většinou jsou
to louky a zemědělské plochy.
Bezprostředně po katastrofě se řešily povodňové škody. V rámci kraje se jednalo
zhruba o 152 akcí za více než miliardu a půl. Ve třetině případů se jednalo o budování
hrází nebo zkapacitnění koryt. Potom, v letech 1999 – 2001 nastala takzvaná „nultá
etapa“, v jejímž rámci se řešily čtyři akce za 73 milionů korun – jednalo se o projekty na
řece Desné, ale i Moravě. Dnes se připravují další etapy, které by měly proběhnout
v letech 2008 – 2012, spočívající především v rozšíření kapacity koryt, budování
ochranných zdí a doprovodného ohrazování. Ředitel olomouckého závodu Povodí
Moravy Ing. Mojmír Pehal tvrdí, že i když žádná opatření nedokážou povodním zabránit,
pouze snížit riziko jejich následků, je náš kraj v současnosti na ně lépe připraven.
Jistě pěkná slova. Ale lidé u řeky staví dál a ani dvoje povodně je od stavby
neodradily. Starosta Litovle říká doslova: „Věříme, že příští povodňovou vlnu výrazně
zpomalí poldr Žichlínek. Nemáme kde jinde stavět, protože do záplavové zóny patří celé
město. Potřebujeme přitom nějak udržet mladé lidi, aby nám neutíkali do okolních vesnic.“
Je to tak. Ve městě je pozemků málo a tak se lidé vrací i tam, kde nebezpečí záplav hrozí.
Stavební úřad v podstatě nemůže lidem stavby zakázat, protože pro to nemá oporu
v zákonech. Zakázat to lze jenom v takzvaných aktivních zónách, ale takové v Litovli nikdy
vyhlášeny nebyly! Zájemci o stavby si je s ohledem na riziko záplav nechávají projektovat
jako nepodsklepené domy se zvýšeným přízemím, v suterénu chtějí maximálně technické
zázemí. Většina z nich si stavbu nenechá vymluvit. Tak doufejme, že je další možná
záplava nenachytá v nedbalkách!
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7. SPRÁVA MĚSTA, ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
SPRÁVA MĚSTA
Po komunálních volbách v závěru minulého roku je vedení města nezměněno. Ve
funkci starosty je již třetí volební období MVDr. Vojtěch Grézl (Nezávislí); uvolněným
místostarostou Mgr. Blahoslav Papajk (ODS), neuvolněným místostarostou Petr Šrůtek
(ČSSD). Sekretariát starosty a místostarostů vede paní Simona Čapáková.
Litovel, jako město s rozšířenou působností má své zastupitelstvo, radu města,
výbory, komise – o tom dále; zvláštní orgány – bezpečnostní radu, krizový štáb,
povodňovou komisi a přestupkovou komisi.
Zastupitelstvo má 27 členů v počtu dle výsledků komunálních voleb. Nejvíce
mandátů mají vítězové voleb – Nezávislí – 9, ODS – 6, ČSSD – 5, KSČM – 4 a KDU-ČSL – 3.
Sdružení nezávislých zastupují: MVDr. Vojtěch Grézl, Viktor Kohout, MUDr. Nora Hradská,
Ing. Karel Zmund, Mgr. Blahoslav Melhuba, Mgr. Marek Faltus, Ing. Jan Fiala, Ing. Zdeněk
Potužák a Ing. Romana Ambrožová; ODS – Mgr. Blahoslav Papajk, Světlana Lorencová,
Ing. Rostislav Papajk, Zdeněk Jančí, MUDr. Alice Přibylová, Jaroslav Skála; ČSSD – Petr
Šrůtek, Miloslav Číhal, Alena Albrechtová, Hedvika Weberová, DiS, Vojtěch Kocůrek; KSČM
– RSDr. Lubomír Vymětal, Pavel Veselý, Jiřina Kozáková, Kamil Veselý; KDU-ČSL – MUDr.
Alena Šromová, Milada Helekalová a Mgr. Miloš Freml (zastupitelé jsou ve své straně
seřazeni dle počtu získaných volebních hlasů).
Zasedání Zastupitelstva města Litovle se během roku 2007 konalo sedmkrát,
projednalo 117 bodů, což je v průměru 16,7 na jedno zasedání. Projednávané body byly
předjednány na zasedání Rady města Litovle a doporučeny ve většině případů ke
schválení. Jednání byli přítomni vedoucí odborů MěÚ, vedoucí příspěvkových organizací,
zástupce Městské policie a v případě potřeby kvalifikovaní odborníci. Stále stejnou bolestí
je malá účast občanů města.
Rada města Litovle je devítičlenná a kromě vedení v ní zasedají za Nezávislé Viktor
Kohout, Ing. Jan Fiala, Ing. Zdeněk Potužák, Ing. Karel Zmund, za ODS Zdeněk Jančí, za
KDU-ČSL Mgr. Miloš Freml. Během roku se uskutečnilo 24 zasedání na kterých bylo
projednáno 427 bodů, což je v průměru 17,8 na jedno zasedání. Nejčastěji
projednávanými problémy bylo hospodaření s majetkem města, příspěvky, odprodeje,
smlouvy, půjčky, činnost příspěvkových organizací, výborů, komisí, investice, vyhlášky aj. Za
celý rok bylo jen 9 absencí, což je v průměru necelého půl procenta z celkové docházky –
to si zaslouží pochvalu!
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
Vedoucím odboru je nadále pan František Sležek a po celý rok měl odbor
11 pracovníků. K 30. dubnu 2007 ukončila pracovní poměr dlouholetá matrikářka,
služebně nejstarší zaměstnanec MěÚ paní Danuše Seichterová, která odešla do starobního
důchodu. Na uvolněné místo bylo vypsáno výběrové řízení ze kterého vyšla vítězně paní
Bc. Ivana Vítková, která nastoupila do pracovního poměru ke dni 16. dubna 2007.
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Prakticky po celý rok, ale hlavně v jarních a letních měsících, byl odbor pod tlakem
požadavků občanů na vystavení nových cestovních dokladů a občanských průkazů,
neboť byly vydány nové právní předpisy pro platnost dokladů s ohledem na data jejich
vydání. Navíc od roku 2006 se vydávají nové typy cestovních pasů s biometrickými údaji
pro strojové čtení a o jejich vydání žádali i občané s dosud platnými cestovními doklady.
V celém průběhu roku odbor vykazoval pozitivní výsledky, stížnosti se nevyskytly.
Všichni pracovníci odboru mají požadované vzdělání a potřebnou odbornou způsobilost.
V souladu s organizačním řádem byl též průběžně zajišťován chod a provoz úřadu včetně
údržby a oprav jak objektů, tak i všech technických zařízení. Byla započata výměna oken
v budově na Havlíčkově ulici, která byla už v havarijním stavu. Ta bude po etapách
pokračovat i v letech 2008 a 2009 s ohledem na možnosti a rozložení finančních
prostředků z rozpočtu města.
Matrika MěÚ Litovel zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti, zejména
zajištění veškerých matričních záležitostí občanů matričního obvodu. Do něj patří obce
Litovel, Bílá Lhota, Červenka, Haňovice, Pňovice, Měrotín a Mladeč. Zajišťuje také výkon
matriky pro obce Náklo, Senice na Hané, Bouzov a Cholina. V roce 2007 bylo zapsáno do
matrik 56 uzavření manželství a vydáno 8 osvědčení k církevním sňatkům. V matričním
obvodu zemřelo 73 občanů, nejvíce v Litovli – 31 a v Července – 30. Bylo ověřeno 3 310
podpisů, 3 782 stran fotokopií, vystaveno 30 druhopisů, legalizováno 11 oddacích listů pro
použití v cizině a 1 rodný list. V matričních knihách bylo vyznačeno 63 rozvodů, 27 určení
otcovství k nenarozenému a 5 k narozenému dítěti. Bylo vydáno 52 osvědčení o státním
občanství pro vydání prvního občanského průkazu a 18 osvědčení k vydání cestovního
dokladu. Při 11 vítáních dětí jich bylo přivítáno 82. Jubilantům bylo rozesláno 446
blahopřání k životnímu jubileu. Celkem byly vybrány správní poplatky ve výši 246 000,- Kč.
V oddělení občanských průkazů bylo přijato 3 641 žádostí o vydání dokladu,
hlášeno 364 ztrát a odcizení OP. Celkem bylo projednáno 59 přestupků a v blokovém řízení
vybráno 8 300,- Kč. Za správní poplatky bylo vybráno celkem 39 700,- Kč. O vydání
cestovního pasu bylo podáno 1 440 žádostí. Se strojově čitelnými údaji bylo vydáno 1 161
pasů (z toho dospělým 844 a dětem do 15 let 317), bez strojově čitelných údajů 197(z toho
dospělým 73 a dětem do 15 let 124). Na správních poplatcích bylo vybráno 623 650,- Kč.
V komisi pro projednávání přestupků bylo oznámeno 238 případů. Některé byly
postoupeny či odloženy, a tak zbylo k projednání a bylo zpracováno 170 přestupků. Třicet
bylo vyřešeno v příkazním řízení, 89 ve správním řízení – celkem tedy bylo vyřízeno 119
přestupků. Nejčastější uloženou sankcí bylo napomenutí a pokuta. Těch bylo uloženo
v celkové výši 44 800,- Kč. Komise projednávala přestupky proti občanskému soužití dle
ustanovení § 49 zákona o přestupcích - 58 přestupků; přestupky proti majetku dle § 50 – 8
přestupků. Z celkového počtu 119 přestupků se jen dvou dopustila osoba mladší 18 let.
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
K personálním změnám nedošlo. Na úseku školství byl zpracován rozpočet pro
čerpání mzdových prostředků pro 22 školských zařízení a byly prováděny úpravy tohoto
rozpočtu v objemu více než 98 milionů korun. Zpracovány byly mzdy pro 16 škol
a školských zařízení a pro 6 obcí mikroregionu. Kontrolováno bylo hospodaření 22 školských
organizací a rozbory poskytovány krajskému úřadu.
Na úseku samosprávy pracoval odbor s rozpočtem více než 29 milionů korun.
Z toho bylo 13,5 milionu jako příspěvek městským školním příspěvkovým organizacím,
4,3 milionu příspěvek Městskému klubu, 1,5 milionu na údržbu a rekonstrukci majetku ve
správě odboru, 900 000 příspěvek církvím na rekonstrukci jejich majetku, 2,8 milionu tvořil
příspěvek sportovním organizacím i jednotlivým sportovcům na sportovní přípravu
a reprezentaci města a více než půl milionu činily příspěvky zájmovým občanským
sdružením.
Nejvýznamnější investiční akcí byla rekonstrukce školní jídelny na ulici Studentů,
včetně výměny zastaralého přístrojového vybavení a vybudování kanalizační přípojky. Zde
bylo proinvestováno téměř 6,5 milionu korun. Z dalších akcí lze vyjmenovat: úpravu
sociálních zařízení v budovách MŠ Kollárova, Čihadlo a Frištenského – vynaloženo
500 000,- Kč; instalace venkovních žaluzií na ZŠ Vítězná – 250 000,- Kč; v budově GJO
opravena sociální zařízení za 370 000,- Kč; v ZŠ na ulici Palackého zrekonstruováno sociální
zařízení za 197 000,- Kč; v SOU Komenského opravena regulace topení a připojení na
kanalizaci za 888 000,- Kč. Na ZŠ Jungmannova bylo započato s výstavbou šaten ve
dvorním traktu.
Odbor na základě schváleného rozpočtu zajišťuje poskytnutí a vyúčtování příspěvků
různým sportovním, kulturním, společenským, církevním, charitativním a zájmovým
organizacím i jednotlivcům, kteří se se svými požadavky obracejí na Radu města Litovle.
Odbor zorganizoval 1. ročník akce pro děti z MŠ pod názvem Sportovní hry MŠ, kterých se
v areálu Sokolovny zúčastnily děti z 8 mateřských škol. Spolu s agenturou BAVI se odbor
podílel na akci Sportuj s krajem, jejímž cílem byla prezentace sportovních volnočasových
aktivit. Akce se zúčastnily děti ze všech sportovních oddílů při TJ Tatran Litovel, TJ Vodní
sporty, Sokola Litovel a Sokola Unčovice. Celou akci významnou částkou podpořil
Olomoucký kraj.
ODBOR DOPRAVY
Personální obsazení je beze změn. V roce 2007 vznikla pro řidiče povinnost výměny
řidičských průkazů, které byly vydány od roku 1964 do 31. 12. 1993. V našem správním
obvodu obce s rozšířenou působností zbývalo k výměně 1 754 těchto řidičských průkazů.
Rozjela se informační kampaň jak v Litovelských novinách, tak i osobními dopisy, které
občané obdrželi poštou nebo prostřednictvím obecních úřadů spadajících pod
pověřenou obec Litovel. Díky tomu se podařilo vyměnit 1 311 těchto průkazů. Od 1. 1 2007
vyřizuje odbor dopravy podané žádosti o výdej karet do digitálních tachografů vozidel.
Odbor celou problematiku dopravně-správních agend úspěšně zvládá díky
profesionálnímu přístupu pracovníků odboru.
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ODBOR VÝSTAVBY
Personální obsazení odboru výstavby bylo v roce 2007 stabilní, beze změn.
Pracovalo zde 7 pracovníků, včetně vedoucí paní Zdenky Knajblové. Zastupitelstvo
Olomouckého kraje mělo již v tomto roce schválit Zásady územního rozvoje, to však bylo
posunuto až na únor 2008. Rada města Litovel k němu měla námitky, které se týkaly
požadavků na zařazení přeložky silnice II/449 a přeložky II/447 do návrhu Zásad jako
veřejně prospěšné stavby, protože přeložky v něm byly řešeny pouze jako územní rezerva,
případně neuvedeny vůbec. Další námitka se týkala zařazení protipovodňových opatření
města mezi veřejně prospěšné stavby. Projednání námitek bylo odsunuto až na počátek
roku 2008, což významně ovlivnilo postup dalších prací a dokončení Územního plánu
města Litovel. Nový stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu byl poněkud
změněn v podobě zákona č. 68/2007 Sb.
K zabezpečení pilotního projektu uplatnění metody benchmarkingu se připojilo
i město Litovel a dále proto uvádíme alespoň základní údaje o činnosti odboru během
roku 2007. Bylo vydáno 57 rozhodnutí a územním řízení, 114 územních souhlasů, 145
vydaných rozhodnutí o povolení stavby, 142 rozhodnutí o užívání stavby, 141
kolaudačních řízení, 128 procesních rozhodnutí – celkem 419 opatření a stanovisek. Dále
byl stanovován dohled či dozor nad stavbami, udělovány sankce či pořádkové pokuty –
s nimi byl celkový počet vydaných rozhodnutí za rok 2007 492.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
K 15. únoru 2007 odešel do starobního důchodu vedoucí odboru Ing. Leonard
Machala a na jeho místo nastoupil nový vedoucí odboru Ing. Pavel Kurfürst. Od dubna byl
přijat nový referent pro agendu odpadového a vodního hospodářství Ing. Jaromír
Najman.
Hlavními akcemi OŽP v roce 2007 bylo především slavnostní otevření
rekonstruovaného městského parku 16. června (o něm píšeme samostatně), obnova
hřbitovní zeleně v Chudobíně a Rozvadovicích, obnova uliční zeleně v Chudobíně
(vysázení okrasných hrušní), výsadba třešňové aleje v Savíně a ozelenění cyklostezky
Chořelice – Rozvadovice.
Mezi odpady se začala třídit další komodita – tetrapaky společně s plasty. Výkupny
druhotných surovin byly zahrnuty do systému EKO – KOM. Produkce odpadů byla
následující: papír a lepenka 116 tun, plasty 77 tun, ostatní odpad 65 tun, směsný komunální
odpad 2 130 tun. Vodoprávní úřad byl po většinu roku zavalen žádostmi o dodatečné
povolení provozu studní – sešlo se zde kolem 2 000 žádostí!
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Personální obsazení odboru tvoří 5 pracovníků, vedoucím je Bc. Ing. Jaromír
Hlavinka. Do starobního důchodu odešla paní Raja Haderková a na základě výběrového
řízení nastoupila ke dni 25. září 2007 paní Hana Konečná, jako pracovník registrace
a kontroly. Během roku byly vykonávány činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským
zákonem, byla prováděna živnostenská kontrola a ukládány pokuty za porušení
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povinností. Počátkem roku začala být realizována Verifikace a konsolidace dat, ke které
byly proškoleny dvě pracovnice. Od listopadu je možno na odboru vydávat ověřené
výstupy z informačního systému, a to výpisy z obchodního rejstříku.
Dle statistiky k 31. 12. 2007 Obecní živnostenský úřad eviduje 4 050 subjektů (držitelů
živnostenského oprávnění). Počet živnostenských oprávnění je 6 216, nově vzniklých
subjektů – 118, vydaných živnostenských oprávnění – 277, zrušených živnostenských
oprávnění – 207, počet registrovaných zemědělských podnikatelů je 379. Bylo provedeno
110 kontrol.
FINANČNÍ ODBOR
Vedoucím odboru je nadále Ing. Jaromír Kolář. V roce 2007 odešla do důchodu
paní Věra Březinová, místo ní nastoupila Ing. Veronika Beranová. Občané měli možnost
v tomto roce poprvé platit na pokladně MěÚ prostřednictvím platebních karet. Odbor
zajišťoval průběžně informační servis o plnění rozpočtu pro všechny odbory MěÚ v Litovli
a také pro vedení města. Zde probíhal audit účetní uzávěrky a přezkum hospodaření
města za rok 2006 – vypracovány byly závěrečné zprávy auditora o výsledcích auditu
a přezkumu bez závad. Dále byl využíván informační systém GINIS. Rozpočet Města Litovle
je samostatnou kapitolou této kroniky.
SOCIÁLNÍ ODBOR
Vedoucím odboru je Mgr. Pavel Procházka, dále zde pracují: paní Herentinová příspěvky pro zdravotně postižené občany; pí Rozehnalová – kurátorka; pí Vyroubalová,
Krylová, Otáhalová – příspěvky na péči; pí Hovancová, Holá – příspěvek na živobytí,
doplatky na bydlení, mimořádné dávky; pí Spurníková, Hobzová – sociálně právní
ochrana dětí; Bc. Sléha – náhradní rodinná péče, komunitní plánování sociálních služeb.
Nově stanovená náplň vychází ze zákonů (viz níže).
Ve výplatě dávek došlo od 1. 1. 2007 ke změnám, kdy podle zákona č. 111/2006 Sb.
o pomoci v hmotné nouzi se nově vyplácejí tyto dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Nově platí i zákon č. 110/2006 Sb. o životním
a existenčním minimu, kdy dávky pro jednotlivce jsou 3 126,- Kč měsíčně; v rodině – otec
2 880,- Kč; nezaopatřené dítě do 6 let 1 600,- Kč, od 6 do 15 let 1 960,- Kč; od 15 do 26 let
2 250,- Kč; dítě, které není nezaopatřeným dítětem od 15 let věku dostává 2 600,- Kč.
Od 1.1. 2007 platí také zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Stát tímto
zákonem převedl na obce povinnost vyplácet důchody pro bezmocnost – příspěvek na
péči. Vyplácí se osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Je vyplácen ve
čtyřech stupních: dospělí: 2 000,-, 4 000,-, 8 000,- , 11 000,- Kč; děti: 3 000,-, 6 000,-, 9 000,-,
11 000,-Kč. Pracovnice úřadu s osobou sepisují formulář, kde se hodnotí schopnost
zvládnout určité úkony, např. podávání a porcování stravy, přijímání stravy, mytí těla,
koupání apod. – celkem se hodnotí 36 úkonů. Pak se k celému případu vyjadřuje
posudková komise na Úřadu práce v Olomouci. Podle jejího vyjádření se stanoví stupeň
závislosti. Bez tohoto příspěvku na péči nemají lidé možnost si podat žádost např.
k umístění do Domova důchodců v Července.
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Za rok 2007 byly vyplaceny tyto dávky: příspěvek na živobytí 3 866 749,- Kč;
doplatek na bydlení 161 142,- Kč; mimořádná okamžitá pomoc 66 460,- Kč; ostatní dávky
1 312 609,- Kč; příspěvek na péči 45 059 000,- Kč (vyplácí se Ústav sociální péče Nové
Zámky, Domov důchodců Červenka).
Dávky pro zdravotně postižené občany byly vyplaceny takto: příspěvek na
zakoupení vozidla 1 259 400,- Kč; příspěvek na zvláštní pomůcky (hole) 187 171,- Kč;
příspěvek na zvýšené životní náklady 1 798 260,- Kč (od 1. 1. 2008 je dávka zrušena!);
příspěvek na provoz bezbariérového bytu 4 800,- Kč; příspěvek na úpravu bytu 90 569,- Kč;
příspěvek na provoz motorového vozidla 2 443 964,- Kč; příspěvek na individuální dopravu
19 500,- Kč.
ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Agendu bytového hospodářství a správu bytového fondu vykonávají Jana
Polívková (vedoucí), Eva Petrová, Irena Hrubá a Alena Pekařová. V roce 2007 mělo Město
Litovel ve správě 45 domů s 307 byty. Zákon č. 107/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 již
nerozlišuje byty na kategorie, ale dělí je na standardní a se sníženou kvalitou. Z 307 bytů je
235 bytů standardních a 72 se sníženou kvalitou. Ke dni 31. 12. 2007 bylo na oddělení
evidováno 79 žádostí o byt Města Litovel a 38 žádostí o umístění v Domě s pečovatelskou
službou v Litovli (DPS). Přiděleno bylo 17 bytů žadatelům ze seznamu zájemců o byt města
a 1 byt v DPS. Uskutečnilo se sedm směn bytů.
OBH eviduje 98 nájemních smluv na nebytové prostory, z toho je 25 ordinací lékařů
v objektu č. 664 na ulici Kollárova, 21 garáží. Ostatní prostory jsou používány jako prodejny,
pohostinství, banky, turistická ubytovna apod. Bývalé agitační středisko na ulici Sušilova je
příležitostně pronajímáno k různým akcím – schůzím, setkáním, příležitostnému prodeji,
šachistům, politickým stranám a Českému zahrádkářskému svazu.
Byla dokončena privatizace bytových jednotek III. etapy odprodejem posledních
dvou bytů dle Směrnic Města Litovel k prodeji bytů a bytových domů z majetku města. Byl
prodán i objekt č. 762 na Masarykově ulici tzv. Langův dům. Nový vlastník MUDr. Šmigura
vstoupil do práv a povinností pronajímatele stávajících nájemců dvou nebytových prostor
– Hračky, tabák Drabina a DAWCOM - výpočetní technika.
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC
V personálním obsazení odboru došlo ke změně – dne 1. 3. 2007 nastoupil nový
pracovník Martin Kopečný, který má v popisu práce investice, památkovou péči a správu
hřbitovů. Z významných investičních akcí odboru uvádíme v chronologickém řazení od
začátku roku tyto: oprava komunikace v Nové Vsi (80 000,- Kč); vybavení dětských hřišť
v obcích Litovle (300 000,- Kč); opravy hradeb stavební firmou Vymětal (1 600 000,- Kč);
oprava chodníku u kostela v Chudobíně firmou Horstav (389 883,- Kč); oprava fasády SOU
v ulici Komenského (252 280,- Kč); cyklostezka Litovel – Víska II. etapa – železniční přejezd
(1 035 625,- Kč); oprava komunikace v Kozí ulici v Nasobůrkách (367 000,- Kč); oprava
komunikace Šargoun – Rozvadovice – povodňové škody (791 273,- Kč); kanalizační
přípojka pro tělocvičnu SOU a ZŠ Vejdovského (688 479,- Kč a 109 808,- Kč)); oprava
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komunikace – povodňové škody - na Komárově (152 727,- Kč); odvlhčení obřadní síně na
hřbitově v Litovli I. etapa (199 326,- Kč).

8. VÝBORY A KOMISE
KONTROLNÍ VÝBOR
Kontrolní výbor pracoval v roce 2007 v tomto složení: Hedvika Weberová, DiS –
předseda, Jarmila Rozsypalová, Ing. Ludmila Zavadilová, Ing. Radovan Urválek, Pavel
Veselý, Drahomíra Kráčmarová, Hana Kráčmarová, tajemnicí výboru byla pracovnice
MěÚ paní Bartoňová. Během roku uskutečnil výbor 12 zasedání a prováděl své úkony
v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – obecním zřízení, § 117 – 119.
Pravidelně bylo kontrolováno plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Litovle,
dodržování právních předpisů ostatními výbory a MěÚ na úseku samostatné působnosti.
Dále byly plněny kontrolní úkoly, jimiž pověřilo výbor Zastupitelstvo města Litovel.
Při prováděných kontrolách byl vždy pořízen zápis o zjištěných nedostatcích a s návrhy
směřujícími k odstranění nedostatků. Kontrolovány byly především příspěvkové organizace
města – Městský klub, Technické služby, Městská teplárenská společnost, základní školy,
mateřské školy a školní jídelna Studentů. Dále šlo o kontrolu výsledků veřejnoprávní kontroly
– městského auditora u těchto organizací. V práci výboru se nevyskytly žádné problémy.
V roce 2008 se bude výbor scházet pravidelně vždy každé 3. pondělí v měsíci.
FINANČNÍ VÝBOR
Složení finančního výboru bylo toto: Ing. Romana Ambrožová – předseda, RSDr.
Lubomír Vymětal, Radek Ošťádal, Marcela Hélová, MUDr. Alena Šromová – členové.
Finanční výbor se scházel dle potřeby a požadavků vedení města. V tomto roce uskutečnil
5 zasedání. Základním úkolem bylo projednávání a schvalování rozpočtu jako celku,
jednotlivých rozpočtových změn, splácení úvěrů a půjček, kontokorentního úvěru aj.
Obvykle byl přizván k jednání i vedoucí Finančního odboru MěÚ Ing. Jaromír Kolář, dle
potřeby pak tajemník úřadu Ing. Radovan Vašíček či místostarostové – Mgr. Blahoslav
Papajk a Petr Šrůtek. Finanční výbor se vyjadřoval ke stanovení výše daně z nemovitosti
a rozpočtovému provizoriu na rok 2008. Tajemnicí výboru byla pracovnice MěÚ paní
Čiklová.
KOMISE DOPRAVY a BESIP
Pro nové volební období byla komise složena takto: Miloslav Číhal – předseda,
Ing. Jan Vachutka – jednatel, Josef Hetzl, Mgr. Marek Faltus, Jaroslav Skála, Jan Horníček –
členové. Komise byla doplněna o experty: Jiřího Hájka – TS p.o. Litovel, Jiřího Forsta –
Městská policie Litovel, Mjr. Jiřího Krátkého – Policie ČR, Ing. Pavla Filípka – vedoucí odboru
dopravy MěÚ Litovel. Během roku 2007 uskutečnila komise 10 zasedání. Základní body
jednání byly věnovány dopravnímu značení, povolení vjezdu, parkování, stavu
komunikací, organizování akcí s dopravní tematikou pro děti, osazení komunikací
značkami, omezení rychlosti, zákazech stání a parkování, měření rychlosti aj. Zvláštní
pozornost byla věnována i budování přechodů pro chodce a jejich osvětlování pro
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zabránění tragickým střetům chodců s dopravními prostředky. DK prověřovala důsledky
provozu těžkých vozidel na komunikacích a využívání cyklostezek. Projednávala též
požadavky jednotlivých osadních výborů. Upozornila na havarijní stav mostu na ulici
Dukelská a nutnost řešení plynulosti dopravy v prostoru Staroměstského náměstí.
KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Komise se scházela vždy k aktuálnímu řešení půjček z fondu, a to v tomto složení:
Petr Šrůtek – místostarosta města, Ing. Jaromír Kolář – vedoucí finančního odboru,
JUDr. Marta Dědková – právnička města, Miroslav Skácel – vedoucí odboru místního
hospodářství a stavebních investic MěÚ a Mgr. Kateřina Fišrová – tajemnice komise,
pracovnice sekretariátu tajemníka. Během roku komise na 3 zasedáních projednala
10 žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení a schválila celkovou částku ve výši 660 000,korun. Půjčky byly určeny na jednotlivé kapitoly – výměna oken, oprava střechy,
modernizace bytu, plynové topení, nová střecha aj.
BYTOVÁ KOMISE
V roce 2007 pracovala komise ve složení: Petr Šrůtek – předseda, Ing. Rostislav
Papajk, MUDr. Alena Šromová, Mgr. Lenka Fišrová, Pavel Veselý – členové, Mgr. Pavel
Procházka – vedoucí sociálního odboru MěÚ a Jana Polívková – vedoucí bytového
oddělení jako odborníci. Tajemnicí komise byla pí Alena Pekařová – pracovnice bytového
oddělení. Komise se sešla celkem 11x a řešila žádosti o byt z fondu města, žádosti o směnu
bytu, žádosti o umístění v DPS, projednala změny v Zásadách města Litovel o hospodaření
s obecními byty (ty jsou platné od 1. 7. 2007). Komise také sestavila Seznam žadatelů o byt
Města Litovle na rok 2008 dle bodového hodnocení, který byl k posouzení a schválení
předán Radě města Litovel.
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY
Předsedou komise zůstal i v dalším volebním období Ing. Rostislav Papajk, členy
se stali: Andrea Černá, Hedvika Weberová, DiS, Vladimír Lakomý, MUDr. Kamila Beilová,
MUDr. Lucie Jurečková, Jakub Hradil, Petr Šrůtek, Mgr. Libor Chrudina – zástupce Policie
ČR, Lubomír Broza – velitel Městské policie Litovel – tajemník komise. Komise uskutečnila
13 jednání, především zaměřených na Klub mladých, dětská hřiště, on-line hřiště,
problematiku kriminality mládeže (drogové závislosti, šikany, podávání alkoholických
nápojů nezletilým,aj.) a hlavně její prevence. Zabývala se i otázkou evaluace škol
(hodnocení v oblasti vztahů, chování žáků, výuky, profesionality učitelů apod.),
vybavením MP měřičem rychlosti, žádostmi o příspěvek z fondu Komise prevence
kriminality. Značný problém vyvolalo nutné přemístění Klubu mladých z městského kina
do náhradních prostor, které ještě nebylo vyřešeno do konce roku 2007 (nakonec
je umístěn v bývalém agitačním středisku na ulici Sušilova).
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LETOPISECKÁ KOMISE
Předsedou komise je kronikář města PhDr. Josef Hubáček, členy pánové Lubomír
Šik, Karel Kabelík, Karel Polášek, Miroslav Pinkava, Vladimír Vitásek, paní Blanka
Opíchalová, Marie Hrubá, Mgr. Robert Najman. Tajemnicí komise je paní Hana
Dohnalová, pracovnice odboru MHaSI MěÚ Litovel. Komise se sešla na 11 schůzkách, které
se nejvíce zabývaly tvorbou, připomínkováním a schvalováním podoby kroniky města.
Spolupráce byla velmi dobře rozvinuta především s odborem životního prostředí MěÚ,
Muzeem Litovel a Muzejní společností Litovelska, když mnohé akce byly pořádány
společně, méně úspěšné byly pokusy zainteresovat do práce komise litovelské školy,
především pak studenty GJO. Členové komise se spolupodíleli na diskusi o názvech
jednotlivých ramen řeky Moravy, mapování významných a památných stromů v regionu
Litovelska, spolupracovali se studenty vysokých škol a s občany, kteří žádali informace
z minulosti města aj. Činnost této komise je velmi bohatá a rozmanitá.
KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
Tato komise pracovala ve složení: Zdeněk Jančí – předseda komise, člen Rady
města Litovle, členové – Alena Albrechtová, Ing. Helena Najmanová, Ph.D. Zdeňka
Zmundová, Pavel Putna, Ing. Lubomír Rýznar, Viktor Kohout, Ing. Radovan Urválek,
Ing. Vlastimil Habermann – vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Litovel
a Petr Šrůtek. Tajemnicí komise je Mgr. Jana Motlová, vedoucí redaktor Litovelských novin.
Komise se ke svému jednání sešla celkem 7x. Z otázek, projednávaných na schůzkách se
jako důležité jevily především – návrh osobností na udělení cen Olomouckého kraje
v oblasti kultury za rok 2006 (Vlastimil Nedoma, Božena Halvová, Lubomír Šik), situace na
litovelských školách a školkách, existence litovelského kina, situace v Městské knihovně
a v Muzeu Litovel, celoměstské slavnosti, vydávání Litovelských novin, grantová politika
města a činnost Městského klubu.
KOMISE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Po podzimních komunálních volbách stanovila Rada města Litovle složení této
komise takto: MUDr. Nora Hradská – předsedkyně, MUDr. Alice Přibylová, Ivana
Štýbnarová, Miloslava Drlíková, Evženie Řmotová – členky komise. Zuzana Rozehnalová,
kurátorka mládeže a dospělých, je tajemnicí komise. Během roku 2007 se konalo 7 schůzek
komise. Náplň práce vychází ze Zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí
v § 38 a doplňuje jej přípis Ministerstva práce a sociálních věcí, který upřesňuje její
pravomoci a působnost. Má plně spolupracovat se sociálním odborem, který má
v evidenci ohrožené děti a zná důvody, pro něž se dostaly do jeho evidence. Proto byly
dle potřeby přizvány i pracovnice odboru (pí Hobzová nebo Spurníková). Komise se
podílela na vypracování sociodemografické analýzy obcí pro zavádění standardních
sociálních služeb v rámci komunitního plánování a plněním programu podpory rodin
na úrovni měst „Obec pozorná k rodině“.
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tato komise byla zřízena až v červnu 2007 z rozhodnutí Zastupitelstva města Litovle
pro řešení aktuálních problémů stavu životního prostředí ve městě a okolí a v podstatě
tak nahradila bývalou komisi pro strategické plánování, která v minulém volebním období
spíše umírala na úbytě. Předsedou komise se stal člen Rady města Litovle a jednatel
VHS Čerlinka Ing. Zdeněk Potužák, jejími členy Pavel Veselý, Zdeněk Rozsypal, Karel
Kabelík, Jiří Masopust, Ing. Pavel Kurfürst – vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
a starosta města MVDr. Vojtěch Grézl. Zatím se sešli na čtyřech schůzkách a řešili skutečně
závažné problémy, například zápach z kalových polí Litovelské cukrovarny, kontejnery
na tříděný odpad, skládky odpadu, čištění koryt toků řeky Moravy, opravy a údržbu fasád
městských domů, spolupráci se Správou CHKO Litovelské Pomoraví, napojování
nemovitostí na městskou kanalizaci, stav městské zeleně a také návštěvy integrovaných
obcí a zmapování situace ochrany životního prostředí na místě samém. Věřme, že se
komise stane železným koštětem, které vymete nepravosti v oblasti ochrany prostředí
a že se dočká všeobecné podpory ze strany občanů.
PAMÁTKOVÁ KOMISE
Je ustavena pro využití ad hoc a schází se ve složení: MVDr. Vojtěch Grézl – starosta
města, Mgr. Blahoslav Papajk – místostarosta, Zdeňka Knajblová – vedoucí odboru
výstavby MěÚ, Miroslav Skácel – vedoucí odboru místního hospodářství a stavebních
investic MěÚ a Ing. Radovan Vašíček – tajemník MěÚ .

9. INTEGROVANÉ OBCE
PŘEDSEDOVÉ OSADNÍCH VÝBORŮ V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Po komunálních volbách předložili předsedové osadních výborů místních částí
Litovle Radě města Litovel návrhy na složení nových osadních výborů. Ty vzešly z jednání
s občany na veřejných schůzích a byly radou doporučeny ke schválení Zastupitelstvu
města Litovel. To 14. prosince 2006 na veřejném zasedání schválilo nové složení osadních
výborů a dále zvolilo předsedy osadních výborů v integrovaných obcích takto: Březové –
František Navrátil; Chořelice – Ing. Vladimír Vaněk; Chudobín – Ing. Romana Ambrožová;
Myslechovice – Vratislav Spurný; Nasobůrky – Jaroslav Winiarski; Nová Ves - Růžena
Kučerová; Rozvadovice – Ing. František Špunda; Savín – Vladimír Lakomý; Tři Dvory – Ignác
Richter; Unčovice – Irena Moťková, Víska – Radomír Krumnikl (během roku došlo ke změně
a předsedou je opět Ing. Radomír Havlíček).
BŘEZOVÉ
Ve spolupráci s ML, především pak odborem MHaSI se uskutečnily opravy Kulturního
domu, kde byla vyměněna vadná krytina střechy nad sálem, terasa nad klubovnou,
okapy a svody u pohostinství a klubovny, opraven celý přívod vody na WC. Na hřišti byla
postavena skluzavka pro děti a pružinový „lev“. V hasičské zbrojnici byl instalován nový
přívod elektřiny, opravena střecha, provedeny nátěry oken, dveří, vrat, opraven byl
i chodník. V obci byla dokončena výměna pouličních lamp, vykáceny nevhodné dřeviny,
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urovnán terén a dosazeny okrasné keře. Po celý rok byl prováděn pravidelný úklid obce
(sečení trávy, odvoz větví, trámů, odpadu). Poplatky za odvoz odpadu a držení psů byly
ke spokojenosti občanů vybírány přímo, bez nutnosti dojíždět pro placení do Litovle.
Hodnota významnějších akcí - oprava střechy KD 127 500,- Kč, vybavení dětského hřiště
46 000,- Kč, oprava terasy 23 000,- Kč, úpravy v hasičské zbrojnici 14 983,- Kč, ostatní
výdaje 49 910,- Kč. O jiných než investičních akcích zpráva bohužel neříká nic.
CHOŘELICE
K 31. 12. 2007 došlo oproti předcházejícímu roku k zvýšení počtu obyvatel
o 5. Z významných akcí během roku 2007 uvádí zpráva rekonstrukci povrchu silnice
poškozené při povodni, odstranění náletových dřevin podél cyklostezky a vysázení nových
keřů a stromů dle návrhu projektanta. Z prostředků osadního výboru byla opravena krytina
na přístřešku u hřiště malé kopané, zřízena přípojka elektřiny. Technické služby zajistily
provizorní opravu silnic, udržovaly travnaté plochy, provedly výsadbu toku „Za humny“
ovocnými stromy. Dětské hřiště bylo doplněno o další prvky – houpačky, lavičky atd.
Dlouholeté snahy o vybudování bezpečné cesty na hřbitov snad budou naplněny – odbor
MHaSI už zajistil zpracování projektové dokumentace na chodník podél silnice.
Z finančních výdajů byl nejvyšší za přípojku NN na hřiště – 38 377,- Kč.
Mužstvo malé kopané GEMO Chořelice uspořádalo v červenci tradiční turnaj
v malé kopané, který se mu podařilo vyhrát, ovšem v okresní lize neobhájilo celkové
prvenství z loňska, umístilo se však v horní polovině tabulky. V areálu cihelny se opět konal
závod mezinárodního mistrovství ČR v superkrosu. Hasiči uspořádali v dubnu 1. ročník
závodu štafet a v srpnu 2. ročník závodů v požárním útoku „O pohár starosty města
Litovel“. V požárním sportu hasiči dosáhli velmi dobrých výsledků na řadě pohárových
soutěží – na okrskové soutěži skončili druzí a v okresním kole pátí. Místní myslivci v dubnu
provedli čištění honitby.
Z plánovaných akcí se nepodařilo zlikvidovat černou skládku v lesíku „Závrbek“
a zejména výstavbu kanalizace v obci s následnou rekonstrukcí katastrofálního stavu
komunikací. Tak pro rok 2008 zůstává kanalizace nadále hlavním úkolem a spolu s tím
i následná rekonstrukce silnic a chodníků, úprava chodníku kolem pivovaru a vybudování
přístřešku a sociálního zařízení u hasičské zbrojnice. Doslova životně důležitým je
i nezhoršování odtokových poměrů povodňových vod z obce další výstavbou v severní
části obce. Vždyť od povodně v roce 1997 obec žádá výraznější protipovodňová
opatření, která by snížila riziko vzniku povodňových škod. Obec tedy znovu žádá úřady
a organizace, odpovědné zástupce města, aby začali brát oprávněné obavy
chořelických občanů vážně a nedopustili znovu ohrožení jejich zdraví, životů i majetku.
CHUDOBÍN
Složení Osadního výboru Chudobín zůstává nezměněno, předsedkyní je nadále
Ing. Romana Ambrožová. Výbor se scházel pravidelně jedenkrát v měsíci, dvě schůze byly
veřejné, za přítomnosti zástupců města. Během roku byla dokončena výstavba
1 rodinného domku, další 4 stavby byly zahájeny. Zámkovou dlažbou byl obnoven
pravostranný chodník od pravoslavného kostela po hlavní křižovatku. Náboženské obec
církve pravoslavné provedla nákladnou výměnu oplechování hlavní věže a přilehlých
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střech měděným plechem. Zámecký areál dosavadní majitel firma Sidia s.r.o. prodal
včetně přilehlých budov firmě Tech idea Brantice. Ta hodlá zde realizovat hotel,
kongresové centrum, zařízení pro pobyt seniorů, odpočinkovou zónu včetně volného
přístupu do parku.
Osadní výbor dal odmítavé stanovisko k zamýšlené výstavbě bramborárny
v průmyslové zóně u Vísky. V obci se uskutečnila obnova zeleně: alej u hřbitova, výsadba
okrasných bezplodých hrušní v ulici vedoucí k zámku, parková úprava prostoru
u památníku TGM.
Na hřišti byly uspořádány dvě zábavné akce pro děti i dospělé, včetně soutěží.
Z filmotéky litovelského Kinemaklubu byly promítány krátké filmy. V březnu byla
uspořádána beseda s Ing. Duškem, ředitelem Šlechtitelského ústavu Olomouc na téma
Léčivé rostliny a jejich využití. U příležitosti třetího setkání seniorů – bývalých i současných
chudobínských občanů bylo předvedeno pásmo hanáckých veršů a písní v podání
V. Voříškové, Z. Braného a V. Nedomy. Neobyčejně příznivý ohlas vyvolala obnova
dětského hřiště, kde byly umístěny další prvky, především houpačky.
NASOBŮRKY
Z akcí roku 2007 byly nejvýznamnějšími: hasičský ples, ples Charity Litovel, Dětský
den na hřišti, hasičský zahradní výlet a soutěž hasičských veteránů. Velkou pozornost
a účast občanů i hostů přitáhlo odhalení pamětní desky rodáka Bohumila Eliáše na jeho
rodném domě a předání opravené kaple do užívání (1. 9. 2007). Velkých úspěchů dosáhli
místní hasiči, především jejich dorostenecké družstvo v požárním sportu. V místní, okresní
i krajské soutěži získalo vždy první místo. Na Mistrovství republiky dorostu ve Zlíně pak
obsadili 11. místo, což je zcela ojedinělý úspěch v historii hasičstva v Nasobůrkách. Pro
obec byl důležitý i další rozvoj průmyslové zóny, kde vystavěl své provozní budovy podnik
Tenzo. Na investiční akce bylo vynaloženo: na opravy komunikací a chodníků 150 000,- Kč,
na opravu kaple 30 000,- a na opravu komunikace v Kozí ulici 367 000,- Kč.
NOVÁ VES
Největší proměnou obce se stala úprava místního přírodního koupaliště. Celý
komplex je v pěkném, klidném a příjemném prostředí, obklopen lesy a skalami. Letos byl
doplněn malou písečnou pláží u vody a vysypáním příjezdové cesty. Celá plocha byla
upravena, včetně parkoviště pro auta. K občerstvení návštěvníků je v provozu stánek
i s možností posezení a oddechu. Místní knihovna byla vybavena počítačem s připojením
k internetu, čehož hojně využívá především mladší generace. Knihovnu vede pracovně
nejstarší knihovník v kraji.
V obci jsou dvě družstva fotbalistů a ti si neustále vylepšují svůj areál i hřiště. Tady, na
hřišti „V Pekle“, se také 6. července konal již XXII. ročník turnaje PEKLO CUP 2007, kterého
se zúčastnilo šest mužstev, která se utkala systémem každý s každým. Místní sice obsadili
třetí a šesté místo, ale radost z pěkného zápolení jim to nevzalo. Vedle sportovního areálu
je dětské hřiště, které bylo doplněno další houpačkou. Plánuje se ještě úprava betonové
plochy pro jízdu na tříkolkách a koloběžkách a kolem potoka Loučky bude vysázen živý
plot.
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Z tradičních akcí se letos ještě uskutečnil pěší „Pochod do Javoříčka“ a 9. 6. oslavy
Dětského dne, kdy fotbalisté připravili pro děti odpoledne plné zábavy, her a soutěží. To
skončilo zapálením táboráku a procházkou dětí lesem za asistence dospělých, kdy si děti
plnily „bobříka odvahy“.
MYSLECHOVICE
Během roku došlo k dalšímu zlepšení vzhledu obce opravou fasád na třech
domech a na dalších třech domech byla obnovena krytina střech. Jeden nový dům byl
zkolaudován a čtyři jsou rozestavěny. V lese v tzv. Staré skále bylo upraveno hřiště, které
slouží převážně střední generaci a tamtéž vybudováno příjemné posezení v lesním
prostředí. V zahradě Kulturního domu Myslechovice bylo dokončeno zastřešení obslužných
kiosků. Během roku zemřely 4 občanky a narodily se tři děti.
SAVÍN
Za událost roku v obci lze považovat zbudování a zprovoznění autobusové zastávky
pro zajíždění autobusů, přepravujících děti do školních zařízení. To proto, že obec usilovala
celých 20 let o zastávku, ale vždy se našel nějaký důvod, proč to nešlo. Úsilím osadního
výboru, odboru dopravy a hlavně pak odboru MHaSI, zejména pana Skácela a paní
Dohnalové, se to nakonec podařilo. Ve spolupráci a s finančním příspěvkem komise
prevence kriminality byly zakoupeny nové herní prvky na dětské hřiště. Byl položen nový
asfaltový povrch od hlavní silnice až k rodinnému domku manželů Nedopilových,
provedena rekonstrukce místního rozhlasu, zbudován přístřešek na zálivu autobusové
zastávky směr Litovel. Dále se prováděly údržbové, úklidové a dokončovací práce,
například čištění potoka a hasičské nádrže, vydláždění dvora u kulturního domu aj. Točna
pro autobusy přišla na 100 000,- Kč, autobusová čekárna na 30 500,- Kč, zadláždění dvora
na 31 178,- Kč, oprava jímky u kulturního domu na 55 647,- Kč – tolik k významnějším
investičním akcím.
V rámci kulturního a sportovního vyžití se uskutečnil tradiční hasičský ples a dětský
maškarní karneval v kulturním domě, a v areálu na Pindě soutěž v požárním sportu
s hasičskou zábavou. Pod záštitou místních hasičů také proběhl tradiční volejbalový zápas
svobodných proti ženatým. Tento „lítý boj“ na volejbalovém hřišti opět vyhráli ženatí,
svobodní ovšem neprodali svou kůži lacino.
TŘI DVORY
Hlavní prioritou akcí bylo v roce 2007 vybudování splaškové kanalizace. Cesta od
knihovny k lesu byla opravena asfaltovým postřikem, opravena omítka kaple, odstraněna
skládka smetí u místního hřbitova a opravena hřbitovní pumpa. Ke hřbitovu byly přistaveny
dva velkoobjemové kontejnery, aby tak nedocházelo k ukládání odpadu na volný terén.
Aktivní je místní Sbor dobrovolných hasičů, který kromě kulturních a sportovních akcí
pořádá i každoroční sběr odpadků podél silnice Litovel – Tři Dvory. Autor zprávy se
podivuje nad tím, co všechno jsou lidé schopni vyhodit do příkopu – prý je to neuvěřitelné!
Doplňuje, že přece mají v Litovli bezplatný sběrný dvůr a každý musí mít i svou popelnici. Ti,
kteří jezdí častěji po vlastech českých a moravských mu budou jistě oponovat tím, že jinde
je situace bohužel podobná a že jistě neprojížděl v oblasti hranic se sousedy z Německa
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a Rakouska, kde je takového svinčíku nejméně desetkrát tolik. Takže nevychovaní nejsou,
bohužel, jen naši spoluobčané!
UNČOVICE
V obci žije 417 obyvatel, v roce 2007 dva občané zemřeli, nikdo se nenarodil.
Z prací provedených v obci pokračovala oprava střechy místní sokolovny a nově byly
vydlážděny chodníky na návsi. Provedeny byly i drobné opravy cest, v sokolovně
vybudována posilovna. Na hřišti byla vyměněna polovina laviček. Opravy komunikací
a chodníků si vyžádaly 65 529,- Kč, 3. etapa opravy střechy 591 000,- Kč.
Sportovní a kulturní akce probíhaly ve stejném duchu jako v předchozích letech –
volejbalové turnaje, maškarní ples, Dětský den, posezení s Nákelankou, Kateřinská zábava
o které se stará TJ Sokol Unčovice. Dvě akce však měly premiéru a poněkud vybočovaly
z místních tradic – dušičkový lampionový průvod a vánoční besídka. Obě se setkaly
s velkým ohlasem a poměrně velkou účastí. V tomto roce vznikl taneční kroužek Orange
stars pod vedením Blanky Remešové. Děvčata ve věku od 9 do 14 let měla několik
domácích vystoupení i vystoupení v Litovli. Také začala nacvičovat děvčata ve věku
od 5 do 8 let, pro starší ženy předcvičuje paní Remešová aerobik a kalanetiku, vše třikrát
týdně! Po dlouhé době byly v sokolovně zahájeny sportovní hry pro děti od 5 do 15 let
zaměřené na gymnastiku, atletiku a míčové hry.
V roce 2007 se staly v kalendářním pořadí v obci zajímavé či významné věci:
10. června –Dětský den s vystoupením mažoretek z Litovle; 22. a 23. 6. Motosraz pod
vedením pana Františka Beneše; 20.8. - silný déšť způsobil vylití kanálů na rybníku;
24. 8. – rockový Legátfest za účasti 5 kapel (včetně hanácké kapely Stracené ráj z Mezic);
26. 8. – 46. ročník volejbalového turnaje mužů; září – postavena nová autobusová
čekárna; 2. 11. Helloween – lampionový dušičkový průvod obcí a soutěže dětí.
VÍSKA
V roce 2007 se v obci nikdo nenarodil, ale ani nezemřel. Ze staveb byla dokončena,
ale nezkolaudována stavba cyklostezky Víska – Litovel a Sobáčov – Víska; rekonstrukce
sociálního zařízení v kulturním domě (bez výměny oken a fasády); v obecní zahradě byla
umístěna nová prolézačka pro děti. Na opravu kulturního domu je plánována částka
700 000,- Kč, stále schází ještě 130 000,- Kč, aby stavba mohla být zkolaudována.
Vybavení dětského hřiště přišlo na 47 000,- Kč.
Z kulturních a společenských akcí – Sdružení dobrovolných hasičů Víska uspořádalo
tradiční „Sósedské hasičské bál“ s hudbou Radka Nováka, 4. ročník závodu hasičů
veteránů „O pravyho kohóta z Viske“ (zvítězil SDH Myslechovice), nedělní posezení
v obecní zahradě s dechovkou Nákelanka.
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10. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA s.r.o.
Společnost vykázala zisk 2 085 000,- Kč a ve srovnání s plánem se na vývoji zisku
podílí příznivě všechny položky výnosů. Významné je především přeplnění tržeb za služby
a významný nárůst tržeb za vodné díky novému odběrateli na průmyslové zóně – firmě
VESETA – výroba nealko nápojů. Výnosy za odvod odpadních vod příznivě ovlivnila již
uvedená firma VESETA a bramborárna DUNAJ na Července. Postupně narůstá i počet
domácností napojených na nové kanalizace v Litovli, Medlově a Mladči. Společnost
zavedla a nabízí odběratelům platby za vodné a stočné formou záloh – SIPO.
PROVOZ PITNÉ VODY
Byl zajišťován provoz vodovodní sítě, vyměněno cca 700 vodoměrů s končící
platností cejchu a běžné práce a drobná údržba. Z významných akcí: přípojka a vystrojení
šachty pro firmu TENZO na průmyslové zóně, opravy vodovodního potrubí pro ZD Medlov
a ZD Haňovice aj. Rekonstrukcí uskutečnila společnost deset, z nich například rekonstrukce
vodovodních přípojek na ulici Novosady, oprava vodovodu v ulici Svatoplukova na
Července aj. Za rok 2007 bylo opraveno 92 poruch na vodovodní síti, nejvíce v Litovli – 30.
PROVOZ ČOV A KANALIZACE
Průběžně byl zajišťován chod všech čistíren odpadních vod a kanalizace,
provedena generální oprava všech dieselagregátů, vystavěna nová kanalizace v areálu
TS a pro nové rodinné domky v Mladči apod. Ke konci roku 2007 je stav napojení na
kanalizaci mnohem lepší než loni, jen v Litovli se během roku napojilo 128 odběrných míst,
takže ve městě samotném je to nyní 1 363 míst. V dalších obcích – Nasobůrkách,
Července, Sobáčově, Mladči, Medlově a Zadním Újezdu je napojeno celkem 1 186
odběrných míst. Společnost ve spolupráci s obcemi sleduje a kontroluje napojení
nemovitostí na veřejnou kanalizaci s cílem dosáhnout co největšího počtu subjektů
využívajících tuto infrastrukturu. Byl také zahájen provoz vodárenského dispečinku, který
nepřetržitě monitoruje průtoky sítí a umožňuje operativně reagovat na vznik poruch.
VHS Čerlinka uspořádala u příležitosti „Světového dne vody“ soutěž v plavání, která
se uskutečnila na plaveckém bazéně ZŠ Vítězná v Litovli. Byli pozváni zástupci škol obcí,
kteří jsou společníky firmy. Soutěžilo se ve třech kategoriích, plavalo se různým stylem 50
metrů a štafetový závod družstev jednotlivých škol (znak, prsa, kraul). Po předání cen
vítězům bylo pro všechny děti zajištěno drobné občerstvení a pro zástupce obcí, škol
a veřejnosti neformální setkání.

11. MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. Litovel
V roce 2007 společnost nepřistoupila k žádným změnám v názvu organizace ani
k podstatnějším změnám v oblasti činnosti. Ve vedení byla provedena změna na úrovni
řízení jednotlivých úseků. Předsedou představenstva je nadále Ing. Jan Fiala, vedoucím
technického úseku Kamil Drešr a vedoucím provozu Jan Kubáček.
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Rok 2007 byl rokem, ve kterém velká část úsilí a činnosti byla zaměřena na
rozhodnutí o dalším technickém i podnikatelském rozvoji společnosti. Po třinácti letech
nepřetržitého provozu byla již hlavní zařízení pro výrobu elektřiny a tepla – kogenerační
jednotky – za hranicí životnosti. Úkolem vedení společnosti bylo rozhodnout, zda jednotky
podrobit generální opravě, koupit nové zařízení nebo jít cestou jiného paliva, například
biomasy. Oprava stávajícího zařízení se ukázala jako neekonomická, navíc výrobce
těchto strojů již neexistuje. Využití biopaliva naráží kromě vysoké pořizovací ceny zařízení
také na nedostatek biomasy a na neustále se měnící a nejistou cenu tohoto paliva.
Po řadě rozborů vyhrála varianta výstavby nové kogenerační jednotky o elektrickém
výkonu 1 MW, moderního zařízení s vysokou energetickou účinností. Projekt byl navržen
jako celková modernizace kogenerace a soustavy centrálního zásobování teplem
v lokalitě Uničovská v Litovli. Zahrnuje tak nejen kogenerační jednotky, ale i výstavbu
akumulační nádrže na teplou vodu, výměnu všech starých teplovodů a instalaci
domovních předávacích stanic všude tam, kde doposud nejsou. V roce 2007 probíhala
příprava projektu, jeho realizace je plánována na roky 2008 až 2010.

12. .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o.
Společnost úspěšně pokračovala ve své činnosti likvidace odpadů a přišla také
s některými novinkami. Klasický byl svoz a úklid odpadu ve formě svozu organického
kompostovatelného odpadu v Litovli městě a v Chořelicích, kde bylo možno předat listí,
shrabky ze zahrad a ostatní odpad vhodný ke kompostování – bez větví. Do žádného
z těchto druhů odpadu ale nebylo možno dávat popel a běžný domovní odpad, protože
na něj jsou určeny popelnice 110 litrů a kontejnery 1 100 l. Jarní úklid není tak populární
jako jeho podzimní bratr, který proběhl ve dnech 22. – 24. 10. na 11 stanovištích počínaje
koupalištěm a konče Chořelicemi. Na podzim totiž zahrádkáři mají odpadu tolik, že jej rádi
odvezou na určené stanoviště, zvláště když jeho spálení prakticky není možné.
Dne 20.10. společnost .A.S.A. zorganizovala pravidelný podzimní úklid
v integrovaných obcích formou mobilního sběru. Bylo určeno 15 stanovišť na která přijela
ve stanovený čas nákladní auta a bylo možno naložit jak velký domovní odpad (staré
koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, větve), tak i nebezpečný odpad, který
je jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný (oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky,
akumulátory, zářivky, výbojky, elektrochemický odpad, televizory, radiopřijímače,
agrochemický odpad včetně obalů, pneumatiky na osobní auta).
Pro občany Litovle je již od loňského roku v provozu sběrný dvůr odpadů v ulici
Cholinská. Investorem dvora je Město Litovel, provoz zajišťuje firma .A.S.A. odpady Litovel,
s.r.o. Ve sběrném dvoře je možno odevzdat monočlánky, akumulátory, baterie, zářivky,
olejové filtry, oleje, materiály od zachycování olejů (piliny, Vapex), pneumatiky, ředidla,
rozpouštědla, elektrošrot (ledničky, televizory, radiopřijímače, bojlery aj.), velkoobjemový
odpad, stavební sutě (v omezeném množství), zbytky agrochemikálií i s obaly, druhotné
suroviny (papír, sklo, plasty). Pro občany je uložení odpadu zcela zdarma, náklady na
zneškodnění jsou hrazeny z poplatku občana za odpady. Podnikatelé ovšem musí za
uložení odpadu zaplatit.
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Jak je to s tou novinkou? Od července je možno třídit nejen papír, plasty, sklo, ale
i nápojové kartony. Je to další krok, jak zvýšit objem vytříděných odpadů a snížit
zaplněnost popelnic. Nápojové kartony lze odkládat do kontejnerů, které v současné
době slouží pro sběr plastů. Tedy – žluté nádoby na plasty jsou označeny nálepkou se
symbolem nápojových kartonů a jsou na nich uvedeny i základní informace o třídění
odpadů.
Poplatek byl poněkud zvýšen – na 468,- Kč/osobu – v kapitační platbě proto, že se
zvýšily náklady na přepravu odpadu. Celkem společnost .A.S.A. zneškodnila, vytřídila či
uložila 2 527,3 tun odpadu, z toho 115,7 tun papíru a lepenky, 65 tun skla, 77,7 tun plastů
a 2 130,7 tun směsného komunálního odpadu. Žádné větší komplikace při likvidaci
odpadů nenastaly a město se nepotýká ani s nepořádkem u sběrných hnízd či
početnějším výskytem černých skládek.

13. TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace
Během roku 2007 pokračovala činnost Technických služeb Litovel (TS) ve stejné
organizační struktuře a se stejným počtem zaměstnanců – 33. Z toho jsou 4 technickohospodářští pracovníci a 29 je v dělnických a režijních profesích. Během roku se zde
vystřídalo i na 20 sezonních pracovníků pro práci v lesích, při údržbě městské zeleně a při
provozu koupaliště. Jako ředitel TS pracoval i nadále p. Jaroslav Valouch.
Včetně mzdových nákladů bylo na provoz TS vynaloženo 19 796 954,- Kč. Vozový
park byl posílen o malotraktor VEGA HP 30 a samochodnou sekačku trávy. Vlastní příjmy
dosáhly hodnoty 3 900 722,- Kč, šlo především o příjmy z lesů a ve vedlejší činnosti při
vývozu odpadů, zajišťování dopravy občanům, provozu sauny a koupaliště, služeb
kopírování a plakátování.
KOUPALIŠTĚ
Správcem byl pracovník TS p. Jiří Motola, provoz byl zahájen 2. 6. Za sezonu bylo
koupaliště otevřeno 54 dní a navštívilo ho 3 485 návštěvníků. Denní návštěvnost cca 65
osob je považována za nízkou a tak je provoz trvale ztrátový. Snad se přece jen podaří
uspíšit rekonstrukci a modernizaci tohoto zařízení.
HŘBITOV
Správou byl pověřen pracovník TS p. Petr Barančík, kterému byl předán po
komplexní rekonstrukci i byt po p. Weinlichovi. Kopání hrobů je zajišťováno externím
pracovníkem. Evidenci hrobových míst a vybírání poplatků zajišťuje odbor MHaSI MěÚ
Litovel. TS pečují o údržbu hřbitovní zeleně a celého areálu, včetně venkovních prostor.
Márnice a obřadní síň slouží firmě HRANDOP.
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SAUNA
Zařízení bylo v provozu v sezoně od září 2006 do června 2007 159 dní, během
kterých jej navštívilo 2 549 klientů, což je v průměru 15,01 na jeden saunovací den. Největší
počet návštěvníků tvořili muži, kterých přišlo 1 557 – průměr je 19,54. Nejméně bylo žen
(468, průměr 11,03), lepší byla návštěvnost společné sauny, která je určena pro rodiče
s dětmi, pro partnerské, manželské či přátelské dvojice. Těch přišlo 524, průměr je 12,17 na
den. Nejvíce návštěvníků mělo zařízení v lednu – 409, pak v únoru – 386 a březnu – 345.
Provoz byl zajišťován čtyřikrát v týdnu, z toho dvakrát pro muže. O bezchybný provoz se
starala pracovnice sauny paní Marie Jurečková.
UBYTOVÁNÍ
Ubytovna na Pavlínce byla i nadále spravována p. Jiřím Navarou a během roku
2007 zde bylo ubytováno celkem 5 947 osob, což je zvýšení výtěžnosti zařízení více než
dvojnásobné oproti roku 2006. Tak si ubytovna dokázala na svůj provoz vydělat, ale
investice do ní, vzhledem k nejasnostem výhledu další existence, nejsou plánovány.
Ovšem zrušení tohoto ubytovacího zařízení by značně zkomplikovalo práci sociálního
odboru MěÚ, protože řadě osob nahrazuje ubytování trvalé bydlení a slouží i pracovníkům
firem a organizací, které v regionu podnikají.
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
V lesích Města Litovel a lesích obcí se hospodaří na cca 535 hektarech. V roce 2007
bylo vytěženo 1 406 m3 a výnosy činily 1 750 000,- Kč, ovšem náklady byly 1 587 638,- Kč.
OBLAST VEŘEJNÉ ZELENĚ
Těžiště prací spočívalo v sečení travnatých ploch v Litovli a integrovaných obcích,
kde byly také ve větší míře prováděny ořezy dřevin a jejich kácení. Sečení bylo prováděno
čtyřikrát, v parcích pětkrát. Hodnota práce odvedená mechanizačními prostředky
(sekačky, křovinořezy, pily, štěpkovače, pařezořez, traktory) je 2 456 700,- Kč. Spolu
s celkovými náklady na provoz vozidel představuje tato položka největší podíl práce pro
Město Litovel.
V měsíci září byly v areálu TS zahájeny práce na připojení objektu na veřejnou
kanalizaci. Odbornou část investiční akce prováděla VHS Čerlinka, zemní a přípravné
práce si v objemu 107 000,- Kč provedly TS samy, se záměrem šetřit rozpočet města.
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14. ROZPOČET MĚSTA
Pro rok 2007 byl zastupitelstvem města dne 22.02.2007 schválen rozpočet
v celkovém objemu 274.215.117 Kč. Během roku ZM čtyřikrát schvalovalo rozpočtové
změny a 5. rozpočtové změny byly projednávány v únoru 2008.
Plnění rozpočtu za rok 2007 – příjmy:
Schválený
rozpočet
104.086.000,--

Upravený
rozpočet
115.555.505,74

Skutečnost
115.434.710,37

Nedaňové příjmy

25.561.501,86

27.446.546,88

29.073.178,87

Kapitálové příjmy

14.710.000,--

15.950.435,06

12.690.735,06

Dotace

89.257.615,14

142.869.935,32

633.615.953,05

Celkem

233.615.117,--

301.822.423,--

790.814.577,35

Celkem po konsolidaci

207.479.117,--

275.686.423,--

273.932.559,62

Kontokorentní úvěr

15.000.000,--

0

0

Změna stavu finančních
prostředků
na bankovních účtech

25.600.000,--

26.796.000,--

-3.394.900,54

Celkem financování

40.600.000,--

26.796.000,--

- 3.394.900,54

274.215.117,--

328.618.423,--

Daňové příjmy

Financování

Celkové zdroje:

270.537.659,08

Plnění rozpočtu za rok 2007 – výdaje:
Schválený
rozpočet
221.461.679,--

Upravený
rozpočet
275.284.140,60

Skutečnost
746.639.131,46

13.302.320,--

13.883.164,40

10.905.427,35

Celkem

234.763.999,--

289.167.305,--

757.544.558,81

Celkem po konsolidaci

208.627.999,--

263.031.305,--

240.662.541,08

Uhrazené splátky
dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků

39.451.118,--

39.451.118,--

29.875.118,--

Celkem financování

39.451.118,--

39.451.118,--

29.875.118,--

274.215.117,--

328.618.423,--

270.537.659,08

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

Financování

Celkové výdaje:
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Příjmy

Daňové příjmy – třída 1:
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Upravený
rozpočet

Skutečnost

% plnění

20 150,00

19 657,59

97,56

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

7 400,00

8 335,60

112,64

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 100,00

1 045,03

95

1121 Daň z příjmů právnických osob

22 600,00

21 864,07

103,53

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

10 737,12

10 737,12

100

1211 Daň z přidané hodnoty

33 632,38

33 118,92

98,47

1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF

2 241,92

2 241,95

100

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 596,22

4 636,21

100,87

157,65

157,69

100,03

1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

250

289,94

115,64

1345 Poplatek z ubytovací kapacity

13,15

11,61

88,29

1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst

26,33

26,33

100

560

893,94

159,63

745,25

745,25

100

452

473

104,76

4 593,46

5 114,96

111,35

1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem - třída 1:
Nedaňové příjmy – třída 2:
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2122 Odvody příspěvkových organizací
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2141 Příjmy z úroků
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
2210 Přijaté sankční platby
2229 Ostatní přijaté vratky transferů
2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku

6 300,00

6 085,80

96,6

115 555,50

115 434,71

99,89

Upravený
rozpočet

Skutečnost

% plnění

1 654,01

2 420,77

146,35

0,95

0,12

******

0

93,2

******

30

30

100

571

665,32

116,52

14 790,00

15 077,75

101,94

5 000,00

4 667,05

93,34

0

34,75

******

1 625,35

1 417,46

87,2

12,06

12,06

100

1 250,91

1 358,16

108,57

909,78

988,83

108,8

23,64

43,86

185,53

2321 Přijaté neinvestiční dary

84

84

100

2322 Přijaté pojistné náhrady

190,09

190,09

100

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky

410

423,79

103,36

2329 Ostatní nedaňové příjmy

294,69

639,68

217,06

2343 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru

120,97

120,97

100

480

917,8

191,2

27 446,54

29 073,17

105,92

2460 Splátky půjček od obyvatelstva
Nedaňové příjmy celkem - třída 2:
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Čerpání výdajů
Souhrnné ukazatele

Rozpočet Rozpočet
schválený upravený

1-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Čerpání

%

275,61

459,08

369,46

80,48%

2-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

17 076,41

38 924,55

35 841,33

92,08%

3-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

86 984,42

90 663,19

84 292,25

92,97%

4-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

37 231,41

62 497,31

56 339,56

90,15%

5-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

5 698,00

6 308,62

5 148,22

81,61%

6-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

87498,15

90 314,56

575 553,74

637,28%

275,61

459,08

369,46

80,48%

Rozpočet celkem

Podrobný přehled výdajových položek – běžné výdaje
Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi

44 911 000,00

Činnost místní správy

35 574 633,37

TS Litovel příspěvková organizace

16 847 000,00

Oprava mostu u polikliniky - z dotačních prostředků z MMR

15 365 000,00

Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006

11 210 624,00

Daň z příjmů právnických osob

10 737 120,00

Opravy komunikací po povodni 2006 - z dotačních prostředků z MMR

10 603 000,00

OBH - bytové hospodářství

7 034 088,80

ZŠ Vítězná - příspěvky

6 658 000,00

Finanční vypořádání roku 2006

6 493 289,90

Sběr a svoz komunálních odpadů

5 047 656,50

Opravy a údržba ŠJ Studentů

4 646 872,70

Městský klub - příspěvky z vlastních prostředků

4 321 000,00

Opravy a údržba komunikací - nespecifikováno org.

3 941 910,56

Městská policie a program prevence kriminality

3 631 564,53

Zastupitelstvo

2 797 946,30

Tělovýchovná činnost - neinvestiční dotace a příspěvky

2 553 500,00

ZŠ Jungmannova - příspěvky

2 430 000,00

Městská knihovna

2 337 757,61

OBH - nebytové hospodářství

2 008 651,98

ŠJ Studentů - příspěvky

1 795 000,00

Veřejné osvětlení - elektrická energie

1 729 892,00

MŠ Gemerská - příspěvky

1 345 000,00

Pojištění majetku města

1 337 360,00

Výdaje na územní dopravní obslužnost

1 300 000,00

Oprava městských hradeb - z vlastních zdrojů

1 239 768,00

Rekonstrukce parků - z dotačních prostředků SFŽP

1 141 104,00

Městské muzeum

1 094 925,55

Osadní výbory

1 020 444,65

Oprava mostu u polikliniky - z vlastních zdrojů

1 006 154,00

Platby daní a poplatků (z převodu nemovitostí, z nemovitostí…….)

949 827,00

MŠ Frištenského - příspěvky

837 000,00

Zpracování mzdové agendy pro školská zařízení

777 029,00

Dotace církvím

715 407,00

Požární ochrana - JSDH

690 970,68

ZŠ Nasobůrky - příspěvky

660 500,00

Požární ochrana - HZS Litovel

564 787,42
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Půjčky z FRB

480 000,00

Opravy a údržba SOU Komenského

474 890,00

Městský rozhlas

457 763,20

Opravy a údržba - MŠ Gemerská

420 961,40

Oprava městských hradeb - z dotačních prostředků

400 000,00

Opravy a údržba G.J.O.

382 723,30

Opravy a údržba - MŠ Frištenského

352 282,00

Litovelské noviny

325 477,50

Převod dotací na hospodaření v lesích příjemcům

310 125,00

Městský klub - příspěvky z prostředků Olomouckého kraje

300 000,00

Příspěvky občanům na kanalizační přípojky

272 000,00

Služby peněžních ústavů

158 414,51

Rekonstrukce parků - z vlastních prostředků

126 836,20

Dar na stavební spoření při narození dítěte

100 000,00

Ostatní běžné výdaje

7 839 855,07

Podrobný přehled výdajových položek – kapitálové výdaje
ŠJ Studentů - stroje a zařízení

1 761 200,00

Kanalizační přípojky SZŠ a Palackého

1 378 287,00

Výkup pozemků

961 331,00

Investiční dotace TS - zametací a čistící vůz

928 284,00

Vnitřní správa - investice

881 423,60

Cyklostezka Litovel - Víska - Sobáčov - z vlastních prostředků

551 440,75

Cyklostezka Litovel - Víska - Sobáčov - z dotačních prostředků Ol. kraje

525 000,00

Odkanalizování areálu TS

497 420,00

Ostatní záležitosti komunikací - nespecifikováno org.

360 845,20

PD - kanalizace Litovel a intenzifikace ČOV

335 580,00

Veřejné osvětlení - dlouhodobý nehmotný majetek

287 980,00

TJ TATRAN - investiční transfer

280 000,00

Průmyslová zóna - z vlastních prostředků

243 753,80

Osadní výbory

171 650,00

Městský klub - investiční příspěvek

170 000,00

Komunikace Rozvadovice

137 000,00

Kanalizační přípojka ŠJ Studentů

83 274,00

Měřič rychlosti - z dotačních prostředků MV

82 000,00

KIanalizace - věcná břemena

61 519,00

Požární ochrana - JSDH

55 560,00

PD komunikace Palackého

51 646,00

PD komunikace Uničovská

51 646,00

Chodník Litovel - Chořelice

50 550,00

PD komunikace ul. Kollárova

34 748,00

PD přechod v Chudobíně

34 748,00

Rekonstrukce mostu u polikliniky - ulice Masarykova

32 130,00

Ostatní investiční akce
Celkem:

896 411,00
10 905 427,35
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15. NÁVŠTĚVY
Rok 2007 nebyl na návštěvy nijak bohatý. Velkou prezidentskou či premiérskou jsme
nezaznamenali, ale do města přijela či spíše přijížděla opakovaně řada ústavních činitelů –
poslanců a senátorů, především na pozvání ČSSD a ODS. Dvakrát zde byl předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček i senátor Ing. Karel Korytář, a aby
nebylo ostatním líto, dvakrát se tady objevil i senátor MUDr. Vítězslav Vavroušek.
To uvádíme jen oficiální příležitosti. Protože všichni jmenovaní u nás mají své přátele
a příznivce, jistě se tady objevili i mimo oficiality v rámci svých poslaneckých či
senátorských dnů.
Devátého dubna se opět objevila každoročně očekávaná návštěva – čápi.
Zakroužili nad komínem teplárny na Vítězné ulici a hned se dali do shánění materiálu
na hnízdo. Jejich typický klapot zobáků byl znamením, že jaro je tady a že nás čekají
pěkné dny.
Na konci dubna se do Litovle již potřetí sjeli příznivci silových sportů, tentokrát
u příležitosti velmi významné – 50 let od smrti světoznámého zápasníka, občana našeho
města, Gustava Frištenského. Silácká Litovel na jeho počest byla plná soubojů, soutěží
a her – ve šplhu na tyči, ve zdvihu osmdesátikilové činky vsedě a hodu medicinbalem na
dálku – v těchto disciplínách se utkala čtyřčlenná družstva. Během dne nechyběla ani
exhibice v řecko-římském zápase a soutěž v páce. V dalším bloku soutěží šlo o přenášení
břemene na dálku, skok snožmo a tlak na lavičce se zátěží 60 kilogramů. Na závěr
vystoupila skupina historického šermu Roma Victor a silák Železný Zekon. Ovšem
nejvýznamnější hosté se pak zúčastnili kolokvia v rámci akce Silácká Litovel, které se
konalo v Malém sále Záložny a moderoval jej pan Vladimír Hrabal z Českého rozhlasu
Olomouc. Příbuzní a přátelé Gustava Frištenského, především jeho neteř paní Libuše
Petránková, Zdeněk Frištenský, jeho synovec a Mgr. Zdeňka Frištenská, vedoucí Muzea
Litovel, jeho praneteř, která celé setkání připravila. Mezi hosty byli i pan Ladislav Hanzel –
několikanásobný mistr ČSSR a ČSFR v silových sportech, držitel několika českých
i světových rekordů; Emil Mackuliak – rozhodčí zápasu, zakládající člen soutěže „Memoriál
Gustava Frištenského“ v Prostějově (letos se uskutečnil již 20. ročník); Josef Švub – rozhodčí
a funkcionář Svazu kulturistiky a předseda jeho komise powerliftingu, publicista; Milan
Svoboda – reprezentant ČR v armwrestlingu (Česká asociace přetláčení rukou), trenér
reprezentace a od roku 2000 prezident této asociace; Zuzana Svobodová – juniorská
mistryně světa v armwrestlingu (2004, Belgie) a mnozí další. Vzpomínalo se a bylo jasné, že
„náš Gustav“, silák, který po celém světě vyhrál tisíce zápasů by, se i dnes stal ideálem
doby pro svůj vztah ke sportu i k životu.
Druhý červnový víkend již tradičně patří celoměstské slavnosti Hanácké Benátky.
Jejich zahájení a hlavně pak slavnostního předání parků zrekonstruovaných po tornádu se
zúčastnili velmi významní hosté: europoslanec Ing. Jan Březina, senátor MUDr. Vítězslav
Vavroušek, poslanci Parlamentu ČR RNDr. Libor Ambrozek, Ing. Jindřich Valouch, Ing. Petr
Krill, Mgr. Radko Martínek, Ing. Martin Tesařík. Krajský úřad Olomouckého kraje
reprezentovali: hejtman RNDr. Ivan Kosatík, jeho zástupci Ing. Pavel Horák a MUDr. Jitka
Chalánková, Ing. Jiří Juřena a Alena Hložková. Firmu ZAHRADA Olomouc s.r.o. –
dodavatele díla - zastupoval Ing. Jaromír Opravil a projekční kancelář IDOP spoluautorka
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projektu Ing. arch. Vychodilová. Zúčastnila se řada zástupců samosprávy z olomouckého
regoinu a našeho města. Slavnostní předání proběhlo v prostranství před Gymnáziem
Jana Opletala za účasti Hanačky a Hanácké mozeky. Pozvaní hosté se pak mohli
občerstvit na rautu v prostorách Školní jídelny Studentů. Den byl krásný a hosté jistě
odjížděli z našeho města naplněni příjemnými pocity.
V tento den – 8. září – se do historické části Litovle, Starého města, sjeli na svůj
3. historický sraz ze všech koutů republiky i ze zahraničí litovelští Staroměšťáci. Od 13 hodin
se v hostinci sešlo na 85 staroměstských rodáků a starousedlíků, aby zde při vzpomínkách
prožili příjemné odpoledne. Organizátoři setkání – Jaroslav Čamek, Ing. Vladimír Gottfried,
Ing. Zdeněk Braný, František Skřepský a Eliška Macháčková-Wirzingerová – pozvali
Staroměšťáky z území Staroměstského náměstí, ulic Uničovská, Loštická, Králova, Zahradní,
z části dnešní ulice Dukelská (až po most přes hlavní tok řeky Moravy) a z části dnešní ulice
Žerotínova (po křižovatku s ulicí Vítězná u České pošty). Dle organizátorů to bylo z prostoru
„jak sme chodile klapat“. Akce se zúčastnili i představitelé města – starosta MVDr. Vojtěch
Grézl, místostarosta Mgr. Blahoslav Papajk a také senátor MUDr. Vítězslav Vavroušek.
U příležitosti srazu byl vydán „Almanach litovelských Staroměšťáků“.
V sobotu 1. září byla v Nasobůrkách odhalena pamětní deska pana Bohumila
Eliáše, světově proslulého sklářského výtvarníka. Slavnost byla zahájena sloužením mše
v místní kapličce a poté následovalo odhalení pamětní desky umělce na jeho rodném
domě. Důstojného slavnostního aktu se zúčastnili pozvaní hosté - senátor MUDr. Vítězslav
Vavroušek, poslanec Parlamentu ČR Ing. Karel Korytář, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Ing. Pavel Horák. Odhalení desky se ujal starosta města MVDr. Vojtěch Grézl a spolu
s ním Bohumil Eliáš mladší (autor pamětní desky). Slavnostnímu aktu věnovali značnou
pozornost i místní občané, které neodradilo ani vrtkavé počasí tohoto zářijového dne.
V kulturním sále obce pak proběhla vernisáž výstavy umělcových děl, která zhodnotil
výtvarný teoretik Mgr. Ivo Křen.
Od 11. do 16. prosince měla Litovel velmi vzácnou návštěvu, když Muzeum Litovel
připravilo pro svoje návštěvníky v adventním čase skutečnou lahůdku. Na celý týden sem
byla zapůjčena maketa největší rukopisné knihy světa Codex gigas, která je veřejnosti
známa také pod názvem Ďáblova bible. Na slavnostním zahájení výstavy se představili ti,
kteří měli nápad vytvořit maketu a šli za tím až do konečné realizace – zástupci
Nadačního ústavu regionální spolupráce, o.p.s. Ing. Jiří Rudolf a litovelský rodák Ing.
Bohumil Ramert. Výstavu navštívilo více než 500 občanů, kteří měli velice nevšední zážitek,
který se již nikdy nebude opakovat. V pondělí 17. prosince totiž maketa i s příslušenstvím
zamířila do Olomouce a odtud pak do Prahy za originálem, který byl vystaven v pražském
Klementinu.
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16. VÝSTAVBA, INVESTICE
REKONSTRUKCE PARKŮ
Byla to obrovská investiční akce, jakou Litovel už dlouho nepamatuje. Při
slavnostním otevření 16. června 2007 o ní starosta MVDr. Grézl hovořil takto: „Dnes je to
přesně tři roky, a jeden týden, kdy se dne 9. června 2004 v 16.42 hodin přes Litovel
přehnalo tornádo. Trvalo 7 minut, ale se škodami, které způsobilo, se vyrovnáváme
dodnes. Nastaly chvíle zoufalství a beznaděje. Prvotním úkolem bylo zjistit, zda některý
z občanů neutrpěl zdravotní újmu. Poté jsme začali zjišťovat rozsah materiálních škod.
Naštěstí pouze dvě občanky utrpěly lehká zranění, ke ztrátám na životech, bohudíky,
nedošlo. Bohužel to nebylo možno říci o škodách materiálních, které byly značné. Totálně
byly zničeny ulice Palackého, Nábřežní a Frištenského. Těžce byl postižen starobylý
litovelský pivovar, objekt Staroštíkova mlýna a výrobní hala firmy Hajdo. Škod nebyly
ušetřeny ani místní části Chořelice a Rozvadovice. Celkem bylo poničeno 55 domů.
Nejčastěji došlo k poškození střech, vyražení oken, výkladních skříní a v důsledku toho také
ke zničení vnitřního vybavení zasažených prostor. Mimo škod na domech a infrastruktuře
města vznikly rozsáhlé škody na městské zeleni, a ty se velmi bolestně dotkly nás všech.
Téměř totálně byly zničeny městské parky, které byly chloubou města. Během několika
minut byly vyvráceny letité stromy a keře, které svým pádem zničily lavičky, osvětlení,
zábradlí, chodníky a další zařízení parků.
V 18.00 hodin se na místo neštěstí dostavil tehdejší hejtman Olomouckého kraje
Ing. Jan Březina. Po zjištění rozsahu škod svolal bezpečnostní radu a vyhlásil v Litovli „stav
nebezpečí“. S ohledem na způsobené škody tento stav trval až do 18.00 hodin dne
16. června 2007.
Na odstraňování škod se podílel celý integrovaný záchranný systém – hasiči, vojáci
a příslušníci obou policií; souhra jednotlivých složek byla vynikající. Město Litovel poskytlo
postiženým ze svého rozpočtu alespoň základní finanční výpomoc na překlenutí tíživého
životního období. Výsledkem společného úsilí byla urychlená obnova poškozených
a zničených soukromých objektů.
Nelze nevzpomenout zásluhy Ministerstva pro místní rozvoj, které tehdy vedl ministr
Mgr. Radko Martínek. Díky jeho pochopení a pomoci obdržela Litovel dotace na obnovu
poškozených ulic.
Všichni byli zděšeni obrazem zkázy, který se naskytl při pohledu na poničené parky.
Padlé stromy musely být urychleně odklizeny a teprve poté se ukázal celý rozsah škod.
A aby toho nebylo dost, odborná komise, která posuzovala životnost zbývajících dřevin,
rozhodla, že musí dojít ke skácení části porostů, které sice tornádo přečkaly, ale jejich stav
nebyl v souladu s projektem rekonstrukce parků. To vzbudilo značnou nelibost občanů,
kteří tento postup považovali za necitlivý, ba přímo vandalský.
Vypracováním projektu rekonstrukce parků byla pověřena firma IDOP, která se
tohoto díla zhostila se ctí. Poděkování je třeba vyslovit zvláště spoluautorce projektu
Ing. arch. Vychodilové. Projekt byl konzultován s pracovníky Ministerstva životního prostředí
a následně zveřejněn k připomínkování.
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Následovala soutěž na dodavatele díla dle vypracovaného projektu, kterou
vyhrála firma Zahrada společně s firmou INVEST CZ. Předpokládané náklady díla činily
částku cca 30 milionů Kč. Protože tato částka značně přesahovala možnosti rozpočtu
města, obrátilo se se žádostí o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR. Tehdejší ministr
RNDr. Libor Ambrozek vyšel žádosti vstříc a podpořil schválení maximální možné dotace
ve výši 18 milionů korun. Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši dvou milionů korun
a pomoc poskytli i další dárci, z nichž nejvýznamnější jsou Hlavní město Praha, Lesy ČR,
ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Jihočeský kraj, VCES a Litovelská cukrovarna.
K naší radosti konečně práce na obnově parků začaly. Nejdříve byly obnoveny
menší parčíky v prostoru před nádražím na ulici Dukelské, u pivovaru a u objektu Českého
rybářského svazu v ulici Palackého. Dnes můžeme konstatovat dokončení celého projektu
ke spokojenosti nás všech, a za to jmenovitě poděkovat: europoslanci Ing. Janu Březinovi,
poslanci RNDr. Liboru Ambrozkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje RNDr. Ivanu Kosatíkovi,
Občanské demokratické straně, České straně sociálně demokratické, Křesťanské
a demokratické unii – Československé straně lidové, Lesům ČR, Hlavnímu městu Praha,
a dalším městům, organizacím i občanům, kteří se podíleli na pomoci nejen finanční, ale
i věcné.
Velké díky rovněž patří panu řediteli firmy IDOP Olomouc Ing. Janečkovi, firmám
Zahrada a INVEST CZ za realizaci projektu, pracovníkům Městského úřadu Litovel i členům
Zastupitelstva a Rady města Litovel.“
Starosta se obrátil na občany s výzvou, aby krásu našich parků střežili a nedopustili
jejich ničení. Popřál všem, kteří naše parky navštěvují, aby zde prožili jen krásné a příjemné
okamžiky.
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
Jako první rozjel výrobu v průmyslové zóně u Vísky největší tuzemský regionální
výrobce nealko nápojů, firma VESETA. Od února tady ve zkušebním provozu zaměstnali
pětadvacet lidí, do budoucna by jich mohlo být až sto. Pro Litovel je přínosem hlavně to,
že závod dal pracovní příležitost ženám, které si tady těžko hledají místa a musejí dojíždět
do práce v okolí nebo až do Olomouce. Příležitost dostali také místní autodopravci, kteří
pro podnik zajišťují rozvoz zboží. Vedení společnosti sídlí v Kyšicích u Unhoště. Zatím funguje
jedna výrobní linka, přičemž VESETA by zde v budoucnu chtěla mít linky tři.
Je to sice první, ale zdaleka ne poslední firma, která chce působit v této výhodné
lokalitě. Se stavbou začala také strojírenská firma TENZO, projekty mají nachystány další
čtyři investoři. Na Litovelsku je devítiprocentní nezaměstnanost, a tak není divu, že o práci
tu lidé stojí. O tom svědčí fakt, že firmě VESETA přišlo přes 120 nabídek i když zatím mohli
vzít pouze 25 lidí. Firma TENZO chce již v první etapě zaměstnat až 200 pracovníků.
Projekt má připraven i výrobce lahůdek pan Jan Hejný, jehož firma zajišťuje i rauty.
V nové výrobně na průmyslové zóně chce nejen rozšířit sortiment studené kuchyně, ale
přejde i na teplá jídla a místo dosavadních pětadvaceti zaměstnanců jich dostane práci
dvojnásobek. Terénní úpravy má dokončeny i firma NAPO z Mladče, pozemek si zakoupila
společnost KVARTA Litovel, která hodlá vyrábět výztuže do plastových oken. Volné tak
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zůstaly pouhé čtyři hektary pozemků. Firma LWM International CZ s.r.o. – americkoholandská společnost, která tu chtěla postavit závod na výrobu hluboce zmražených
smažených bramborových lupínků s investicí kolem 4 miliard korun by si musela přikoupit
další pozemky od soukromého majitele, protože plánovaná celková plocha závodu měla
být 16 ha, z toho jen zastavěná plocha 10 ha. Mohlo tu být zaměstnáno na 200 lidí. Záměr
vzbudil mnoho emocí, většinou negativních (spotřeba vody, znečištění ovzduší, doprava
aj.) a Zastupitelstvo města Litovle se vyslovilo proti plánované výstavbě. Uvidíme, jak to
bude dál?
Průmyslová zóna otevřená s velkou slávou loni v červnu se tedy úspěšně plní
zájemci o podnikání. Město připravilo 22 hektarů za 13 měsíců a celkové náklady se
vyšplhaly na 82 miliony korun, ze kterých litovelská radnice zaplatila jen 25 %, na zbytek
přispěl stát.

17. MIKROREGION LITOVELSKO
V závěru roku 2006 byli na ustavující valné hromadě zvoleni noví členové orgánu
tohoto dobrovolného svazku obcí: MVDr. Vojtěch Grézl – starosta města Litovel –
předseda; Mgr. Marta Husičková – starostka Náměště na Hané – místopředsedkyně;
Ing. Radovan Vašíček – tajemník MěÚ Litovel, Alena Sedlářová – starostka obce Bílá Lhota,
Zdeněk Foltýn – starosta obce Bouzov, Arnošt Vogel – starosta obce Haňovice, Zdenek
Hubáček – starosta obce Dubčany – členové rady. Kontrolní výbor byl zvolen v tomto
složení: Vladimír Kulatý – starosta obce Měrotín, Marie Grézlová – starostka obce Bílsko,
Jaroslav Vlk – starosta obce Červenka. Volbu nového zastoupení v orgánech
Mikroregionu Litovelsko si vyžádaly změny, které nastaly v zastupitelstvech obcí po
komunálních volbách.
I vedením organizačních prací regionu byla pověřena nová tvář. Místo Ing. Renaty
Milčické je to paní Eva Vaňková. Ta se vehementně ujala svého postu a velmi úspěšně
zapojila Litoveláky do akce „Kolmo za poznáním Olomouckého kraje“. Šlo o unikátní
projekt pro širokou cyklistickou veřejnost, zaměřený na postupné poznávání jednotlivých
mikroregionů Olomouckého kraje, který vznikl koncem roku 2005 z iniciativy Centra
dopravního výzkumu a mikroregionů Olomouckého kraje. Čtyřicetikilometrová trasa
zavedla účastníky k téměř zapomenutým svatým vodám regionu. Před startem probíhala
poradna pro zdraví, když před radnicí si mohli účastníci nechat změřit tlak, míru
cholesterolu, nadváhy aj. První část cesty vedla přes Šargoun, Rozvadovice, Unčovice,
Dubčany, Náměšť na Hané – Nové Dvory, Senici na Hané do Cakova ke Svaté vodě.
Ke druhé z nich se jelo přes Bílsko do Choliny, kde teprve nedávno byl upraven vedením
obce přístup k prameni, který se nachází za vesnicí směrem na Loučku, a ke kterému se
váže řada pověstí. Třetí část spočívala v cestě přes Haňovice, Vísku, Sobáčov, Mladeč,
Nové Zámky až ke „Studýnce“, tj. Svaté vodě v Litovli. Akce se zúčastnilo na 40 cykloturistů, kteří tvrdili, že tato místa by měla i nadále zůstat ve svém poklidném tichu.
Mikroregion vydal také leporelo Svaté vody Litovelska, kde kromě popisu míst jsou
i pověsti, které se ke svatým vodám vážou.
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18. DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Stav našich silnic, včetně dálnice D 1, je katastrofální. Mělo by nás uklidnit, že štědrá
ruka EU se otevírá a na dopravní stavby půjde 100 miliard korun. Penězovod mířící do
výstavby silnic a dálnic nabírá jasnější směr. Fond dopravy (SFDI), který peníze
přerozděluje, bude dostávat 45 miliard Kč, přičemž nadpoloviční část těchto peněz půjde
přímo do státního rozpočtu.
Do osmi let chce ministerstvo dopravy dokončit páteřní síť dálnic a rychlostních
silnic. Těch je nyní přes 960 kilometrů. Co nás se téměř dotýká je dostavba obchvatu
kolem Křelova pro návaznost na R 35 – ta ale stále vázne na nechuti místních obyvatel
pustit si dálnici „za humna“. Další stavba rychlostní komunikace R 35, která by nám velmi
pomohla propojením mezi Mohelnicí a Vysokým Mýtem, se zatím odkládá k ledu. Pro
neschopnost politiků Pardubického kraje dohodnout se na její trase vládě došla trpělivost
a vyškrtla ji z plánu dopravních staveb připravovaných do roku 2013. Jsou to zbytečně
ztracené roky. Je to o to smutnější, že situace na silnici z Vysokého Mýta na Moravskou
Třebovou je už dnes neúnosná.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
EU má ráda železnici a sype i do naší železniční sítě. Do roku 2013 může na její
obnovu z Operačního programu dopravy přijít přes 72 miliard korun. To je téměř polovina
všech peněz, které Unie do rozvoje dopravy v Česku investuje. Takový penězovod se už
nikdy v historii nebude opakovat. Nás pochopitelně zajímá plné zpracování třetího
koridoru Zábřeh – Červenka, ale také letošní dokončení úseku Zábřeh na Moravě –
Krasíkov, což je významné zrychlení vlaků od nás na Prahu a zpět.
Od 9. prosince byla rozšířena nabídka dálkových spojů, na české koleje vyrazilo
o 12 % více rychlíků a expresů. Protože ale došlo k oddělení nákladní a osobní dopravy
a dráhy tak nebudou moci dotovat ztrátu osobních vlaků, kdo ví, jak to nakonec
dopadne. Vedení drah ovšem pro příští rok počítá se ziskem 35 milionů. Cena za ujetou
vzdálenost se nově počítá podle přesně ujetého počtu kilometrů, nikoliv podle tarifních
pásem. Na tom proděláme i my, protože vzdálenost od nás do Prahy se blíží horní hranici
pásma 226 – 250 kilometrů. Přidali nám ovšem rychlíků, které stavějí na Července, tak asi
moc protestovat nebudeme?
Olomoucký kraj je k dopravě v našem regionu vůbec dost štědrý. Hejtmanství
zaplatilo autobusovým a železničním dopravcům za zajištění dopravní obslužnosti více než
půl miliardy korun, více než 20 milionů pak představuje meziroční nárůst. Přidáno dostaly
i České dráhy, ale také už na ně byla podána žaloba o náhradu za zpoždění spojů.
Celkově bylo na drážní dopravu vynaloženo kolem 300 milionů korun, i když autobusová
doprava přepraví zhruba 70 % všech cestujících. Pro ni bylo vyčleněno 274 milionů. Na
úhradu prokazatelných ztrát základní dopravní obslužnosti pak 12 milionů a další peníze
byly vynaloženy na ztráty žákovského jízdného.
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Co u nás? Od 23. 7. probíhala rekonstrukce mostu přes Dušní rameno (elektrárenský
náhon) v ulici Vítězná. Nabídky podalo pět uchazečů. Komise vybrala jako nejvýhodnější
nabídku firmy MODOS spol. s.r.o. Olomouc. V průběhu stavby byla plně uzavřena
křižovatka ulic Masarykova, Vítězná, Kollárova a Boženy Němcové. Předpokládané
ukončení stavby je do konce května 2008. Náhradní vjezd do centra je stanoven ulicí
Havlíčkova od autobusového nádraží a pak ulicí Boskovicova na náměstí. Výjezd z centra
je pouze ulicí 1. máje do ulice Palackého, odtud na Čihadlo nebo ulicí Příčná k ulici
Dukelská. Pro pěší byla postavena lávka přes řeku z ulice B. Němcové na ulici Vítězná.
Během roku probíhala na trati Olomouc – Zábřeh rekonstrukce. Již v roce 2006 byla
dokončena stanice Mohelnice a úsek tratě Moravičany – Lukavice. V tomto roce se
modernizovala stanice Červenka a trať Červenka – Moravičany. Stavba skončí až v příštím
roce modernizací stanice Moravičany a zbývajících úseků tratě. Složitost stavby ovlivnila
struktura podloží i to, že prochází CHKO Litovelské Pomoraví. Bylo nutno budovat pilíře až
do hloubky 6,5 metru, mezi Červenkou a Moravičany jich tak vzniklo 3 534. V Července se
stavěla nová kolejiště, trakce, přestavěl se železniční most nad silnicí do Uničova. V době
od 28. 6. do 7. 9. bylo vybudováno druhé nástupiště a začala se stavba podchodu. Od 7.
9. do 19. 11. se nově zaúsťovala jednokolejka z Litovle do kolejiště Červenka.

19. KRIMINALITA
Kriminalita v roce 2007 v globále klesla. „Divoký východ“ se stává minulostí.
Co do počtu nejzávažnějších zločinů se Česko blíží klidným západním zemím. Například
počet vražd klesl v tomto roce o 40 – zemřelo 190 lidí (v roce 2006 to bylo 231 obětí).
Trend je jasný – když je společnost klidnější, jejich počet klesá.
Novým hitem na černém trhu a tím i „zločinem roku 2007“ se paradoxně staly
krádeže satelitních navigací. Mezi nejčastější trestné činy se nově dostala „jízda bez
řidičáku“ a „jízda v opilosti“. Policie začala vykazovat násilníky z bytu, což postihlo 862
tyranů. Poprvé šli do vazby počítačoví piráti za pouhé sdílení souborů. Při zločinu se ztratila
největší částka peněz v historii země, když František Procházka ukradl 564 milionů. A jako
perlička – poprvé byl obviněn vicepremiér ve funkci (Jiří Čunek). Zajímavé údaje!
Další zvláštnost – ženy se emancipují nejen v byznysu, ale i ve zločinu. Zatímco ještě
na konci 90. let spáchaly 8 zločinů ze sta, teď už tvoří 13 % všech kriminálníků. Nejvíce
se „specializují“ na hospodářskou kriminalitu, kde na ně připadá téměř třetina zločinů.
Nejmenší podíl pak mají na mravnostních trestných činech – jen 7 %. Momentálně
je v českých vězeních 803 ženy, z nich 3 odsouzené na doživotí. Průměrný věk
odsouzených žen je 40 let.
V Česku přibylo triviálních loupeží, čím dál častěji je při nich znát surovost.
Nejčastějším cílem zlodějů je jednoznačně mobilní telefon. Přibývá, bohužel, také
mladistvých lupičů. Třeba jen na Olomoucku loni detektivové usvědčili dvě desítky
mladistvých, a dokonce i dva nezletilé lupiče.
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Nejvíce ohroženi kriminálními činy se cítí lidé v Praze a na severu Moravy,
nejbezpečněji vnímají své okolí obyvatelé Zlínska. Náš Olomoucký kraj je za ním jen
o tři místa. V názorech na policii se dotazovaní shodli, že by na ulicích rádi viděli více
policejních hlídek. S prací policie je spokojeno jen necelých 40 % obyvatel ČR.
Celkem za rok 2007 řešili policisté 357 391 trestných činů. Číslo je možná vyšší proto,
že řízení bez řidičského oprávnění se stalo trestným činem a těch bylo 9 239. Z celkového
počtu trestných činů bylo 196 vražd, 4 668 loupeží, 637 znásilnění, 4 322 vykradených bytů,
19 501 ukradených a 51 516 vykradených aut. Tady došlo k markantnímu nárůstu
(podobně jako u podvodů). Smutné je také, že Česko je rájem heren, kasin a loterií – vždyť
za rok se prosázelo skoro 100 miliard korun. Lidé hrají čím dál víc a města i lidé kolem
gamblerů jsou bezmocní. K hazardu se pojí stále více trestných činů.
Podle průzkumu společnosti Gfk hodnotí občané střední Moravu jako poměrně
bezpečný region, ve kterém patří k největším problémům bezohlednost na silnicích,
vykrádání aut a vloupání. Práci místní policie chválí čtyři z deseti dotázaných obyvatel
regionu, přibližně stejný počet si ale myslí, že policisté nejsou dostatečně tvrdí nebo rychlí
a více než polovina lidí by přivítala, kdyby muže a ženy v uniformách potkávala v ulicích
častěji. Za úplně bezpečné své okolí považuje jen málokdo.
Dobré vysvědčení dostali policisté v regionu od přibližně 43 % oslovených lidí,
dokonce 71 % věří, že je policie dokáže ochránit před zločinem. Přes 27 % jich připustilo,
že se raději vyhýbá některým místům v okolí svého domova, protože je považují za
nebezpečná. Celkově dopadli naši strážci pořádku o něco lépe, než byl průměr v celé
ČR.
Tragická je stále situace v dopravě na českých silnicích, kde se každé tři minuty
stane dopravní nehoda, každých osm hodin při ní zemře člověk. Po roce 2006, který byl
co do počtu nehod výjimečný, protože řidiči se báli nově zavedeného bodového
systému, jim hodně otrnulo. Policejních hlídek u silnic totiž mnoho nestojí, a tak se postihu
moc obávat nemusí. Jezdí nepřiměřeně rychle a právě to zavinilo polovinu letošních
smrtelných nehod. Oproti roku 2006 stoupl počet obětí o 17 %. Celkový počet nehod byl
vysoký – 182 736, při nich zemřelo 1 123, těžce zraněno bylo 3 960, lehce 25 382 lidí. Odhad
škod byl 8,5 miliardy korun. Za ně může nejčastěji nepřiměřená rychlost vozu, nesprávné
předjíždění a nedání přednosti v jízdě. Dvě třetiny nehod, při nichž zemřel člověk, zavinili
řidiči do 35 let.
Na severní Moravě, kam po této stránce spadáme i my, jde o jeden
z nejtragičtějších roků za poslední dobu. Přes 28 000 nehod (28 149), které si vyžádaly
197 obětí, 685 těžce a 4 070 lehce zraněných – to vůbec není hezké čtení. Letošní bilance
přitom paradoxně tvrdí, že nehod ubylo. Vysoké číslo je ale možné přeložit také jinak:
neukázněnost, bezohlednost a zbytečný hazard. Na dokreslení situace – 1 249 nehod
zavinili opilí řidiči. Pár zajímavostí k dopravním nehodám – nejagresivnější a bezohlední jsou
řidiči mezi 19 – 23 lety – nejmladší a nejméně zkušení – jsou to hazardéři a na svědomí
mívají ty nejtěžší přestupky a přicházejí o nejvíce bodů. Nebylo by dobré zavést nějaký
„řidičák na zkoušku“?
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Nejkritičtější silniční úseky jsou podle policistů mnohdy ty rovné a přehledné. Na nich
ale řidiči riskují nejčastěji. V Litovli a okolí bychom takovou silnici našli například u Unčovic
a na ulici Dukelská. Za nejnebezpečnější úsek v Olomouckém kraji je označována trasa
I/46 z Olomouce do Šternberka a I/44 mezi Šumperkem a Rapotínem. Unčovická trasa
s nájezdem na dálnici se 3 mrtvými bude mezi nimi brzy též.
Nejvíce trestných činů na střední Moravě řešili policisté v krajském městě – 6 884,
většinou krádeží. V Olomouckém kraji jsou největší skupinou pachatelů recidivisté (53,8 %),
nezletilí a mladiství zloději a násilníci. Novým fenoménem jsou též případy domácího násilí.
Nejvíc jich bylo na Olomoucku – 16 (celkem 43 v Olomouckém kraji). Z 11 vražd
se podařilo objasnit 8.
Zpráva o činnosti požární stanice (PS) Litovel za rok 2007
V uplynulém roce 2007 zasahovala jednotka PS Litovel čítající 16 hasičů u 253 událostí,
z nichž bylo 34 požárů, 41 dopravních nehod, 6 zásahů u živelných pohrom, 11 zásahů
u úniků nebezpečných látek, 149 zásahů technického charakteru a 12 planých poplachů.
Dle příčin vzniku požárů můžeme konstatovat trvalý trend vzniku z důvodů závad na
technických zařízeních, nedbalost, úmyslná zapálení a hra dětí ohněm. Nejvíce událostí
vzniká mezi 15. – 16. hodinou a v pátek. Mezi nejčastěji spolupracující složky
integrovaného záchranného systému patří Policie ČR a zdravotnická záchranná služba.
Z investičních akcí provedených na budově PS jde o rekonstrukci podlah v garážích
a výměnu 2 ks oken a vstupních dveří do PS.
K 31.12. ukončil služební poměr pan Milan Urban, který na PS Litovel sloužil více než 32 let.

20. FINANČNÍ ÚŘAD, ÚŘAD PRÁCE
FINANČNÍ ÚŘAD, Uničovská 138, Litovel
Ředitelem finančního úřadu je nadále Ing. Radomír Florián, který vede kolektiv 26
pracovníků. Během roku zde nedošlo k žádným změnám ve smyslu struktury a uspořádání
FÚ, jeho organizace, poslání a plnění hlavních úkolů proti předcházejícímu roku. Z titulu
povinnosti zachovávat v určitých oblastech mlčenlivost ředitel odkazuje na údaje o platu
pracovníků správních úřadů spadajících pod MF ČR za celý rezort zveřejňované příslušným
ministerstvem.
ÚŘAD PRÁCE V OLOMOUCI, pobočka Litovel, Chořelice 1082
Úřad má sídlo v Olomouci, Vejdovského 4, kde je ředitelem Bc. Roman Chlopčík,
v litovelské pobočce paní Jarmila Pokorná. Součástí ÚP je i Odbor státní sociální kontroly,
kde je vedoucí Ing. Pavlína Hedererová. Kontaktní místo je v ulici Poděbradova 751/2,
vedoucí je Ing. Dana Buchtová. K žádným výrazným organizačním změnám ani změnám
v činnosti v průběhu roku 2007 nedošlo. Stav pracovníků na pobočce se pohybuje kolem
8 osob, na kontaktním místě pak kolem 6 osob. Zajímavý údaj – průměrná míra
nezaměstnanosti na Litovelsku v roce 2007 klesla o 2,2 procentního bodu a činila 6,3 %.
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21. EKONOMIKA
V žebříčku největších problémů Česka podle veřejnosti stojí ekonomika, tedy
hospodaření státu. Tak to uvedlo 27,8 % lidí. Až na dalších místech je zdravotnictví - 20,5 %,
politická situace - 19,7 %, korupce - 12,5 %, nezaměstnanost – 10,4 %. Na samém konci, na
19. místě, je daňová reforma (výše daní) se 2,9 % a na posledním místě ekologie – 2,6 %.
Podle výsledků agentury Mori se zdá, že voliči jsou lepšími politiky než jejich
reprezentanti: největším problémem je podle nich hospodaření státu, ale například diskuse
o výši daní je téměř nevzrušuje. Jde o protimluv?
Titulky novin jsou jiné: Ekonomika zažívá nejlepší roky. Firmy slaví rekordní zisky. Lidé
utrácejí ostošest. Do Čech vyráží na lov prodejci luxusu. Tak kde je pravda?
České hospodářství však má podle ekonomů dva své nejlepší roky v historii
za sebou, a nachází se tak za svým vrcholem. Růst by se měl stabilizovat kolem 5 %. Díky
tomuto růstu by se měla ČR posunout na 76 % EU, co se týče HDP na osobu po přepočtu
paritou kupní síly. Hospodářskému růstu pomáhá kromě výroby, investic a vývozu i větší
utrácení v obchodech. Dvacetitisícový plat je sice statisticky průměrný – 2/3 lidí berou
méně – ale je vidět, že si lidé mohou dovolit i luxus.
Většina tuzemských firem letos měla kam své zboží prodat. Z toho plynuly větší obrat
a zisky, dividendy pro akcionáře i vyšší platy pro zaměstnance. Počet lidí, kteří pracují,
se za rok zvedl o 80 000. V Česku tak pracuje 4,8 milionu lidí z 10 milionů. Vyšší platy vedou
k tomu, že si více lidí dovolí koupit bydlení a vůbec si více půjčují a utrácejí.
Kola ekonomiky se tedy točí na plné obrátky a ta hektickým tempem posílila
o 6,1 %. Rychleji než my roste v Evropě jen Slovensko a Pobaltí a zhruba stejný růst mají
Poláci a Irové. Tak Česko i přes svůj vysoký na evropské poměry letošní růst ekonomickým
tygrem není. V regionu jím zůstává Slovensko, kde HDP vzrostl o 8,3 %.
Pokud česká ekonomika udrží toto tempo růstu, byl by její výkon už v roce 2018
dvakrát větší než je dnes. Svižné tempo pomáhá domácí ekonomice dříve dohnat vyspělé
evropské země. Ovšem Slovensko a pobaltské státy už v minulých letech provedly pro
ekonomiku zásadní reformy a omezily zásahy státu, které růst dlouhodobě snižují.
Ekonomice se daří i proto, že lidé hodně utrácejí. Nákupy se tak staly téměř jejím
hlavním motorem. Důležitější je, že firmy více vyrábějí a vyvážejí, investoři investují. Lidé pak
samozřejmě více utrácejí a to nese nejen tržby obchodníkům, ale hlavně další zakázky
firmám a práci nezaměstnaným. A nakonec i vyšší platy – průměr už je na 21 460 Kč
hrubého!
Roste tedy i chuť podnikat. Česko je v mezinárodním srovnání 40 zemí v počtu
nových podnikatelů uprostřed, vedle Irska a Řecka. Lidé, kteří se chystají podnikat
nebo řídí firmu mladší čtyř let, je u nás 8 % z dospělé populace.
To všechno zní nadějně. Ale naše země neumí šetřit. Brusel nás varuje, že spolu
s Maďary zůstáváme jediní na černé listině kvůli nadměrnému zadlužení. Počítá se s tím,
že naše dluhy i v dalších letech překročí Unií stanovené limity. Museli bychom schválit balík
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zákonů, který by vrátil dluhy alespoň na horní hranici povoleného pásma – 3 % HDP, což
v našem případě dělá asi 100 miliard korun.
Asi to lehce nepůjde. Stát utratí příští rok o 66 miliard více než letos, na daních pak
vybere jen 35 miliard korun navíc. Částky jsou to astronomické, více než bilion korun –
1 107,3 miliardy + 66,5 miliard korun. To vše už je připraveno na základě balíku změn daní
a sociálních dávek, které vládě Mirka Topolánka schválil parlament. Ani na první, ani
na druhý pohled ale není vidět, že by šlo o úsporný reformní rozpočet.
Není bez zajímavosti, že firmy bohatě vydělávají a česká firma poprvé vydělala
miliardu eur za rok. Rekordmanem je elektrárenský gigant ČEZ. Skvělé výsledky hlásí i další
průmysloví giganti – automobilka Škoda (11,1 miliard), Telefónica O2 (8 miliard).
Obrovský boom zažilo stavebnictví. Staví se ostošest, hlavně kvůli změně DPH.
Reforma veřejných financí s sebou přinese zvýšení DPH z 5 na 9 %, a tak, kdo bude stavět
až v roce 2008 si bude muset připlatit. Zvýšení znamená i desetitisíce korun navíc. Jistě se
zvýší i ceny stavebního materiálu, které i tak průběžně rostou, dojde i ke zvýšení cen
energií. Ceny pak rostou i na trhu s realitami. Takže – čas jsou peníze!
Velké průmyslové firmy z Olomouckého kraje vyplácely svým zaměstnancům
v daném oboru druhé nejnižší mzdy v Česku. Jejich zaměstnanci dostávali v průměru
18 676 korun měsíčně. Průměrná mzda v zemi v případě průmyslových firem se 100 a více
zaměstnanci činila přitom 21 299 Kč měsíčně! Velké průmyslové společnosti z regionu
utržily od ledna do září za prodej vlastních výrobků a služeb 86,3 miliardy korun, což je
o 15,3 % více, než ve stejném období v roce 2006. V Olomouckém kraji podnikalo
166 průmyslových podniků s více než 100 zaměstnanci. Firmy zaměstnávaly ve
sledovaném období 54 623 lidí.

22. CENY, MZDY
CENY
Po několika klidnějších letech letos pocítily české rodiny vlnu výrazného zdražování.
Ceny se zvýšily nejvíce od roku 2001. Podle ekonomů vzrostly výdaje českých rodin o tři
procenta. Průměrná česká domácnost utrácí za měsíc zhruba 23 tisíc korun. Nyní její
výdaje stouply asi o 750 korun a za celý rok se to nasčítalo na devět tisíc. Neznamená to
ovšem, že rodiny se mají automaticky hůře než nyní, platy totiž rostly rychleji než ceny.
Za letošní neobvykle velké zdražování mohou hlavně zvyšující se výdaje za bydlení.
Zvedly se regulované nájmy, platby za elektřinu, vodu i teplo. Nepříjemně vyšší výdaje
také pocítily rodiny kuřáků. Vždyť právě regulované nájmy a růst spotřební daně u cigaret
byly největšími tahouny inflace. Nájmy byly pět let zablokované a nyní šly nahoru
v průměru o 19 %. Elektřina se zvedla o 8 %, voda v průměru o 3 – 6 %. Kvůli mýtnému
se jezdí dráž autobusem.
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Na rozdíl od těchto zásahů do rodinného rozpočtu se příliš nezvedly výdaje
za oblečení. A na elektronice se dalo dokonce ušetřit. Z výpočtů statistiků vyplývá, že ceny
zboží se v Česku zvedly od roku 1994 v průměru o 75 % - ale mzdy rostly rychleji. K věcem,
které podražily nejvíce, patří koberce, ubytování na vysokoškolských kolejích nebo třeba
brýle, které jsou až čtyřikrát dražší než před třinácti lety. Kupodivu však nezdražilo úplně
všechno. Levnější než v roce 1994 jsou teď třeba videorekordéry, mikrovlnné trouby,
limonády, káva a některé oblečení. Zásluhu na tom má silná koruna a také razantní
nástup velkých obchodních řetězců s elektronikou.
V polovině roku už bylo jasné, že i potraviny nejen že šly nahoru, ale že je čeká další
zdražení. Pečivo, tavené sýry i sunar jsou potraviny, u nichž se výrobci dále snaží prosadit
vyšší ceny na pultech obchodů. Ceny porostou až o 20 %. Nutnost zdražit výrobci vysvětlují
tím, že poskočily ceny surovin, a to zejména ty světové. Dalšími důvody prý je špatné
počasí, vyšší chuť k jídlu z Číny i Evropy až po zavádění biopaliv. Jejich výroba polyká obilí
i kukuřici a tím zvedá i jejich ceny. Zdražování energií, ropy a zvyšování mezd firmám
zvedá náklady a postupně se promítá i do cen výrobků. To už je ta obehraná písnička.
Jsme v polovině října a chleba už máme za 22,90 a rohlík za 2 koruny – pečivo
i v našem Olomouckém kraji výrazně podražuje a ještě bude. Ceny reagují na dražší obilí
a mouku, jejichž metrický cent podražil už o celou čtvrtinu. Chleba a rohlíky tak přestanou
být levným jídlem. Ceny pečiva se budou postupně dorovnávat cenám obvyklým
v sousedních státech. Zdražení se odhadovalo na 20 % a tak máme na konci roku chleba
za 29 a rohlík za 2,50 korun.
Můžeme konstatovat, že jídlo zdražilo z měsíce na měsíc – z listopadu do prosince –
nejvíce od roku 1993. Ceny téměř všech druhů potravin proti říjnu 2007 vzrostly o 4 %.
Nejvíce zdražilo proti roku 2006 toto zboží: mouka hrubá (o 60,6 %); mouka hladká (51,9 %);
máslo 250 g (46,5 %); mléko (38,4 %); sýr Eidam (38 %); kuře celé (37,9 %); olomoucké
tvarůžky (36,3 %); rohlík (36,3 %); cigarety Petra (29,5 %); hnědé uhlí (27,9 %). Je sice
faktem, že růst cen před Vánocemi je tažen velkým zájmem o suroviny na cukroví, od
másla po mouku. Obchodníci proto vědí, že zdražovat mohou, protože je většina lidí bez
ohledu na vyšší cenu stejně koupí. Jen tak mohla první položka výše uvedeného přehledu
– pšeničná mouka – zdražit za rok o 60 %!
Všichni se obávali lednového zdražení v roce 2008, ale jak se zdá, část zdražení
už máme teď za sebou. A to se obchodníci připravují na skok – zvýšení daně u potravin
o 4 % - z 5 na 9 %. Začalo se tedy zdražovat v předstihu, aby ten cenový třesk nebyl tak
bolestivý. Na zprávy o rekordním zdražování rychle zareagovala česká měna. Koruna
posílila na nové maximum 26,06 za euro – hlavně kvůli předpokladu, že národní banka
opět zvedne úrokové sazby.
Lednové zdražení bude pro české rodiny opravdu citelné. Ceny porostou
především u těch věcí, za které domácnosti utrácejí nejvíce peněz. Dražší bude bydlení,
energie, voda, doprava a nejspíš se zvednou i výdaje za potraviny. A tyto položky
představují dohromady polovinu výdajů průměrné rodiny. Útraty domácností se kvůli nim
zvednou o 4 – 6 %. Tedy zhruba o stokoruny měsíčně. Mnoho lidí se tak snažilo ušetřit ještě
do konce roku, co to jde. Obrovský zájem byl o stavební a řemeslnické práce, které po
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Novém roce podraží kvůli vyšší dani o 4 % (a v některých případech až o 14 %). Podobně
je to i s opravami v bytech, ty se snaží lidé si domluvit a zaplatit dopředu. Stokorunové
úspory může přinést i změna dodavatele elektřiny. A světe, div se – ušetřit pomůže i rychlá
svatba – manželé pak mohou poslední rok využít společného zdanění.
Nejde jen o potraviny a služby, ale podstatně se změní i ceny energií a vody.
Spotřeba vody klesá a voda tak zdražuje. Je to sice na první pohled paradox, ale je to
tak. Vodárny pak musí své náklady rozpočítávat na menší objem prodané vody – kubík
vody tak zdražuje. Průměrná čtyřčlenná rodina a spotřeba 103 litry na osobu a den
znamená, že zaplatí ročně 8 270,- Kč, příští rok to už bude 9 022,- Kč.
Rodinné rozpočty zatěžují rostoucí ceny energií. Domácnosti zaplatí více za
elektřinu, dražší bude i uhlí a dřevo. Elektřina od ledna 2008 podraží o 10 %. Až o 6 000,korun více zaplatí na střední Moravě domácnosti, které elektřinou vytápějí. A zisky
polostátního gigantu ČEZ mohou být zase nejvyšší v ČR!
Do cenové skládačky na téma: „Kdo všechno zdraží?“ zapadá i poslední dílek.
Dražší v průměru o 7,4 % bude od ledna i plyn pro domácnosti. My, kteří spadáme pod
Severomoravskou plynárenskou zaplatíme nejvíc – o 8,9 % více. A největší plynárenský
podnik v zemi RWE Transgas bude opět argumentovat, že cena plynu je ovlivněna
hodnotou ropy na světových trzích, protože s plynem se obchoduje jen v omezeném
množství a špatně se přepravuje. Negativní vliv na ceny má i téměř monopolní postavení
uvedené společnosti. Tam, kde si lidé plynem i topí, zvedne se jejich účet za plyn asi o dva
tisíce korun za rok a vedení společnosti si bude zase mnout ruce. Řada domácností,
především na vesnicích, už plyn nechce a přípojky nepoužívá, a asi 1/5 je již nechala
zaslepit. Tak bohaté dotace na plynofikaci v minulých letech přišly vniveč.
MZDY
Raz, dva, tři, čtyři, pět! Čelem vzad! A teď tři kroky zpět! Přesně tak letos
pochodovala většina zaměstnanců po cestě k vyšším platům. Právě pětiprocentní růst
mezd byl nejčastějším plánem šéfů. Ovšem ve skutečnosti si lidé polepšili kvůli 3 % inflaci
pouze o 2 %. Reálně je tedy zvýšení výrazně menší. Zdražení elektřiny, nájmů, tepla
či vodného sníží hodnotu platového bonusu na méně než polovinu.
Nůžky mezi nízkými a vysokými příjmy se dále rozevíraly a prohloubily se i rozdíly mezi
jednotlivými regiony. My tradičně stojíme někde na předposlední příčce, ovšem i tady
jdou mzdy nahoru – nejsou totiž lidi a firmy musí přidávat. Tam, kde nezaměstnanost klesá
pod pětiprocentní hranici firmy marně shánějí nové lidi a ty, které zaměstnance mají, zase
řeší, jak je udržet. Takže, co nedělá radost výrobcům, posiluje v dobré náladě obyvatele.
Lidem totiž stoupá průměrná mzda, z čehož těží i podnikatelé ve službách.
Nedostatek lidí tedy zvyšuje mzdy. Výdělky rostou rychle a v polovině roku
je průměr už přes 21 tisíc. Jen za 2. čtvrtletí vzrostly o skoro 1 500,- korun na 21 462,- Kč.
Po odečtení vlivu růstu cen zboží a služeb dělá zvýšení mzdy 4,9 %. Stále nedostatkovým
zbožím jsou řemeslníci, nejrůznější dělnické a technické profese, ale i prodavačky.
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Ti nejlepší platí i 200 000,- měsíčně. V Česku je nejméně 50 větších firem, které svým
lidem platí v průměru přes 50 000,- Kč měsíčně. Lákavá odměna má však i svou stinnou
stránku – s firmou totiž její lidé žijí ve dne v noci, volný čas se stává téměř neznámým
pojmem. Většina z nich to nevydrží víc než pár let. Pohádkové příjmy tisícovek lidí dělají
radost také státní pokladně. Jen na důchodech a zdravotním pojištění tito zaměstnanci
zaplatí ročně státu přes 3 miliardy korun.
Kdo mění práci, víc vydělává. Češi tak objevili jednoduchý způsob, jak si zajistit
mzdu vyšší až o desítky procent. V oborech, kde chybějí lidé, přecházejí pracovat ke
konkurenci a řeknou si o znatelně víc peněz, než měli.
Průměrný plat v Česku roste nejrychleji za posledních pět let. Na konci listopadu
byla celostátní průměrná mzda už ve výši 21 740,- korun hrubého. Nejvyšší mzdy jsou
ve finančnictví, polepšili si zaměstnanci obchodů, hotelů a restaurací, nejnižší jsou
v zemědělství, rybářství a ve zdravotnictví.
Odbory chtějí velké zvýšení platů, a tak asi až rok 2008 bude pro české
zaměstnance rokem neobvyklého růstu platů. Chtějí, aby se průměrná mzda zvedla
až na 23 000,- Kč. A velké firmy kupodivu připouštějí, že budou muset přidat lidem více
než v předchozích letech. Toto zvýšení je zdůvodňováno očekávaným zdražováním.
Zdá se, že konečně zúročuje svůj význam absolvování vysoké školy. Absolventi
už dávno neškemrají o místa – je jich málo a firmy je přeplácejí. Vysoká škola skutečně
zaručuje vysoký startovní plat, hlavně když jde o ekonomické nebo technické obory.
Z průzkumu vyplývá, že absolventům VŠ vzrostla nástupní mzda za 7 let o sedm tisíc. Čerství
absolventi si tak polepšili více, než o kolik rostl průměrný příjem. Plat po škole tak stoupl
na 25 000,- Kč. Jde hlavně o banky, pojišťovny, telekomunikační firmy, výrobní společnosti
nebo výrobce a prodejce rychloobrátkové kosmetiky nebo potravin.
Co my, na střední Moravě? Naše platy rostou téměř nejrychleji v republice –
v 1. čtvrtletí to bylo v průměru 17 163,- Kč (o 9,3 % více než ve stejném období loňského
roku). V polovině roku to dělá 18 338,- Kč (o 1 369,- Kč více než loni). Přesto pořád
ve srovnání s ostatními regiony stále zaostáváme – zůstáváme předposlední. Dosahujeme
jen 84,1 % republikového průměru. Důvody se stereotypně opakují: nedobudovaná kvalitní
dopravní infrastruktura a zdědili jsme špatnou strukturu průmyslu a výroby z minulosti.
Podle statistiky si v poslední době v Olomouckém kraji nejvíc vydělali zaměstnanci
ve všech hlavních odvětvových skupinách s výjimkou stavebnictví, ve kterém mzdy
meziročně poklesly o 13,5 %. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenala odvětví obchodu
a oprav, kde se platy zvýšily o 10,9 %, dobývání nerostných surovin (o 10,6 %) a doprava,
skladování a spoje, kde byla průměrná mzda vyšší o 9,8 %. Nejnižší platy mají stále lidé,
kteří jsou zaměstnáni v ubytovacích a stravovacích zařízeních a nemají průměrnou mzdu
vyšší než 10 547,- korun.
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23. PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST
Pokusíme se sledovat otázku zaměstnanosti a nezaměstnanosti v průběhu roku.
V novém roce 2007 bylo zpočátku práce pomálu. I u nás na střední Moravě nebylo příliš
pozitivních zpráv o masivních náborech nových zaměstnanců a přijímalo se více po
jednotlivcích či desítkách, tak jako jinde v ČR. Největší nadějí pro nezaměstnané z Litovle
a okolí byla dokončená firma Miele technika, s.r.o. v Uničově, která nabírala 40 lidí.
V dubnu se objevilo více volných míst, když celkový počet nezaměstnaných
v ČR klesl o 84 tisíc na 430 474 lidí = 7,3 % (ale volných bylo jen 107 709 míst). Nejvíce
hledanými profesemi byly šičky (?!), svářeči, řidiči nákladních aut a tahačů, strojaři, stavaři,
montéři, elektrotechnici, zámečníci – tedy lidé od „černých řemesel“. Někde se v létech
minulých asi v odborném školství vloudila chybička.
V Olomouckém kraji se ukázalo, že lidé hledající práci mají přece jen větší šanci
být úspěšní. Na konci března dosáhla míra nezaměstnanosti v regionu 8,4 %, ještě před
rokem to bylo 10 %. Nejméně to bylo na Prostějovsku 5,7 % a u nás na Olomoucku 7,0 %.
Zvyšovala se i nabídka volných míst, kterých v kraji bylo 5 193. Na Olomoucku byla práce
pro dva tisíce lidí, což je dvakrát více než před dvěma lety. Mezi nejžádanější profese
v Olomouckém kraji patří, tak jako všude v ČR, nástrojaři, zámečníci, sazeči a technici.
Střední Morava si dlouhodobě polepšuje i mezi kraji. Na jedno volné místo připadalo
v květnu 2007 5,3 uchazeče, na Olomoucku dokonce jen 3,7 uchazeče, což je nejlepší
číslo za posledních 10 let. Dokonce jsme si polepšili o jednu příčku v žebříčku krajů.
V Litovli máme jen 8 % nezaměstnaných.
Přes příznivý vývoj nezaměstnanosti zůstává také v evidenci poměrně vysoký podíl
těch, kteří jsou bez práce více než jeden rok. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými převažují
ženy. Jednou z pravděpodobných příčin je podle odborníků péče o malé děti, případně
upřednostňování péče o domácnost před přijetím hůře placeného zaměstnání. Další
skupinou jsou lidé ve věku 50 – 59 let. Zaměstnavatelé totiž dávají přednost mladším
věkovým skupinám, protože zaměstnanci ve vyšším věku jsou náchylnější ke zdravotním
potížím. Poněkud pochybný argument!?
Jsme v srpnu a lidí bez práce přestalo ubývat – nepracuje 6,4 % práceschopné
populace. Na podzim se čeká další pokles – pro firmy je stále těžší vybrat si mezi
nezaměstnanými vhodné pracovníky. A v evidenci ÚP zaujímají stále větší podíl lidé, kteří
pracovat nechtějí a využívají štědrou sociální síť. Přibližně každý třetí dlouhodobě
nezaměstnaný pracuje načerno a zneužívá dávky. Některé firmy spoléhají na to,
že seženou lidi ze zahraničí, ale ani to však nemusí hlad podniků po pracovních silách
ukojit. Zatímco bez práce je v Česku každý dvacátý muž, ženy jsou na tom hůř – každá
dvanáctá je nezaměstnaná.
Listopad – Olomoucký kraj zaznamenává nejnižší nezaměstnanost od svého vzniku.
Její míra je 3,3 %, a tak sehnat práci je nyní nejsnazší. O práci se uchází přes 22 000 lidí
(o 7 000 méně než před rokem), počet volných míst přesahuje 5 500 a na jedno pracovní
místo v kraji připadají čtyři uchazeči (o 2,4 uchazeče méně než loni). Stále jsme ještě
ve spodní polovině celorepublikového žebříčku, ale už na 5. místě od konce.
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V okrese Olomouc hledá práci 6 636 lidí, mezi nimiž převažují ženy (jde o nejnižší počet
žadatelů o práci od června 1997).
V celorepublikovém měřítku má práci nejvíc lidí za deset let, nezaměstnanost je na
minimu, do práce chodí každý druhý občan. Firmy už nemají kde brát lidi. Celkem tedy
má práci nebo firmu 4 942 200 lidí. Drtivá většina těchto lidí jsou zaměstnanci (83 %), zbytek
pak podnikatelé a živnostníci. Průměrný plat je už 21 460 korun. I když mnohé firmy začaly
platy zvyšovat, stále hlásí volná místa. Těch je na začátku listopadu kolem 137 000,
nedostatek lidí částečně nahrazují cizinci, kterých tu legálně pracuje 222 000.
A je tu konec roku. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší za 9 let (5,6 %) a bez práce
je 331 696 lidí. Úřady práce pro ně měly 141 066 volných míst, a na každé volné místo
tak připadalo 2,5 uchazeče (je to nejnižší úroveň za poslední desetiletí).
Olomoucký kraj končí jako pátý nejhorší v zemi, ale přesto s nejnižším počtem
nezaměstnaných v historii. Máme 22 028 nezaměstnaných, míra je 6,2 %; v okrese
Olomouc 6 457, míra nezaměstnanosti je 4,9 %. Větší počet zaměstnanců hledá podnik
Tenzo na naší průmyslové zóně, tak i počty našich nezaměstnaných se mohou snižovat.
Pro střední Moravu se stal řemeslník nedostatkovým zbožím. Diáře instalatérů, malířů,
topenářů, zedníků a jiných odborníků na opravy bytů a domů jsou zaplněny do
posledního místa. Nápor objednávek je stále silnější, takže řemeslníci musejí klienty
odmítat. Čím to je, že je taková situace na trhu práce? Stavební boom je od začátku roku
silný, od poloviny roku extrémní. Není tedy divu, že všechny lidské zdroje jsou tady
vyčerpané!
Hledat si práci v Evropě je pro Čechy stále snadnější. Mezinárodní smlouvy už slíbily
českým pracovníkům volný pohyb ve třiceti státech. Z toho však deset stále uplatňuje
přechodné období, během kterého musí Češi nadále žádat o pracovní povolení. Nic jim
tedy nebrání, aby ve dvaceti státech oslovili jakoukoliv firmu a dohodli se s ní na
pracovním poměru. Mohou též hledat volná místa na internetu stejně jako tamní občané.
Nám zase pomáhají cizinci (a bohatnou). Česká ekonomika se už bez pomoci
cizích rukou a mozků neobejde. Oficiálně jich tu je již uvedených 222 000 a loni si vydělali
přibližně 27 miliard korun. Nejvíce je u nás Slováků (103 000), Ukrajinců (59 800), Poláků
(24 700), menší počty Mongolů, Bulharů, Moldavanů, Vietnamců (4 400 ?) a Němců.
V Olomouckém kraji žije takřka deset tisíc cizinců (9 715), na Olomoucku 4 179. Jsme
regionem s druhým nejnižším podílem cizinců (po sousedním Zlínském kraji). Jejich složení
je velmi podobné jako v celé ČR. Více než polovina zde má trvalý pobyt, ostatní většinou
využívají vízum na dobu delší než 90 dnů.
S přílivem lidí ze Slovenska a Ukrajiny by ale brzy mohl být konec. V obou zemích
narůstá ekonomická aktivita, takže časem se jim přestane vyplácet se sem stěhovat.
Po radosti tak budou mít hlavně firmy, které těžko hledají jiné zaměstnance. Cizinci totiž
nepohrdnou ani těžkou prací. Posledním hitem mezi českými personalisty jsou ale
Vietnamci. Ještě před pár lety jich u nás legálně pracovalo 400, teď už desetinásobek.
Personální agentury živící se dovozem lidí do továren intenzivně rozjíždějí ve Vietnamu
byznys, většinou přes Vietnamce již usazené v Česku. A zájem podniků o ně je veliký.
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Řada z nich umí česky, protože se tu vyučili ještě za socialismu. Navíc, i když nerozumí,
jsou extrémně pracovití.
O čem na střední Moravě sní nezaměstnané ženy kolem padesátky? O tom, zda se
jim vůbec podaří najít dobrou práci. Právě ženy starší 45 let totiž patří k nejvíce ohroženým
skupinám lidí, které o práci přišly. A často tak uváznou v záchranné síti úřadů práce
v kategorii „dlouhodobě nezaměstnaná“. U žen, vzhledem k jejich obvykle dřívějšímu
ochodu do důchodu, se jejich „rizikovost“ zvyšuje na ještě nižší věkovou hranici než je
padesátka! Jen u nás, na Olomoucku, tvoří pětačtyřicátnice a starší uchazečky o práci
podstatnou část z celkově nezaměstnaných žen. Celkem pak ženy mezi pětačtyřicítkou
a pětašedesátkou tvoří v evidenci nezaměstnaných 37 % ze všech uchazeček
nejrůznějších věkových skupin. Za nejzásadnější bariéru zaměstnavatelé považují neznalost
práce na počítači, nízké pracovní tempo a neznalost cizích jazyků. Nejde ale jen
o zástupné problémy a jádro pudla je někde úplně jinde? Asi vůbec neberou na vědomí
druhou stranu mince, že právě takové pracovnice mohou být pro firmu přínosem i díky
svým zkušenostem a mnohaletou praxí.
Malé zamyšlení nad padesátníky, drsné, ale pravdivé. Podle STEM 83 % oslovených
manažerů tvrdí, že zaměstnanci nad 50 let už nemají v některých oborech co dělat,
hůř se přizpůsobují, špatně se učí novým věcem (jazyky, počítače) a jsou pomalí. Tedy –
málo použitelní, neperspektivní. Lidé v předdůchodovém věku tvoří 30 % všech
nezaměstnaných a „suverénně zvítězili“ před ženami s malými dětmi, zdravotně
postiženými, absolventy i Romy. Proto tak často volí odchod do předčasného důchodu.
Těch je už přes 300 000! Co takhle zvážit přínosy lidí 50+ - loajalitu k firmě, zkušenosti, větší
odbornost a schopnost vidět problémy v souvislostech? Jinak si zaděláme na spoustu
problémů v budoucnosti.

24. ŽIVOTNÍ STANDARD
Ve statistikách o životní úrovni jsme na půli cesty mezi Němci a Poláky. V souboji
s okolními státy máme zatím bronz. Třetí místo je Čechům souzené, když se
v ekonomických disciplínách poměří se sousedy. Tomuto umístění odpovídá i srovnání
životní úrovně měřené výkonem ekonomiky na jednoho obyvatele. V porovnání se
Slovenskem, Maďarskem a Polskem je na tom Česko ve všech ukazatelích o něco lépe.
Všechny čtyři země začaly více bohatnout díky zahraničním investicím, které šly hlavně do
aut a elektroniky, v Maďarsku i do farmacie. Jmenované národy mají také větší či menší
problémy s nezaměstnaností.
Lépe naše postavení vyplyne z celkového pořadí, kterému i odpovídá HDP na
hlavu (EU = 100 %): Rakousko 122 %; Německo 108 %; Česko 73 %; Maďarsko 62 %;
Slovensko 54 % a Polsko 50 %. Markantně to vyzní i ve srovnání průměrné mzdy v Kč (EU =
100 %): Německo 105 000,-; Rakousko 80 000,-; Česko 19 000,-. Samozřejmě bereme
v úvahu ceny služeb, potravin, bydlení aj. Sečteme-li všechna ekonomická čísla
dohromady, zaostáváme za Německem či Rakouskem zhruba o 40 %. Kdyby vydržely
nynější dobré časy, další generace by už za 20 let mohla rozdíly smazat.
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Samozřejmě, v některých disciplínách hodně zaostáváme. Platy jsou nízké
a důchody podle statistik ještě nižší. OECD spočítala, že propast mezi státní penzí
a průměrnou čistou mzdou je v Česku jedna z největších v Evropě: skoro polovina. Moc
nám nepomůže, že oproti Němcům máme třeba víc mobilů. V Česku je jich víc než lidí,
v Německu je bez mobilu každý desátý.
Výdělky u nás dohánějí Unii a rychlý růst mezd a sílící koruna přibližují Česko pomalu,
pomaloučku k zemím západní Evropy. Zatím se čeští zaměstnanci dívají svým
západoevropským kolegům na záda z pořádné dálky. A to i přesto, že platy v Česku
rostou téměř nejrychleji v Evropě. Může za to i nedostatek lidí.
Podle statistik evropského statistického úřadu Eurostat jsme se přiblížili průměru
životní úrovně v EU. Vyjádřeno procentuelně, na průměrný standard jsme ztráceli 21 %, což
nás řadí na 17. místo v žebříčku 27 členů Unie. Máme se dobře, lépe než Portugalci a skoro
jako v Řecku. Držíme se tak ve skupině zemí jako Malta, Slovinsko a Kypr.
To, co platí vůči EU, není relevantní na scéně domácí. Podle žebříčků, které sestavily
společnosti Incoma a Gfk si obyvatelé hlavního města a okolních městeček mohou
dopřát dvakrát více než lidé z nejchudších vesnic na Moravě. Tam se kupní síla obyvatele
pohybuje na zhruba 65 % průměru Česka. Bylo by zjednodušením hovořit o bohatém
západu a velkých městech, na druhé straně chudším východu a venkovských oblastech.
Ale faktem je, že nejméně peněz na útraty mají lidé v malých obcích, které se navíc kvůli
tomu i postupně vylidňují. Práci tu neseženete, a když, tak špatně placenou anebo daleko
od domova. Pak není divu, že hodně lidí dá přednost tomu pobírat sociální dávky. Peníze
dostanou stejně a ještě k tomu mohou být doma.
Přesto podle průzkumu Eurobarometru, v němž odpovídalo bezmála 27 tisíc
Evropanů jsou Češi šťastní, ale ne úplně. V zaměstnání jsou o něco méně spokojení než
občané starých členských zemí EU, ale zase si tolik nestěžují na pracovní stres. Zneklidňuje
je skutečnost, že netuší, s jakým důchodem odejdou na odpočinek. Starosti jim činí také
dostupnost zdravotní péče. Volného času si cení 9/10 dotázaných, dobré práce 84 %.
Neslavně dopadla politika, která nezajímá 75 % Čechů, jen podle čtvrtiny je tedy důležitá.
Za normální nebo dobrý označilo svůj život 70 % dotázaných spoluobčanů. Pocit
spokojenosti však není u všech respondentů stejný. O něco skeptičtější jsou přece jenom
lidé vyššího věku. Mladí vidí svou budoucnost mnohem více růžově.
Bohatých lidí v Česku přibývá. Zatímco v roce 1993 přiznala alespoň milionový
majetek necelá pětina lidí, nyní už více než polovina. Ukázal to průzkum společnosti STEM.
Jde přitom o veškerý majetek domácností, tedy domy, byty, chalupy, auta, zahrady,
zařízení domácnosti, veškeré příjmy, úspory a všechen další majetek. Více než
dvoumilionový majetek přiznalo 23 % dotázaných, naopak do skupiny nejchudších lidí
s majetkem menším než 100 000,- korun se řadilo 5 % respondentů.
Pokud by mohlo být měřítkem životního standardu nové auto, tak jich letos silnice
zaplnilo 250 000 a Češi tak koupili nejvíce aut v historii. Dohromady už jich po českých
silnicích jezdí téměř 4,4 milionu. Tak se plnější peněženky a rostoucí ekonomika projevily na
českém bohatnutí. Navíc lidé si kupují více dražších a větších aut. Nejvíce bylo Škodovek –
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49 094, ostatní značky měly pod 10 000 prodaných kusů (další pořadí: Ford, Renault,
Volkswagen, Peugeot, Hyundai a další).
Náš kraj je s počtem obyvatel na 1 osobní automobil – 3,16 – na předposledním
místě v republice. Ale lidem se ani u nás nelíbí problémy, které v souvislosti s tímto jevem
musí denně řešit. Špatné silnice, málo parkovacích míst, znečištěné ovzduší, zácpy – to
k vyššímu životnímu standardu vůbec nepřispívá.
Trošku zchladit euforii pomůže i uvést tvrzení, že každý dlužíme – a to přes 7 000,korun. Jak to? Celková zadluženost obcí v Olomouckém kraji vzrostla letos na 4,55 miliardy
a jsme tak 4. nejzadluženějším regionem v ČR (zdroj: agentura Madison PA, která
mediálně zastupuje společnost Czech Credit Bureau). Zadluženost obcí na obyvatele
v Olomouckém kraji vzrostla oproti roku 2006 o necelých 800,- Kč a dosáhla výše 7.190 Kč.
Na celkovém obraze se podílejí nejen rezervy obcí, ale i dlouhodobé a krátkodobé
závazky, bankovní úvěry či návratné finanční výpomoci. I Litovel dluží (údaje jsou uvedeny
v rozpočtu města a zprávě Finančního odboru MěÚ).
Jistým rysem životního standardu je i letos tendence, kdy Češi opouštějí velká
města, která je lákají k životu stále méně. Lidé se hromadně stěhují do příměstských oblastí
a na venkov. Nejde jen o města nad 50 000 obyvatel, do kterých by se v posledních
5 letech přistěhovalo více lidí než odešlo. Takové u nás není jediné. O lidi přicházejí i města
typu Litovle, tedy nad 10 000 obyvatel. Těch je v zemi 131 a pouze v 15 z nich převažuje
počet přistěhovaných nad vystěhovanými.
Tento trend, kdy lidi láká levnější bydlení lepší vzduch a výhodná kombinace servisu,
který poskytují velká města a kvality prostředí venkova bude zřejmě pokračovat
i v budoucnu.
Co lidem nejvíc vadí? Problémy, se kterými se každý den potýká řada obyvatel
měst po celém Česku: ráno jdou do práce a kličkují mezi psími exkrementy. Zároveň si
přitom musí dávat pozor, aby je na přechodu nesrazil bezohledný řidič. A k tomu se na ně
valí všudypřítomný hluk projíždějících aut. Ovšem proti loupežným přepadením nebo
vykradenému autu vypadají všechny tři uvedené problémy jako banalita. Přesto to jsou
potíže, které obyvatelům Česka vadí ze všeho nejvíc. Ukázal to průzkum společnosti Gfk.
Co tedy nejvíc lidem ztrpčuje život? Jsou to bezohledná jízda a nepořádek na ulicích.
Lidé zároveň v průzkumu odpovídali, jak hodnotí práci policistů, kteří by měli na
pořádek na ulicích dohlížet. Pro policii nejsou výsledky průzkumu příliš dobrou vizitkou.
Respondenti dali jasně najevo, že policie je v okolí jejich domovů vidět jen velmi málo
(takový názor mělo přes 60 % dotázaných). A když policejní hlídka přijede, postupuje příliš
vlažně, případně problémy vůbec neřeší (myslí si to více než 60 % lidí).
Také naše názory na to, kdo s tím „nepořádkem“ souvisí, se již delší dobu nemění.
Některé údaje z průzkumu o tom koho bychom nechtěli za sousedy, poněkud zavánějí
primitivním rasismem. Lidé nemají rádi těžké alkoholiky (86 %), drogově závislé (85 %), Romy
(79 %), lidi s kriminální minulostí (78 %), homosexuály (42 %), lidi jiné barvy pleti a cizince
(31 %), Židy (11 %) – tak dokonce i skrytá xenofobie! Bez obav by naši spoluobčané přijali
Slováka, Angličana nebo Francouze. Ostatní jim voní méně a nejvíc předsudků mají vůči
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Romům (průzkum agentury STEM z dubna 2007). Jako sousedy by je velmi dobře a bez
problémů snesla jen pětina dotázaných. Není to jen názor dospělých. Valná většina žáků
a studentů k nim má také negativní postoj. Záporně se dívá i na prostituující, vězně,
drogově závislé či bezdomovce. Pozitivní postoj mají mladí naopak k postiženým,
černochům, seniorům či západoevropanům. To jsou údaje z průzkumu, jehož výsledky
představila společnost Člověk v tísni (agentura NMS). Jak tady dál?
Znakem životního standardu je i možnost kvalitní dovolené. Češi si užívali více než
loni a Asociace českých cestovních kanceláří vypočítala, že průměrný Čech utratil za
prázdniny v zahraničí 14 478,- korun. Stále větším hitem jsou zájezdy all – inclusive
a standardem současného českého turisty je tříhvězdičkový hotel s koupelnou
a televizorem na pokoji.
Sbohem Chorvatsko, teď jedeme do Egypta! To je asi heslo letošních dovolených.
Ale přesto se k břehům Jadranu vypravil téměř každý pátý Čech. Celkově strávili svůj
dovolenkový pobyt v cizině přes 4 miliony Čechů, průměrná doba dovolené byla devět
dní. Pořadí navštívených zemí bylo: Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Řecko, Rakousko, Egypt
(na 300 000!), Tunisko, Španělsko a Francie. Téměř 90 % turistů použilo silniční dopravu,
8,6 % leteckou, jen 2,8 % železniční.
Statistiky také uvádějí, že éra nadšení z dovolené v cizině postupně pominula. Lidé
už necítí nutnost jet do zahraničí. Už víme, že můžeme kdykoliv kamkoliv, a přestalo se nám
chtít. Od roku 2005 strávili po delší době Češi většinu dovolených v tuzemsku.
Pro mnohé rodiny se ale odjezd na dovolenou stává luxusem. Třetina z nich si
nemůže dovolit ani týden placené dovolené za rok (ale je to stejné i v EU!). Dokonce je to
polovina rodin s více než dvěma dětmi a důchodci. Zato přibývá těch, kteří jezdí na
dovolenou dvakrát i třikrát ročně.
Dobrá zpráva naopak je, že 80 % domácností v Česku nemá dluhy. Ovšem podle
statistiků dvě pětiny lidí nemají bokem ani 6 000,- korun na mimořádné výdaje – nejčastěji
lidé bez práce, důchodci, zaměstnanci s nízkou mzdou a větší rodiny. Jakkoliv životní
úroveň roste a čísla v průzkumu jsou lepší než z roku 2006, čtvrtina lidí si stěžuje na to,
že nemá peníze na nové oblečení, a dokonce je i 16 % lidí, kteří říkají, že si nemohou
obden koupit maso včetně kuřecího, i když by chtěli.
Lidé bez práce včetně důchodců a matek na mateřské dovolené si letos
nepolepšili a lidé déle nezaměstnaní dostali od státu zhruba jen dva tisíce korun měsíčně.
Ale podle průzkumu rodinných účtů za rok 2007 má člen domácnosti měsíčně deset tisíc
korun. V průměrné rodině jsou dva dospělí, z nich jeden pracuje, a v každé druhé rodině je
dítě. V našem kraji vychází s penězi dobře na 30 % lidí.
Několik zajímavých čísel z pramenu ČSÚ – Statistika rodinných účtů 2007: 38,9 % lidí
bydlí ve vlastním domě; 19,8 % v bytě v osobním vlastnictví; 23,3 % v nájemním bytě; 19,7 %
nájemníků platí regulované nájemné, 5,3 % tržní. Hrubé peněžní příjmy celkem byly 11 971,
čisté příjmy 10 339 korun v průměru na osobu a měsíc. Vybavení domácností je na úrovni –
95,5 % má pračku, 97,6 % barevný televizor, 93,7 % telefon (mobil nebo pevnou linku),
46,5 % osobní počítač a 61 % osobní auto.
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Jak si žije střední Morava? Životní úroveň je nižší než v domácnostech ve většině
jiných krajů Česka, ale na druhou stranu se kraj pomalu hospodářsky pozvedává.
V příjmech domácností a ve statistikách se to ale promítne až v příštích letech. Například
ve srovnání s údaji z předešlého odstavce – vybavenost domácností na střední Moravě –
pračka 93,5 %, barevný televizor 96,4 %, telefon 87,2 %, počítač 39,1 %, auto 56,9 %.
Ovšem náš region je hodně nevyrovnaný – Olomoucko je tahounem, naopak Jesenicko je
na tom dlouhodobě špatně.
A jaké jsou další závěry studie mapující životní úroveň obyvatelstva? Více než
polovina domácností v Olomouckém kraji je v rodinných domcích, 22 % má byt v osobním
vlastnictví, 8 % využívá družstevní a 18 % nájemní bydlení. Nejvíce lidí žije v bytě o velikosti
60 až 80 metrů čtverečních, čtvrtina obývá plochu větší než 100 m2. V řadě rodinných
rozpočtů scházely i peníze na dovolenou, oblečení a téměř polovina domácností by měla
problémy zaplatit neočekávaný výdaj. Velkou zátěž představují pro 30 % lidí výdaje na
bydlení, což je nejvyšší číslo ze všech krajů. Na 1. místě se region umístil i v počtu rodin,
které mají potíže zvládnout splácení půjček a úvěrů. Údaje ČSÚ jsou validní, vždyť
celorepublikový průzkum zahrnul 249 095 domácností, počet respondentů byl 632 878.
MF DNES spočítala index kvality života. Ze středomoravských oblastí dopadlo nejlíp
naše Olomoucko. Uvedeme jeho umístění v některých ukazatelích mezi 77 okresy v ČR.
Podnikatelé na tisíc osob – 38. místo (173); cena bytu 68 m2 v tisících korun – 71. (1 217);
nájem za m2 – 71. (97,91 Kč); cena plynu – roční spotřeba – 49. (25 584,- Kč – za topení,
ohřev vody a vaření); cena elektřiny 24. (25 405,- Kč – roční spotřeba); vodné – cena za m3
45. (52,53 Kč); stáří aut 7. (13,06 roku); hotely a restaurace na 1 000 obyvatel – 67. (8,58);
kina, divadla, kluby na tisíc obyvatel – 52. (0,914); sportoviště na 1 000 obyvatel – 50.
(1,746); věk mužů – předpoklad dožití – 24. (72,68); věk žen – předpoklad dožití – 12.
(79,43); lékaři – počet lidí na 1 lékaře – 5. (177); vzdělání – počet obyvatel s ukončeným SŠ
a VŠ vzděláním – 7. (39,48). Možná nudné, ale velmi poučné!
Olomoucko je na tom tedy relativně nejlíp. V centru máme fakultní nemocnici,
která nabízí obyvatelům velmi dobrou zdravotní péči. Díky husté síti středních škol
a Univerzitě Palackého máme také nejvyšší podíl lidí s maturitou a vyšším vzděláním. Lidé
na Olomoucku si nejsnáze shánějí práci a vydělávají nejvíce peněz. Přesto průměrná
měsíční mzda v Olomouckém kraji dosáhla pouze 85,6 % republikového průměru. Stále
stejné jsou důvody, proč tomu tak je: vysoká nezaměstnanost a nepříznivá struktura
odvětví zdejších podniků, kdy největší zastoupení zde má zpracovatelský průmysl.
Třešnička nakonec: v 50 srovnávaných kriteriích žebříčku kvality života zaujímá okres
Olomouc 15. místo s hodnotou indexu 94,18 (okresů je, jak uvedeno, 77).
Abychom si mohli symbolicky poklepat na rameno, tak ještě jednou chválíme.
Obchodníci a restauratéři v Olomouckém kraji patří k nejpoctivějším v zemi. Vyplynulo to
z kontrol pracovníků České obchodní inspekce (ČOI). Jsme mezi třemi kraji s nejlepšími
výsledky v Česku. Špatně skončilo jen 3,1 – 3,5 kontrolních nákupů. Pokud obchodníci
nebo služby v regionu předražili, bylo to v procentech o 1,5. Osobní zkušenosti jsme do
hodnocení raději nezařadili!
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Lépe než na Brněnsku či Liberecku, ale hůře než na Pardubicku či Zlínsku se žije
lidem, kteří bydlí ve městech a obcích na Olomoucku. Průzkum MF DNES porovnávající
podmínky pro život ve všech 77 okresech ho vyhodnotil mezi pěti okresy střední Moravy
jako nejlepší. Neusínejme ale na vavřínech, stále je co zlepšovat a některé z ukazatelů
indexu kvality života si za rámeček rozhodně nedáme.

25. ZDRAVÍ
Zpráva o zdraví Čechů za rok 2007 je bohužel opět stejná – srdeční a cévní choroby
jsou u nás stále nejčastější příčinou smrti. Muži na tyto nemoci umírají v nižším věku
než ženy a teprve po 60 se statistika vyrovnává. Jací jsou zdravotní strašáci našeho kraje?
Byť si Středomoravané užívají lepšího životního prostředí, co se počtu astmatiků týká,
tak bodují. A nejde jen o tu jedinou nemoc, ve které se kraj ve statistice šplhá na horní
příčky. Třeba u počtu nejrůznějších psychiatrických chorob se pohybuje spíš nad
tuzemským průměrem. Množství uživatelů drog evidovaných ve specializovaných
poradnách se také pohybuje nad republikovým průměrem, a za posledních pět let se kraj
drží na druhém místě v republice.
A kvůli čemu si nejčastěji lidé musejí jít lehnout do nemocnice? Mezi muži to
na prvním místě byli ti, které na lůžko upoutaly potíže srdce a oběhové soustavy. Za nimi
skončili pacienti s chorobami trávicí soustavy či ti, kteří se poranili nebo měli úraz. Na čtvrté
místo se zařadily potíže dýchací soustavy a na další zhoubné nádory. Ženy zase nejčastěji
do péče lékařů přivedly choroby oběhové soustavy a srdce, močového a pohlavního
ústrojí, trávicí soustavy, rakovinné nádory a také potíže se svaly a kostrou.
Hrozbou moderní doby se stala cukrovka, a počty lidí s tímto závažným
onemocněním v Olomouckém kraji prudce rostou. Je jich tu již na 50 000 a za posledních
pět let přibylo 12 000 diabetiků. Jejich skutečný počet bude však podle odborníků
mnohem vyšší, protože řada lidí o své nemoci dosud vůbec neví. Rostou, bohužel, i počty
dětských pacientů, kde jde diabetes ruku v ruce s obezitou a nedostatkem pohybu.
A malých tlouštíků rapidně přibývá.
Více je i rakoviny, kterou onemocní každý rok zhruba 60 000 Čechů a Češek
a na 30 000 lidí zemře. Ovšem řada pacientů se dokáže se zákeřnou nemocí poprat,
vyléčit se. Tady může významně pomoci olomoucké onkologické centrum, které
na internetu zveřejňuje jak úspěšně léčí rakovinu, i jaké metody používá. Pacienti tak lépe
porozumí své nemoci, pojišťovny navíc hodlají proplácet cílenou léčbu.
I tak je možné zaznamenat mírný pokles úmrtí na výše uvedené choroby. Příčiny lze
vidět i v tom, že mnozí lidé začali brát péči o své zdraví víc do vlastních rukou, zajímají se
o prevenci, častěji sportují, zdravěji se stravují a celkově mění životní styl k lepšímu. Dalším
důvodem je pokrok, jaký lékařská věda v posledních letech udělala.
Příkladem mohou být odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc, kteří získali
dva nové přístroje. Díky nim mohou nyní rychleji a přesněji diagnostikovat dědičné
metabolické poruchy (DMP), které se nejčastěji projevují u kojenců a batolat, ale mohou
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být zjištěny také u starších dětí či dospělých. Jde o plynový chromatogram – hmotnostní
spektrometr, za 3,5 milionu korun. Laboratoř pak získala nový analyzátor aminokyselin,
který zdvojnásobil rychlost vyšetření a tím i počet pacientů. Analyzuje se v tělních
tekutinách jako je krev, moč a mozkomíšní mok. Na základě výsledků pak lze určit, jakou
dědičnou metabolickou poruchou pacient trpí.
K těm nepříjemným skutečnostem našeho vztahu ke zdraví patří bagatelizace
vztahu k AIDS, kde nemocných rekordně přibylo. Mladí Češi riskují, přestali se nemoci bát.
AIDS se nás netýká, myslí si teenageři a téměř se nechrání. Dokonce anketa MF DNES
mezi školáky a středoškoláky ukazuje tragické neznalosti, například že proti HIV se lze
očkovat, či že lék již existuje.
Jste nakažený! Tuto větu letos na střední Moravě slyšeli dva lidé. Hygienici v kraji tak
evidují celkem 29 HIV pozitivních pacientů. Olomoucký kraj je v žebříčku regionů v počtu
nakažených pátý s nejnižším počtem. Většina nakažených jsou homosexuálové. Ovšem
HIV pozitivních je mnohem víc. O své nemoci však neví, protože nebyli na testech nebo se
jim vyhýbají. Lékaři předpokládají, že HIV pozitivních je v kraji pětkrát až desetkrát víc.
Abychom nezapomněli na ty další strašáky, tak znovu k nelichotivým statistikám.
V lihovém žebříčku, který uvádí kolik kde vypijí litrů čistého alkoholu na osobu za rok, jsme
nadále se 16,21 litru na čele (následováni Francií, Německem a Slovenskem) – to podle
oficiálních statistických údajů. V mapování skutečného stavu, který zahrnuje i podomácku
vyrobené lihoviny, import a export, jsme si se Slováky vyměnili místa. Ti jsou první s 19,4 litry,
ale my hned za nimi se 17,2 litry (až za námi Lucembursko, Maďarsko, Rusko). Ani
v konzumaci piva jsme si „zlatou medaili“ nenechali vyfouknout od Irů, Němců a Britů,
v destilátech jsme „naštěstí“ až na 8. místě, když zde vévodí části bývalého SSSR
(Moldávie, Rusko, Lotyšsko, Bělorusko). Náš historický rekord v pivu – 163,5 litru zlatavého
moku na osobu včetně nemluvňat – to se nemůže neprojevit na stavu zdraví našich
obyvatel!
Snad dostaneme postupně rozum? Na lepší časy svítá alespoň ve vztahu
ke kouření, dalšímu z jevů, který ubírá léta a přispívá k vyššímu počtu výskytu rakoviny.
Na veřejnosti by už kouření zakázalo 69 % lidí (průzkum agentury Mori). Pro zákaz by
dokonce byla i polovina silných kuřáků. Novela zákona o omezení kouření na veřejnosti
už je ve Sněmovně a za její podporu se postavila i Česká lékařská komora a Česká koalice
proti tabáku.
Čechy trápí „americký paradox“. Jedí kvalitněji a zdravěji než před deseti lety,
přesto stále více tloustnou. Je to dáno nepoměrem mezi velikostí porcí a úbytkem pohybu.
Nahradili jsme velkou část živočišných tuků rostlinnými, které jsou zdravější, jenže jejich
energetická hodnota zůstala stejná. Konzumujeme také více „lehčího“ kuřecího masa,
mírně se zvedla i spotřeba ovoce. Ovšem každých pět let stoupá počet obézních lidí
o 3 %. V Evropě se tím držíme na předních příčkách žebříčků. Velké rezervy máme ve
spotřebě zeleniny či ryb. Snažíme se o zdravou výživu, ale většina lidí si stále vybírá jídlo
podle ceny. Nejlevnější jsou uzeniny, proto nám i přezdívají „uzeninový národ“.
Co všechno sníme za rok – to jsou zajímavá, ale i poučná čísla. V posledních letech
významně klesla spotřeba hovězího masa, ale i tak ho sníme 10,1 kg za rok (1995 – 18,8
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kg!); u vepřového je pokles minimální, stále jsme nad 40 kilogramy za rok (letos 41,0 kg).;
drůbeže sníme dvakrát více – 26,2 kg (1995 – 13,6 kg); mléčných výrobků o třetinu více –
238 litrů; u ovoce a zeleniny - stagnace – 159 kg (1995 – 155 kg).
Češi stále nepovažují nadváhu za problém, a to i přesto, že jí trpí už skoro polovina
obyvatelstva. Podle průzkumu agentury MEDIAN je se svou postavou spokojeno přes 70 %
dotázaných. Jen 14 % si přeje, aby zhubl i jejich partner.
Počet lidí s nadměrnou váhou trvale roste a oficiální údaje České obezitologické
společnosti jich uvádí 52 % - více mužů než žen. Divíme se? Asi ne, když zjistíme, že Češi se
věnují náročnějším fyzickým aktivitám jen dvě hodiny týdně, odborníci přitom doporučují
minimálně dvojnásobek. Lidé s nadváhou také mnohem více sledují televizi nebo spí,
případně se věnují domácím pracem. Vymlouvají se, že za jejich problémy s nadváhou
mohou vrozené dispozice – to celá třetina! Tlustí trpí častěji vysokým krevním tlakem,
ischemickou chorobou srdeční, onemocněními kloubů či páteře. Pravděpodobnost
cukrovky je u nich pětkrát vyšší. Pětina si však svou nadváhu vůbec nepřipouští – takže dál
tloustneme, přesto jsme spokojeni.
ZDRAVOTNICTVÍ – LÉKAŘSKÉ SLUŽBY V LITOVLI
V současné době je občanům spádové oblasti a města Litovle k dispozici 41 lékařů
nejrůznějších oborů. Většina z nich ordinuje na litovelské poliklinice, ostatní mají ordinace
v soukromých objektech nebo prostorách patřících Městu Litovel. Nejvíce je využíváno
služeb praktických lékařů, těmi jsou – Beilová Kamila, Hovorková Renata, Katzerová Věra,
Přibylová Alice, Šromová Alena a Petr Vočka. Jako internisté ordinují – Bureš Viktor,
Gaja Antonín, Horalík Dalimil, Mašková Petra a Pospíšil Ivo. Pediatry jsou samé ženy –
Hradská Nora, Křížová Věra, Nesetová–Šmakalová Šárka a Vacová Elena. Mezi
gynekology převažují muži – Dostál Milan, Konečný Vojtěch, ženy zastupuje Fousová
Jarmila. Dále následují odborníci – specialisté v abecedním pořadí: Arzouni Rabah –
urolog, Aulehlová Alena – ortoped, Dostálová Andrea – oční lékařka, Fremlová-Vodičková
Iveta – kožní lékařka, Hacar Josef – radiodiagnostik, Kočí Jiřina – diabetolog, Kovaříková
Jarmila – onkolog, Látalová Olga – oční lékařka, Navrátilová Silvie – neuroložka, Rupprecht
Marcel – plicní ordinace, Sekerková Pavlína – oční lékařka, Štefka Vladimír – chirurg,
Táborská Věra – psychiatr, Váňová Hana – homeopat, Vilhelm Tomáš – neurologie –
rehabilitace, Žižková Jana – ORL. Zubních lékařů je k dispozici sedm – Čamková Jitka,
Pavlíková Simona, Přibyl Josef, Schmalz Michal, Vojanec Petr, Vojancová Olga
a Wiedermannová Ludmila. Město Litovel se snaží o doplnění odborností lékařů tak,
aby v podstatě všechny zdravotnické služby byly k dispozici zde a cesty za péčí mimo
město byly minimální.
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26. BYTY, BYDLENÍ, NÁJMY
Majitelů vlastních domů a bytů přibývá. Česko tak za posledních pět let předběhlo
Švédsko, Dánsko nebo Francii a ve vlastním u nás bydlí 61 % rodin (2002 – 52 %) – uvádí
zjištění agentury Factum Invenio. Každý rok se u nás postaví v rodinných i bytových
domech asi 30 000 bytů. K tomu přibývá lidí, kteří si na ně půjčují. Spolu s družstevními byty
tedy u nás bydlí dvě třetiny lidí ve svém.
S chystanou deregulací nájemného se někteří lidé rozhodli řešit situaci po svém –
měsíční splátky hypoték se totiž příliš neliší od tržního nájemného. To má dnes asi 300 000
lidí. Tedy levné hypotéky a nefungující trh s nájmy pomáhají řešit zapeklitý a dlouhodobý
bytový problém.
Bytů rekordně přibývá i na střední Moravě. V roce 2007 dokončily firmy a stavebníci
rodinných domků postavili 1 307 bytových jednotek. Nejvíc se staví právě na území
olomouckého okresu. Byty, které už osídlili noví majitelé, tvoří 45 % všech středomoravských
bytů předaných do užívání. Výrazný podíl na bytové výstavbě v regionu mají
developerské společnosti, které stavějí bytové domy. Naopak radnice stavějí bytové
domy velmi málo. Ovšem zájem o ně je obrovský.
Ceny bytů rostou závratným tempem, tryskem. Kdo zaváhá, musí si už pořádně
připlatit. Za loňský rok vzrostly v mnoha městech, včetně Olomouce, o více než 10 %. Starší
třípokojový byt o 68 m2 tu stojí 1,2 milionu korun. Ceny bytů zvyšuje velká poptávka silné
generace narozené v 70. letech, dostupnost hypoték i zájem cizinců, kteří s byty v Česku
spekulují. V lednu navíc banky překvapivě zlevnily hypotéky na 4,35 % (v lednu 2003
5,73 %!). Jde u nás o první generaci lidí, která si půjčuje na bydlení ve velkém. Jen vloni si
lidé půjčili v ČR sto miliard korun na 67 000 bytů, větší část na starší byty.
Co také podporuje tyto snahy? Nájmy se totiž od ledna 2008 zvýší až o polovinu
a většina obcí zdraží činže na maximum. Statisíce rodin žijící v bytech s regulovaným
nájemným čeká tedy prudké zdražení. Drtivá většina měst a soukromých majitelů se
rozhodla využít maximálního jednostranného zvýšení nájmů, které jim dovoluje zákon.
Ve většině případů to znamená růst mezi 20 – 30 % (Olomouc 24 %, Litovel 18 %).
Na většině míst republiky jde o vůbec nejvyšší skok v regulovaných nájmech. Důvodů je
několik. Deregulaci zastavila vláda ČSSD v roce 2002 a od té doby rostl rozdíl mezi tržními
a regulovanými nájmy. A loni, kdy radní mohli poprvé po pěti letech o zvýšení nájmů
rozhodnout, to neudělali kvůli blížícím se volbám. Nyní vše rychle dohánějí, a to i pod
tlakem žalob majitelů domů u Evropského soudu. Propastný rozdíl mezi tržními
a regulovanými nájmy se sice snižuje, ale zdaleka není odstraněn. Bydlet v bytě
s regulovaným nájemným se stále ještě vyplatí. Deregulace by měla skončit v roce 2010.
To by roční nájem měl dosáhnout 5 % z ceny bytu. Města by pak už neměla na provoz
a údržbu nájemních bytů doplácet z rozpočtu.
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27. STŘEDNÍ MORAVA – ZAJÍMAVOSTI
TURISTIKA
Jak Olomoucký kraj cestuje? Chorvatsko, Řecko, Itálie, Bulharsko jsou stále tradiční
místa dovolené Středomoravanů. Letos bylo v kurzu navíc i Portugalsko či ostrov Madeira
a hlavně mladí lidé se nebáli zamířit do Ruska nebo Pobaltí. Velké oblibě se těšilo
Slovensko a znovu se stalo populárním trávit dovolenou doma, v Česku. Pravidlem je, že se
chce také lepší komfort – kempy už nelákají, vytlačily je penziony a hotely.
Střední Moravě se ale více vyhýbají zahraniční turisté. Odpočívat, obdivovat
památky a utrácet jezdí raději do jiných regionů ČR. Do Olomouckého kraje přijelo letos
o 5,4 % méně lidí ze zahraničí, a tak jsme jedním ze šesti krajů, které zaznamenaly
meziročně pokles zahraničních hostů. Ubylo nám hlavně Poláků, kteří patří k nejčastějším
návštěvníkům regionu.
Kam jezdí turisté na střední Moravě nejčastěji? Asi do objektů v naší blízkosti, ale
na ruchu v Litovli se to příliš neprojevuje. Po zoologické zahradě na Svatém Kopečku je
letos nejnavštěvovanější památkou v kraji pohádkový hrad Bouzov, který prolomil
magickou hranici stotisícího návštěvníka. Na 4. a 5. místě pak jsou Javoříčské (asi 50 000
návštěvníků) a Mladečské (kolem 20 000 návštěvníků) jeskyně.
Tak jako v Litovli chybí i krajskému městu ubytovací zařízení – větší síť penzionů,
hotelů nebo restaurací. Na Olomoucku je jen zhruba 8,5 ubytovacího zařízení na tisícovku
obyvatel a okres je až na 67. místě v zemi. Jesenicko je na 6. (19,24), ale ostatní okresy jsou
na tom podobně jako my – Šumperk 56., Prostějov 62. a Přerov dokonce až na
předposledním – 76. místě v ČR. Takhle se Olomoucký kraj Mekkou pro turisty asi těžko
stane!?
VÝROBEK OLOMOUCKÉHO KRAJE
V letošním ročníku soutěže pořádané Agrární komorou již druhým rokem - Výrobek
Olomouckého kraje - si při slavnostním vyhlášení v Přerově nejvyšší ceny odvezlo 14 firem.
Ocenění garantuje vysokou kvalitu výrobku a hlavně charakterizuje, odkud zboží pochází.
Speciální komise složená ze 16 odborníků i laiků vybrala mezi 78 výrobky i světlý ležák
Litovel Premium z našeho pivovaru. Má tedy právo na označení speciálním logem,
k čemuž jej opravňuje udělený certifikát. „Tímto pomůžeme spotřebiteli v jeho orientaci při
nákupu, logo by mělo na ověřenou kvalitu zboží upozornit,“ uvedl Antonín Chytil,
obchodní ředitel pivovarů Zubr a Litovel.
CYKLOSTEZKY 2007
Na střední Moravě jezdí na kole do zaměstnání téměř 16 % lidí. V tomto ohledu nás
poráží jedině Pardubický kraj. Stesky ekologů, že lidé dávají stále více přednost
automobilům, u nás tak úplně neplatí. Většina středomoravských měst se snaží rozvoj
cyklistiky podpořit, a proto ve svém rozpočtu počítají s penězi na výstavbu dalších
cyklostezek.
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V celém Olomouckém kraji sedají na kolo nejvíce lidé právě v Litovli, z velkých měst
pak v Prostějově, ale úplně nejvíc cyklistů je v Uničově. V TOP 10 – obcí s největším
podílem cyklistů jsme tak na 3. místě s 30,9 % (Uničov 37,1 %). Krajský úřad rozdělil
na výstavbu stezek mezi středomoravské obce 12 milionů korun.

28. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ
PIVOVAR LITOVEL a.s., Palackého 934, Litovel
V roce 2007 nedošlo ke změně názvu firmy, k personálním ani organizačním či
výrobním změnám. Průměrný počet zaměstnanců činil 204 osoby. Pivovar v roce 2007
vystavil celkem 226 381 hektolitrů piva. Ve velmi těžké konkurenci nadnárodních značek,
která trvá již několik let, se podařilo navýšit prodej v tuzemsku o 15 %, především
zásobováním velkých řetězců. V tuzemsku ale trh s pivem stagnuje a další předpoklad
růstu je malý. Exportováno bylo 21 125 hektolitrů piva do 15 zemí světa, zejména do
Slovinska, Švédska, Anglie, Slovenska, Polska, Maďarska a Finska.
Z hlediska investic a údržby je důležité zbudování makrobiologické laboratoře a
plynofikace přední části areálu podniku. V roce 2007 získal Pivovar Litovel řadu ocenění na
celostátních anonymních degustacích: Zlatou Českou pivní pečeť (Tábor); Zlatý pohár
Pivex (Brno); Pivo České republiky (České Budějovice); České pivo roku 2007 (Praha –
Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský); Výrobek Olomouckého kraje (Olomouc).
Hospodářská situace podniku je stabilní.

PAPCEL, a.s., Uničovská 132, Litovel
Předsedou představenstva společnosti je Ing. David Dostál. V říjnu 2007 vstoupilo
v platnost nové organizační schéma firmy. Změny zasáhly v menší či větší míře všechna
oddělení firmy. Ke konci roku je organizační struktura vedení společnosti následující:
Ing. David Dostál – předseda představenstva; Ing. Ivan Dzido – výkonný ředitel; Ing. Ivo
Loska – ředitel marketingu a obchodu; Ing. Ladislav Řehák – technický ředitel; Ing. Jan
Smítal – výrobní ředitel; Mgr. Pavla Hovorková – personální ředitelka. Od 1. 1. 2008 vzniká
nová pozice – Lean Leader (štíhlý podnik).
Ve výrobním programu společnosti nedošlo v roce 2007 k žádným změnám.
Průměrný počet zaměstnanců byl 286. Bylo dosaženo největšího objemu tržeb v historii
firmy ve výši 730 milionů Kč. Došlo k úsporám u většiny nákladových položek a tak bylo
dosaženo i nejvyššího zisku v historii společnosti, a to 50 milionů korun. Ta byla na posilování
koruny během roku připravena, a tak tento trend výsledek negativně neovlivnil. Zvedl se
i ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty. Objem zakázkové náplně k 31. 12. 2007
činil 965 milionů korun. Velmi úspěšný z hlediska získání dalších větších kontraktů byl
především závěr roku 2007. Společnost získala certifikát ISO 14001 + OHSAS 1801.
V listopadu 2007 byl podepsán jeden z největších kontraktů firmy na rekonstrukci
papírenského stroje v podniku Karton a Upakovka Učaly. Tímto projektem vstupuje Papcel
na nový segment trhu papírenských strojů s šíří nad čtyři metry.
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ORRERO a.s., Tři Dvory 98
Ředitelem společnosti je stále Ing. Petr Lakomý. Během roku 2007 se začal vyrábět
nový výrobek – sýr Verena. Podnik má v průměru 100 zaměstnanců. Většina výroby jde na
export. Hospodářský výsledek se oproti roku 2006 posunul do kladných čísel, ale nepokryl
ztrátu z minulého roku. Došlo totiž k obrovskému zvýšení ceny za syrové mléko z 8,- na 10,Kč, a to jen v průběhu posledního čtvrtletí roku 2007.
ADRIANA – výrobce těstovin, s.r.o. Tři Dvory 97
Ředitelem a jednatelem společnosti je Ing. Zbyněk Navrátil, dalšími jednateli
Ing. Pavel Hrdina a Ing. Michal Miťka. V roce 2007 ukončil společnictví a jednatelství ve
společnosti Ing. Jiří Pavlík, který odešel do starobního důchodu.
Průměrný počet zaměstnanců je 117 osob. V roce 2007 bylo investováno do
rozšíření výrobního programu zakoupením robotizační jednotky Kawasaki, kartonovacího
stroje na nový tvar sáčku na balení těstovin a zakladače do skladu hotových výrobků.
V oblasti zaměstnanosti je největším problémem zaměstnávání v nižších dělnických
profesích, kde je největší fluktuace, hlavně u mužské populace. V obchodní oblasti byla
zaznamenána řada úspěchů, hlavně v exportu. Pro rok 2008 je plánováno další rozšíření
výroby, úprava výrobního zařízení a zkvalitnění pracovního prostředí pro zaměstnance.
KIMBERLY – Clark s.r.o., Studentů 49, Litovel
V roce 2007 se vyrobilo 412 300 000 kusů tamponů se 138 zaměstnanci (v roce 2006
336 500 000 kusů se 116 zaměstnanci). Organizace výroby pokračovala v nepřetržitém
sedmidenním provozu. Vyšší výroba s sebou také přinesla kapacitní problém na stávajících
strojích, takže bylo nutno zakoupit další stroj v hodnotě 21 milionů korun. Nárůst výroby
tamponů velkou měrou kompenzuje snižující se trend ve výrobě vložek, kde ke konci roku
došlo k úplnému uzavření jejich výroby. Litovelský závod se tedy stává strategickým
závodem a výhledově se počítá do roku 2012 se zdvojnásobením výroby. Tampony
vyrobené v Litovli jsou distribuovány do celého světa, což svědčí o jejich vysoké kvalitě a o
konkurenceschopnosti závodu v celosvětovém měřítku.
Během roku 2007 byl vyřešen problém odbavování kamionů zastřešením rampy
a nájezdem ke speciálním navíjecím vratům. Snížil se i hluk postavením protihlukové stěny,
a tak se vyřešily i problémy s enormním zatížením bytové zástavby v blízkosti závodu.
Průměrný počet zaměstnanců byl 210 a jejich průměrná hrubá mzda 22 399,- Kč.
Zaměstnanci mají k dispozici aktivity – turistické zájezdy do Rakouska, lyžařské zájezdy na
Hochcar, návštěvu muzikálů, Dinoparku ve Vyškově, vstupenky na koncerty známých
hudebních skupin. Velký zájem byl i o slevy na bowling, masáže, pedikúru, permanentní
vstupenky a rybářské povolenky. Sociální komise pořádá i pravidelná setkání zaměstnanců
a jejich rodinných příslušníků.
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AUTO HLAVÁČEK a.s., provozovna Litovel, Svatoplukova
Ředitelem společnosti a členem představenstva je Ing. Zdeněk Hlaváček, jeho
zástupcem a současně vedoucím provozovny v Litovli je pí Miluše Pokorníková. Společnost
provádí autorizovaný servis a prodej vozů Škoda, záruční a pozáruční servis, karosářské
práce, prodej originálních náhradních dílů a příslušenství, prodej ojetých vozidel. Celkový
počet zaměstnanců je 146, v Litovli 24. Další provozovny má společnost v Olomouci,
Zábřehu na Moravě a Litomyšli.
ALIBONA, a.s., Svatoplukova 909, Litovel
Ředitelem firmy je nadále Petr Hlaváček. K organizačním změnám nedošlo. Hlavní
stále zůstává výroba konzervovaného ovoce a zeleniny. Průměrný počet zaměstnanců je
138, jejich průměrný plat 12 869,- Kč. V roce 2007 bylo dosaženo nižších výkonů, celkové
tržby dosáhly 228 milionů, což je o 1 % méně, než v roce 2006. Toto snížení tržeb bylo
způsobeno o 2 % nižším prodejem vlastních výrobků, nakupovaného zboží se prodalo
přibližně stejně. Výroba vlastních výrobků, vyjádřeno v objemových ukazatelích, byla vyšší
o 4 % než v roce 2006. Tento nárůst byl v důsledku získání nových odbytových možností.
Z investičního hlediska byl rok 2007 zaměřen na čistírnu odpadních vod. Jednalo se
o rekonstrukci potrubí, přivádějícího odpadní vody do čistírny a pořízení odstředivky, která
napomáhá k vysoušení usazených kalů. Tyto investice si vyžádaly 2 miliony korun.
Pěstitelská pálenice zpracovala díky dobré úrodě ovoce vyšší množství kvasu než v roce
2006.
MJM Litovel, a.s., Cholinská 1048/19
Společnost má dnes přední místo na trhu služeb pro zemědělství, nákupu, prodeje
a zpracování zemědělských produktů v rámci celé ČR. Získala rozhodující postavení na
regionálním trhu, zejména v okresech Olomouc, Přerov, Šumperk, částečně Prostějov
a v dalších regionech Moravy. Obchoduje s partnery v rámci Evropské unie. Své závody
a sklady má společnost v Litovli, Šternberku, Olomouci, Přerově, Uničově, Blatci a Bludově.
Po fúzi pokračovala v rozvíjení aktivit, došlo k růstu obratu, který v roce 2007 dosáhl 2,1
miliardy korun.
Společnost je i nadále specializovaná na prodej průmyslových hnojiv, pesticidů,
pohonných hmot, nákup, skladování, zpracování a prodej produktů rostlinné výroby
(obiloviny, řepka, mák, kukuřice atd.). Ve Šternberku je umístěna výrobna krmných směsí,
kde bylo v roce 2007 vyrobeno 48 000 tun krmných směsí pro všechny druhy
hospodářských zvířat. Je zde také mlýn, který v tomto roce vyrobil 18 000 tun mouky –
hlavním odběratelem je společnost ADRIANA. Kromě této běžné obchodní a výrobní
činnosti společnost provádí pro zemědělce služby ve výživě a ochraně rostlin.
Zvláštností a specifičností firmy je významné uplatňování nových trendů ve výživě a
ochraně rostlin ve světě známý pod názvem „Precizní zemědělství“. Tento systém
využívající satelitní navigaci GPS rozvíjí společnost od roku 1997. Jí rozvinutý systém pod
názvem „Prefarm“ byl v roce 2007 uplatněn na více než 300 000 hektarech v rámci celé
ČR a je využíván i zemědělci na Slovensku. Od roku 2001 je firma v oblasti precizního
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zemědělství zapojena do řešení výzkumných úkolů v rámci Evropské unie a na řešení
spolupracuje s řadou výzkumných ústavů v zahraničí.
K 31. 12. 2007 společnost zaměstnávala 176 pracovníků s průměrným měsíčním
platem 19 954 Kč. Od fúze má společnost stabilní management. Dochází k postupné
koncentraci vlastnictví akcií společnosti. Předsedou představenstva a generálním
ředitelem je Ing. Miroslav Šuba, který je též majoritním akcionářem. Kromě něj jsou to ještě
Ing. Jitka Nekachlová, Ing. Michael Knajbl a Ing. Zdeněk Šoustal.
HAJDO spol. s.r.o., Čihadlo 951/5, Litovel
V názvu, výrobním programu ani organizaci nedošlo během roku ke změnám.
Průměrný počet zaměstnanců byl 65. Zhodnocení hospodářských výsledků není zatím
k dispozici – probíhá jejich zpracování. Během roku došlo k opravě nebytových prostor
v budově na ulici Kollárově 808, kde byla v zájmu obyvatel města a z iniciativy MěÚ
vybudována ordinace pro choroby plicní. Na ulici Příčná 22 dále probíhá výstavba
výrobní haly (ta by měla být kolaudována v roce 2008) a výstavba parkoviště tamtéž
(kolaudace v roce 2008).
SLADOVNY SOUFFLET ČR, Litovel, Uničovská 33
Během roku nedošlo k žádným organizačním změnám, výrobní program je stabilní.
Počet zaměstnanců je stále 30, průměrný plat 18 743,- Kč. Podniku se daří vyrábět
na 100 % . Stále se zvyšují požadavky ze strany odběratelů na speciální slady – karamelový,
pšeničný, barevný – což vedlo vedení společnosti k rozhodnutí rozšířit výrobu těchto sladů.
Bude zakoupen nový pražič a tento instalován v roce 2008. Tak bude zvýšena výroba
pražených sladů o 60 %. Celková výroba však zůstane na stávající úrovni. Postavením
čtvrtého pražiče se výrobní program podniku stabilizuje a zvýší se i důležitost naší sladovny
v rámci Sladoven Soufflet ČR. I když jde o nejmenší sladovnu ve firmě, je to největší
výrobce sladu vůbec.
PRVNÍ UMĚLECKÝ VÁLCOVÝ MLÝN – Svatopluk Staroštík, Palackého 893/25, Litovel
Majitelem je pan Svatopluk Staroštík. Provoz mlýna byl v roce 2007 omezen cenami
obilovin, ty se oproti roku 2006 zvýšily o 80 – 100 %. Celkem bylo zakoupeno 120 tun
obilovin. Jako hlavní komodita bylo nakoupeno 80 tun ovsa, který je prodáván jako
ovesná rýže, případně ovesné vločky. Další obiloviny jako pšenice, ječmen a kukuřice jsou
prodávány z větší části jako šrot. Pro malospotřebitele bylo zakoupeno 10 tun směsí pro
domácí zvířectvo od MJM Šternberk.
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů jak z malé vodní elektrárny ve
mlýně, tak i na Čihadle č. 35 se pohybovala kolem 200 000 kWh a celé množství odebírá
ČEZ distribuce a.s. Děčín. Vzhledem k nesplnitelným podmínkám ze strany CHKO nebyla
provedena oprava zdiva náhonu ve mlýně a výroba elektrické energie je snížena
dlouholetými nánosy v ramenech Moravy i dosud nevyřízenými restitucemi pozemků
a samotné budovy na Čihadle.
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ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAŇOVICE
Obchodní jméno i sídlo zůstalo stejné. V čele představenstva je Ing. Václav Kuba,
místopředsedou je Pavel Obrátil, členy Vratislav Spurný, František Neubauer, Ing. Květoslav
Ambrož, Josef Prucek a Ing. Marie Slánská. Revizní komisi tvoří Jana Kellnerová
(předsedkyně), Ervín Labuda, Jaroslav Winiarski, Alois Přidal a Jaromír Damovský. K 31. 12.
mělo družstvo 288 členů. Zapisovaný základní kapitál činí 13 176 000,- Kč. Průměrná
měsíční odměna podle počtu přepočtených pracovníků je 18 453,- Kč, nárůst oproti roku
2006 je 15 %. Na kapitálové a penzijní připojištění přispívá družstvo 666,- Kč na pracovníka
za měsíc. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo uhrazeno 300 000,- Kč (příspěvky na
obědy, sociální výpomoci, dary). Sociální výdaje za rok 2007 činily celkem 1 074 000,- Kč,
tj. 1 066,- Kč na pracovníka za měsíc.
I v roce 2007 družstvo obchodovalo své výrobky prostřednictvím odbytových
společností: Loštická obchodní s.r.o. (prodej vepřového masa) a Odbyt Haňovice s.r.o.
(prodej rostlinných výrobků a hovězího masa). Družstvo hospodařilo na 2 105 hektarech
zemědělské půdy a tržby v rostlinné výrobě dosáhly 46 552 000,- Kč (nárůst o 25 % proti
roku 2006). V chovu mléčného skotu se stav stáda pohyboval kolem počtu 1 046 kusů
z toho 568 krav. Tržby vzrostly o 13 % na 38 370 000,- Kč při 21,14 litru denní dodávky mléka
na jednu dojnici. Propad odbytových cen vepřového masa a nárůst cen rostlinných
komodit znamenal dočasné omezení stavů prasat na 330 kusů, tj. snížení o 15 %. Roční
objem prodaného masa byl 936 tun a tržby ve výši 25 121 000,- Kč zůstaly na úrovni roku
2006 díky dobrým chovatelským výsledkům.
Vývoj nezemědělské a obchodní činnosti nepřinesl žádné podstatné změny. Tyto
výroby se 13 848 000,- Kč tržeb podílely na celkovém obratu 11 %. Hospodářský výsledek
za rok 2007 dosáhl úrovně 10 828 000,- Kč, tím došlo i k nárůstu celkových aktiv družstva
o 10 171 000,- Kč. Produktivita práce vzrostla na úroveň 1 499 726,- Kč tržeb na pracovníka.
Pokračovalo i snižování celkové zadluženosti ze 48 na 46 %.
STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL s.r.o., Litovel, Pavlínka 4/5
Jednatelem společnosti je Ing. Jiří Sedláček. Během roku došlo k rozšíření počtu THP
pracovníků na úseku přípravy výroby a v počtu stavbyvedoucích. Výrobní program zůstal
beze změn. Průměrný počet zaměstnanců byl 42. Došlo ke zvýšení obratu společnosti
o 20 %, díky významným zakázkám, například skladové haly HTM Litovel a výrobní haly
KVARTA Litovel. Podnik nakoupil nové zemní stroje. Bohužel, stále se potýká s nedostatkem
kvalifikované pracovní síly.
HTM Sport s.r.o., Palackého 34, Litovel
Ředitelem je nadále Ing. Josef Weithaler. Během roku nedošlo ke změnám ve
výrobním programu, nadále jde o výrobu lyžařské obuvi a potápěčských ploutví.
Průměrný počet zaměstnanců byl 270. Mírná zima v posledním období přinesla s sebou
propad na celosvětových trzích se zimním lyžařským vybavením. To postihlo všechny
výrobce bez výjimky a roční objemy prodeje poklesly zhruba o 30 %. V podniku to
znamenalo pokles na 500 000 párů obuvi (proti 690 000 párům v roce 2006). Navíc
zákazníci se ukázali jako velmi opatrní a prognózy pro rok 2008 se tak pohybují opět jen
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mezi 500 000 – 550 000 párů. Výroba ploutví zůstává poměrně konstantní okolo 400 000
párů a spíše je zaznamenán mírný nárůst vzhledem k optimalizaci výroby a zlepšení
dodávek k zákazníkům.
SEV Litovel, s.r.o. Palackého
Název společnosti včetně majitelů je nezměněn, nenastaly žádné organizační
změny, ani změny ve výrobním programu. Stále největší podíl výroby a prodeje je v oblasti
výroby gramofonů. Zvýšily se dodávky do automobilového průmyslu. Průměrný počet
zaměstnanců během roku byl 240 osob. S ohledem na stálé posilování kurzu koruny k euru
a vysoký podíl exportu, který tvoří více než 70 % výroby, dosáhla společnost solidních
hospodářských výsledků.
OPTIKA ULLMANN s.r.o.
Sídlo firmy je nyní na Vítězné ulici 165. V roce 2007 nedošlo k žádným organizačním
změnám, ani změnám v náplni práce. Nadále se firma zabývá zhotovováním a opravami
brýlí a prodejem příslušenství k nim. Podstatnou část práce tvoří vyšetřování zraku
a aplikace kontaktních čoček. Tyto činnosti firma zdárně rozšiřuje. K tomu přispívá, kromě
odbornosti, neustálá modernizace vyšetřovacích přístrojů, které patří v současné době ke
špičce v oboru.
OBCHODY A ŽIVNOSTI
Dům č. 785 na náměstí (původně firma Smékal, pak Pramen, RaK) koupil v roce
2006 pan Jiří Dostál. Původní prodejnu potravin SANA, s vchodem z ulice 1. máje převzala
do nájmu firma Hruška, část na náměstí si pronajal na obchod s levnou obuví Vietnamec
Thang Tran Manh. Počet vietnamských obchodníků stále roste. V Palackého ulici v č. 840 si
otevřel prodejnu textilu a obuvi Ngo Van Anh a stejný sortiment nabízí v dlouho
opuštěném domě č. 708 na ulici 1. máje (kdysi Vaňkův dům) Trang Luong Nguyen. Pro
špatný stav domu číslo 623 na konci této ulice byla uzavřena prodejna textilu paní
Štýbnarové i sousední Švédská ulička. Místo prodejny byl otevřen bar a herna Miami firmy
Cocodrillo s.r.o. (ostatně již třetí na této ulici!).

29. ŠKOLSTVÍ
Které problémy se objevily v této oblasti v roce 2007? První z nich se týká těch
nejmenších. Předškoláků přibývá, školky hlásí přetlak! Mateřinky po celém Česku, zvlášť ve
velkých městech, ve čtvrtích, kam se do novostaveb přistěhovaly mladé rodiny, bijí na
poplach. Po výrazném populačním poklesu z konce 90. let totiž do školkařského věku
dorůstají potomci „Husákových dětí“. Na druhou stranu existuje i mnoho školek, kde děti
chybějí, především na venkově nebo v místech s horší dopravní obslužností. Školky kvůli
zvyšující se poptávce nastavují přísnější kritéria pro přijetí. Přitom mají téměř volné ruce –
stát jim ukládá pouze povinnost přijmout dítě, které půjde za rok do školy. Zřizovatelé tlačí
školky, aby upřednostňovaly děti s trvalým bydlištěm v jejich lokalitě.
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Znovu nemohu než pochválit dřevní rozhodnutí našeho zastupitelstva, které odmítlo
trend rušení školek v letech nedostatku dětí. Zadělali bychom si na problémy dnes, ale i na
potíže s využitím budov nevyužívaných školek. Vzpomeňme jen na to, jak dopadly budovy
opuštěných škol pro 1. - 5. ročník na našich vesnicích!
Teď k těm o trošku větším. I nových prvňáků je více než v předchozích letech.
Zatímco vloni nastoupilo do 1. tříd v Olomouckém kraji 5 642 dětí, letos jich bylo 5 737. Také
tady zaúřadoval baby-boom silných ročníků ze 70. let. Dosud dětí školám ubývalo, nyní
počítají s tím, že stejným tempem počet jejich žáků i v dalších letech poroste. To odpovídá
rostoucí porodnosti po roce 2000.
Strach ze školy roste – celá čtvrtina dětí se školy bojí. Jde o úzkost, strach ze
známkování a ze zkoušení před třídou, z toho, že nezvládnou nově probíranou látku, ale
třeba i ze šikany. Je to tak zvaná školní úzkost a dětí s neurotickými potížemi dále přibývá.
Tento trend posledních deseti let se nepodařilo odstranit ani žádné připravované
či diskutované reformě ve školství. Jako velmi důležité se jeví i klima ve třídě.
Snad tomu odpomůže nový, živější systém vyučování, který začal ve školách od
1. září. Školy mají učit zábavně. Mění se proto osnovy, kantoři si sami zvolí, kdy a co
proberou. První až šesté třídy ZŠ mají podle osnov nového školského zákona změnu
současných osnov povinnou. Příprava nových učebních plánů pro všechny vyučovací
hodiny znamená pro učitele mnohem větší pracovní nasazení. To je nepochybně velmi
časově náročné. Ale konečně mohou učit to, co chtějí. Pozor však – každá škola má
povinné penzum informací, které musí probrat. Jinak by nebyl možný přechod žáka na
jinou školu.
Dobré na nové metodě bude i to, že nedojde k dosud obvyklé praxi, že o téže věci
se žáci dovídali v různých předmětech a v jiné časové dimenzi školního roku, či dokonce
ročníku. Učitelé doufají, že nový systém povede od encyklopedického vzdělání k formám,
které žáky naučí spíše pracovat s informacemi a dávat je do souvislostí. Jen aby!
Největším nedostatkem systému totiž dosud bylo, že děti nevěděly, jak znalostí
využít. Čeští žáci ve srovnání se zahraničními mají obvykle nadprůměrné znalosti přírodních
věd a matematiky. Pod průměrem jsou však v chápání textu i ve schopnosti rozumět
problémům a řešit je. Tady jsou v žebříčku zemí, kde děti nejlépe rozumějí významu
psaného slova až na 26. místě (1. Korejská republika, 2. Finsko, 9. Polsko, 34. Slovensko).
Znamená to, že děti si osvojí velké množství poznatků a teorií, ale nedokážou s nimi
pracovat. České děti také hůře chápou plány a návody k použití a mají potíže najít hlavní
myšlenky např. z ukázky. Je tedy skutečně potřeba ubrat nalévání vědomostí a vést žáky
k samostatnému myšlení i řešení problémů. Proto je správné zaměření výše uváděné
reformy, která odstartovala se začátkem školního roku v 1. a 6. třídách. Ale, ruku na srdce,
viditelné změny jsou otázkou až několika let.
Jen několik slov o dalším vzdělání. Ve vyspělých zemích sdružených v Organizaci
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dosahuje středoškolského vzdělání 68 %
obyvatel ve věku od 25 do 54 let. V Česku absolvovalo SŠ 90 % obyvatel. Ovšem
vysokoškolské vzdělání dosahuje v těchto zemích 26 % obyvatel ve stejném věku, u nás jen
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13 %! Také v průměrných výdajích na jednoho vysokoškoláka jsme ani ne v polovině
částky vyspělých zemí.
Snad se blýská na lepší časy. Mezi vysokoškoláky je nejvíc čerstvých maturantů, ale
stoupá i počet studentů nad 40 let, hlavně na univerzitách třetího věku. Letos na vysoké
školy nastoupilo o 12 % studentů více než v minulém roce. Pro Česko je to dobrá zpráva:
přibylo lidí, kteří chtějí mít vysokoškolské vzdělání. A školy se tomuto zájmu nebrání.
Naopak. Otvírají nové obory a rozšiřují počty přijatých studentů.
Dlouhodobě největší zájem je o studium humanitních, společenskovědních,
pedagogických a ekonomických oborů, méně bohužel, technických. Bylo přijato 89 100
uchazečů, z toho na veřejné VŠ 94,2 % žadatelů. Na vyšší odborné školy (VOŠ) nastoupilo
10 900 zájemců. Zde zájemců ubývá – proti minulému školnímu roku to bylo o 11,7 %
méně. Nejžádanější jsou zde ekonomické, pedagogické a zdravotnické obory. Důvodem
úbytku může být, že tyto školy nemají statut vysokých, ale středních škol. Bylo by nanejvýš
vhodné, aby vzdělání z VOŠ bylo bráno stejně jako tříleté bakalářské vysokoškolské
studium a umožněn i přestup na VŠ pro získání magisterského stupně vzdělání.
MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOVEL, Gemerská 506, Kollárova 196
Ve vedení školy i nadále pracuje paní Marie Číhalová. Personální obsazení
pracoviště Gemerská tvoří 8 učitelek, 3 provozní pracovnice a pradlena. V elokovaném
zařízení Kollárova jsou 3 učitelky a 2 provozní pracovnice. Budovy a zařízení jsou využívány
v plném rozsahu. V prosinci byla na mateřské škole v prvním oddělení vyměněna stávající
okna za plastová. Děti mají možnost využívat Duhové hřiště v těsné blízkosti budovy. Byla
též dokončena výměna starého nábytku za nový. Na MŠ Gemerská je 5 tříd s počtem
108 dětí, na MŠ Kollárova 2 třídy s počtem dětí 44.
MATEŘSKÁ ŠKOLA Litovel, G. Frištenského 917
Na MŠ Frištenského je vedení beze změn, pouze za pí Dragonovou je na škole
pí Martina Popelková. Zapsáno je zde 41 dětí. Během prázdnin proběhla přestavba
kabinetu na další dětské WC a došlo k částečné výměně oken. Na odloučeném pracovišti
v MŠ Unčovice pracuje jako vedoucí učitelka pí Helena Pavlíčková, od září 2006 je zde na
zástupu pí Miškovská. Ve škole bylo zapsáno 26 dětí. Během prázdnin byla škola
vymalována. Na druhém odloučeném pracovišti – MŠ Čihadlo – zastává funkci vedoucí
učitelky pí Marie Mikešová, do důchodu odešla pí Hojgrová. Jako učitelky jsou v MŠ Jana
Vaculíková a Miroslava Tchírová. Zapsáno bylo 37 dětí. Během roku proběhla přestavba
tříd a dětských WC, nově byla vybavena školní zahrada.
Celkem tedy má MŠ tři budovy, 5 tříd a zapsáno bylo v roce 2007 104 dětí. MŠ se
pravidelně účastní akcí MK, výstav a soutěží, sběru papíru a cvičí v zájmovém kroužku
mažoretek. Problémy byly s počtem zapsaných dětí, který překračuje za současných
podmínek platné vyhlášky. Proto probíhají výše uvedené stavební úpravy, aby nemusel
klesnout počet zapsaných dětí. Dále se pokračuje v obnově a renovaci vybavení školních
zahrad a učebních pomůcek.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Litovel, Nasobůrky 91
Tato škola je organizována jako dvojtřídní se čtyřmi ročníky, jedním oddělením školní
družiny a jedním oddělením mateřské školy. Má právní subjektivitu a ředitelkou je
Mgr. Jana Nakládalová. Mateřskou školu navštěvovaly 23 děti ve věku od 3 až do 6 let
z obcí Nasobůrky, Chudobín, Víska, Mladeč, Sobáčov a Měrotín. Základní školu
navštěvovalo 25 žáků z obcí Nasobůrky, Chudobín, Víska, Sobáčov a Litovel. Výuka byla
realizována ve dvou kmenových třídách, v jedné počítačové učebně a v prostorách
školní družiny. Za příznivého počasí probíhala výuka i v prostorách školní zahrady.
Rozdělení do jednotlivých tříd se uskutečňuje podle aktuální naplněnosti jednotlivých
ročníků.
Škola sídlí v jedné budově a prostory v přízemí využívá převážně mateřská škola.
V tomto roce zde byla zřízena výdejna stravy včetně úklidové komory. Dvě učebny jsou
v prvním patře, dvě jsou v podkroví. V jedné z nich je zřízena školní družina, druhá je
využívána jako specializovaná třída pro výuku anglického jazyka a počítačové
gramotnosti (jsou zde 4 počítače připojené k internetu). Vlastní tělocvičnu škola nemá,
a tak je k tělesné výchově využíván přilehlý venkovní areál školy nebo část místní
sokolovny.
Školská rada má 6 členů, její předsedkyní je Mgr. Lenka Skopalová. K 1. 10. 2007
byla zřizovatelem nově jmenována členkou pí Hedvika Weberová, DiS., která nahradila
k tomuto datu odvolanou Mgr. Elišku Smýkalovou. ZŠ vyučovala ve školním roce 2006/2007
podle programu Obecná škola. Pedagogický sbor tvoří kromě ředitelky ještě dvě učitelky
ZŠ a dvě učitelky MŠ. Provozní zaměstnankyně jsou dvě. Ve škole pracuje 5 zájmových
útvarů: počítačový, pohybový, výtvarný, hra na flétnu a jazyk anglický.
Do 1. třídy bylo přijato 8 žáků. Výsledky prospěchu za školní rok: z 24 žáků prospělo
s vyznamenáním 22, 2 prospěli. Bylo uděleno 20 pochval, žádná kázeňská opatření nebylo
nutno udělit. Všechny zameškané hodiny byly omluvené, průměr na žáka a rok byl 69,28
zameškaných hodin. Zvýšená pozornost byla věnována výuce matematiky, čtení a psaní,
estetické a tělesné výchově. Škola má vypracován minimální program prevence sociálně
patologických jevů a plán environmentální výchovy. V rámci výuky prvouky a přírodovědy
škola podporuje projekt „Zdravé zuby“ a „Školní mléko“. Dobrá je spolupráce s Domem
dětí a mládeže v Litovli, ovšem v tomto roce vzhledem k nižšímu počtu žáků školy nebylo
možno zájmové kroužky DDM otevřít.
Z aktivit školy je možno uvést např. návštěvu Mladečských jeskyň v rámci výuky
o pravěku, kurz dopravní výchovy, návštěvy divadelních představení, Dětský den aj. Pro
děti a veřejnost byly uspořádány akce: Halloween party, „Cesta na severní pól“, „Čaj
o páté“ (ve spolupráci s MC Rybička), školní akademie, předvánoční odpoledne, dětský
maškarní karneval, výlet do Dinoparku Vyškov.
Děti se zúčastnily řady soutěží, například výtvarné soutěže „Podzimní krása“,
plavecké soutěže u příležitosti „Dne vody“, pěvecké soutěže DDM Litovel „Skřivánek“
(2. a 3. místo), dopravní soutěže DDM (3. místo). Po celý rok přispívaly děti z MŠ do
časopisu „Sluníčko“.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Litovel, Vítězná 1250
Škola má kapacitu 720 žáků a je zřízena jako příspěvková organizace. Ve školním
roce 2006/2007 měla celkem 25 tříd 1. – 9. ročníku s průměrným počtem 25 žáků na jednu
třídu a s celkovým počtem žáků 627 (315 na prvním a 312 na druhém stupni). Kapacita
školy tak byla využita na 87 %. Škola sdružuje školní družinu s naplněnou kapacitou
120 žáků ve čtyřech odděleních a školní jídelnu s možností výdeje až 700 jídel denně.
Ve všech ročnících se doposud vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní
škola a od 6. ročníku byla rozšířena výuka matematiky a přírodovědných předmětů.
Od školního roku 2007/2008 se nabízí možnost vzdělávání ve třídě s rozšířenou výukou
základních předmětů a jako cizí jazyk je od 4. ročníku vyučován německý a anglický jazyk.
Na základě dobré práce ve školení informačních technologií byl škole udělen čestný titul
„Informační středisko“ a informatika je vedle konverzace v cizím jazyce nejčastěji
zařazována jako volitelný předmět. Z nepovinných předmětů žáci preferovali již tradičně
sborový zpěv (na 1. stupni přípravný pěvecký sbor Benjamínek a na 2. stupni PS Mládí).

Škola je po materiální stránce velmi dobře vybavena. Je tvořena vlastní budovou
s kmenovými třídami, odbornými pracovnami a kabinety, na ni navazuje přízemní blok
s učebnami výtvarné výchovy a pracovních činností, dále je škola spojena se sportovní
halou, jejím zázemím a bazénem. Součástí školy je školní jídelna a prostory pro školní
družinu. Je zde 40 učeben, z toho 15 odborných pracoven. Ve škole pracují 4 oddělení
školní družiny. Jídelna zabezpečovala stravování pro 602 strávníků, z toho 65
zaměstnancům. Je provozována moderní sportovní hala a hřiště s umělým povrchem.
Využívají se pro výuku základní i rozšiřující tělesné výchovy a místním a přespolním
sportovním oddílům tenisu, házené a kopané. K dispozici je bazén plavecké učebny, která
organizuje plavecké kurzy i pro okolní školy a školská zařízení (12 MŠ a 10 ZŠ). Využíváno je
i ranní plavání pro seniory, odpoledne a o víkendech pro veřejnost – celkem bazén
navštívilo za rok 2007 8 209 návštěvníků.
Ředitelem školy je Mgr. Blahoslav Melhuba. Pedagogický sbor tvoří 2 zástupkyně, 33
pedagogů a 4 vychovatelky ve školní družině. Celkem je ve škole 65 pracovníků (z toho 10
mužů a 55 žen). Vedle 40 pedagogických pracovníků jsou to 3 cvičitelé plavání, správce
plavecké třídy, správce sportovní haly, 2 plavčíci – vodní záchranáři, 4 THP pracovníci a 14
pracovníků v dělnických profesích.
Z výsledků školního roku 2006/2007: počet žáků 633 – 275 chlapců a 351 dívek;
prospělo s vyznamenáním 348, prospělo 275, neprospěli 3, nebylo hodnoceno 7, opakovat
ročník budou 2, do speciální školy odchází 1 žák. Bylo uděleno 283 pochval, 17 důtek
třídního učitele, 8 důtek ředitele školy, 6 snížených stupňů z chování. Průměr zameškaných
hodin za 2. pololetí byl 47,38, 8 hodin bylo neomluvených. Počet vycházejících žáků
z 9. tříd byl 91, nejvíce jich bylo přijato na GJO Litovel (19). Z 5. tříd vycházelo 10 žáků.
Z nich 9 nastoupilo do primy GJO a 1 na Gymnázium Uničov. Do tří prvních tříd bylo
zapsáno 77 dětí, přijato 59, z toho po odkladu školní docházky 8.
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Z úspěchů školy v soutěžích a olympiádách, kterých bylo opravdu hodně,
vybereme jen ty nejvýznamnější. V národních kolech získali žáci školy dvakrát 1. místo
v celostátní soutěži „Svět očima dětí“, 1. místo v soutěži mladých debrujárů „Za tajemstvím
ocelového města“, 2. místo na mistrovství ČR v atletice. V regionálním kole 1., 2., 3. a 6.
místo v soutěži „Talent Olomouckého kraje – sport stezka - Zlatý list“. Výborná umístění
získali žáci školy v okresních kolech fyzikální, chemické, matematické olympiády,
v atletickém trojboji, turnaji v házené, recitačních soutěžích a nespočet krásných umístění
v soutěžích okrskových a místních.
ZŠ Vítězná nabídla dětem bohatou škálu zájmových kroužků doplňujících
nepovinné a volitelné předměty. Jde o mediální kroužek, keramický kroužek, Klub
mladých debrujárů (KMD), kroužek matematiky, kroužek psaní na PC, sportovní kroužky
(fotbal, florbal, cyklistika), pohybové hry, cvičení z českého jazyka, kroužek anglického
jazyka, kroužek německého jazyka, hra na flétnu, chemický kroužek pro 8. ročníky,
chemický kroužek pro 9. ročníky, „Chemíček“ (pro děti z 3. tříd), AMD 2 – satelitní
chemicko-fyzikální kroužek.
Škola byla zapojena do mezinárodního projektu Socrates – Comenius a spolupracovala se školami na Kypru, ve Španělsku a v Itálii. Více než čtyřicet let udržuje velmi
těsné kontakty s partnerskou školou v Revúci, během roku došlo k reciproční výměně žáků
poznávacími zájezdy. Úspěšné byly akce pěveckého sboru „Mládí“ pod vedením
sbormistryně pí Boženy Halvové, který uskutečnil 5 koncertů. Aktivní byl i přípravný pěvecký
sbor Benjamínek a dramatický kroužek.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Jungmannova 655
Ředitelem školy je i nadále Mgr. Václav Hrubý, zástupcem ředitele PaedDr. Lenka
Konečná, Ph.D. a výchovným poradcem Mgr. Lenka Sedlářová. Škola je příspěvkovou
organizací s právní subjektivitou, jejím zřizovatelem je Město Litovel. Výuka dále probíhá
ve dvou budovách – v hlavní budově v ulici Jungmannova a v budově školy na ulici
Vítězná, kde je umístěna část 1. stupně a jedno oddělení školní družiny. Na škole pracuje
i metodik prevence sociálně patologických jevů, který připravuje školní preventivní
program.
Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Na prvním stupni je
v každém ročníku po jedné třídě, na druhém stupni jsou zpravidla v každém ročníku dvě
třídy. Ve školním roce 20006/2007 bylo ve škole 13 tříd s 289 žáky (143 bylo chlapců a 146
dívek). Školní družina má 2 oddělení.
Škola je stále zaměřena na výuku informatiky a výpočetní techniky, dále též
pokračuje rozšířená výuka cizích jazyků. Pro žáky určených ročníků jsou organizovány
týdenní pobyty – jazykový pobyt spolu s rodilým mluvčím anglického jazyka, lyžařský
výcvikový kurz, plavecký výcvik. Kromě toho škola organizuje i další akce související
s výchovně vzdělávací funkcí školy – exkurze, koncerty vážné hudby, divadelní
představení, školní výlety.
Mimo povinných předmětů jsou v nabídce předměty nepovinné a volitelné,
případně zájmové kroužky – cizích jazyků (angličtiny, němčiny), sportovní kroužky, pěvecký
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sbor Úsvit, turistický oddíl Kompas. Na škole je organizována výuka náboženství. Pozornost
je věnována i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – mohou navštěvovat
reedukaci, logopedii. Na škole s nimi pracují dva speciální pedagogové.
Během školního roku proběhlo mnoho společných akcí – Mikulášská nadílka,
vánoční besídky, sportovní turnaje, zábavné soutěžní hry, oslavy Dne dětí. Dvakrát byl také
zorganizován Den otevřených dveří pro veřejnost. Na škole pracovalo Rodičovské sdružení
a Školská rada vedená tajemníkem MěÚ Ing. Radovanem Vašíčkem.
Tento školní rok byl finálním rokem pro zpracování školního vzdělávacího programu,
podle kterého škola začíná učit od 1. září v prvním a šestém ročníku. Ten nese název:
„Učíme se vzájemné komunikaci … doma i ve světě“.
Pracovníků školy je celkem 31 – 26 žen a 5 mužů. Učitelů je 23 (19 žen a 4 muži),
vychovatelé 2, THP 1 pracovník a v dělnických povoláních 5.
Školu ukončilo 54 žáků ze dvou tříd 9. ročníku, všichni našli umístění na středních
školách a odborných učilištích. Nejvíce - 12 na SOU v Litovli, Uničově či Olomouci, 9 na
středních odborných školách v Olomouci a Uničově, 6 na obchodních akademiích
tamtéž, pouze jediný žák na GJO Litovel!? U zápisu do 1. ročníku bylo 28 dětí, přijato jich
bylo 23.
Z aktivit a prezentace školy na veřejnosti uvedeme nejlepší výsledky. Žáci školy se
zúčastnili mezinárodní soutěže Genius logicus, celostátních soutěží – Co dělám pro své
zdraví, Cestování bez hranic, Zdravé zuby; okrskových soutěží – atletický trojboj (získána
dvě druhá a jedno třetí místo), recitační soutěž (1. a 2. místo), malá kopaná (3. místo);
okresního kola soutěže – Prvotiny – literární soutěž (2. a 3. místo); na místní úrovni pak
plavecké soutěže, pěvecké soutěže Litovelský skřivánek a recitační soutěže.
V olympiádách se škola nejlépe umístila v matematické Pythagoriádě (3. a 5. místo
v okresním kole), v německém jazyce získala 6. místo v okresním kole, ve fyzikální
olympiádě 6. a 7. místo v okresním kole. Úspěšné řešitele či účastníky škola měla ještě
v chemické olympiádě, olympiádě v českém jazyce a v Archimediádě.
Investiční akce pokračovaly 3. etapou generální opravy sociálních zařízení na
hlavní budově a jejich postupnou obnovou. Nejvýznamnější akce roku 2006 – provedení
nové fasády v historickém stylu na hlavní budově včetně výměny oken a zateplení
budovy - přinesla nejen nový vzhled, ale i podstatné ušetření z dotací na teplo – za rok
celkem 200 000 Kč. Pokračuje se v technickém vybavování školy pro výuku obnovou
počítačové techniky, nákupem audiovizuální techniky a snímacích kamer ke vchodům
a na chodby. Na konci října se začala i dostavba nových šaten u hlavní budovy, které
mají být předány do užívání v březnu 2008. Reálně je uvažováno o zrušení pobočky na
ulici Vítězná, přestože zatím není řešena otázka úpravy budovy školní družiny (budova C),
kde nová fasáda nebyla provedena. Problémem zůstává i stav tělocvičny, kde podle
nové hygienické vyhlášky může současně cvičit pouze 17 dětí.
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GYMNÁZIUM JANA OPLETALA, Litovel, Opletalova 189
Příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj, ředitelkou je i nadále
RNDr. Jitka Krausová. Studijními obory jsou Gymnázium všeobecné – čtyřleté studium
a Gymnázium všeobecné – osmileté studium. Během školního roku proběhlo pilotní
ověřování rámcových vzdělávacích programů počínaje prvními ročníky osmiletého
i čtyřletého studia. Škola nyní má vlastní vzdělávací program, který je evidován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako Školní program pro gymnaziální
vzdělávání. Na škole pracuje šestičlenná školská rada, předsedou je Ing. Jan Fiala.
Na GJO studuje celkem 452 studentů – 270 dívek a 182 hochů. Na osmiletém
gymnáziu je to 219 žáků (130 dívek a 89 chlapců), na čtyřletém gymnáziu 233 studentů
(140 dívek a 93 chlapců). Cílová kapacita školy je 480 žáků, z toho čtyřleté studium 240
a osmileté studium 240 žáků. Z celkového počtu studuje jako cizí jazyk angličtinu 351 žáků
(jako hlavní nebo další cizí jazyk), 176 němčinu a 90 španělštinu.
Pro 3. ročník čtyřletého studia a pro septimu jsou volitelnými předměty konverzace
v anglickém nebo německém jazyce, společensko-vědní seminář, seminář a cvičení
z matematiky, geologie, informatika a výpočetní technika, ekologie, latina a seminář
z dějepisu. Pro 4. ročníky resp. oktávy pak konverzace v anglickém nebo německém
jazyce, seminář a cvičení z matematiky, seminář a cvičení z fyziky, seminář z dějepisu,
seminář a cvičení z chemie, seminář a cvičení z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář
a cvičení z českého jazyka, informatika a výpočetní technika a společenskovědní seminář.
Nepovinnými předměty jsou sportovní hry a hudební výchova. Z kroužků pracuje na škole
kroužek biologický, výtvarný a keramická dílna.
Celkově vyučuje na GJO 39 pedagogů, včetně vedení školy. Průměrný počet let
pedagogické praxe je 14 let. Pedagogové splňují požadovaný stupeň vzdělání,
popřípadě zahájili doplňující studium potřebné pro daný stupeň vzdělávání. Ostatních
zaměstnanců školy je devět – asistentka, účetní, hospodářka, pracovník obsluhy
výpočetních systémů, školník a 4 uklizečky.
Výsledky studia na konci školního roku 2006/2007 jsou velmi dobré. Žáků, kteří
dokončili tento školní rok bylo 450, z nich 110 prospělo s vyznamenáním, 334 prospělo,
pouze 4 neprospěli a 2 nebyli klasifikováni. Průměr známek byl 1,87 a průměrný počet
zameškaných hodin na žáka 70,31 hodin. Na nižším gymnáziu (prima – kvarta) dokončilo
školní rok 118 žáků, 63 s vyznamenáním, 55 prospělo, průměr známek byl 1,52. Na vyšším
gymnáziu (kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník) 332 žáků, 47 s vyznamenáním, 281 prospělo,
4 neprospěli, průměr známek byl 1,99.
V přijímacím řízení se k osmiletému studiu hlásilo 33 žáků, přijato bylo 30, z toho 18
dívek. Ke čtyřletému studiu se hlásilo 73 zájemců, přijato bylo 61, z toho 38 dívek.
U maturitních zkoušek všichni prospěli. V oktávě maturovalo 21 žáků – 10 s vyznamenáním,
průměrný prospěch u zkoušky byl 1,87. Ve třídě 4. A 30 žáků, 9 s vyznamenáním, průměr byl
2,12; ve třídě 4.B 25 žáků, s vyznamenáním 8, průměrný prospěch byl 2,04,
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Umístění absolventů bylo vynikající – 80 % bylo přijato na vysoké školy
(61 absolventů), 2 na vyšší odborné školy, 1 odešel do zaměstnání, 2 se hlásili na úřadu
práce. Bohužel ze 76 absolventů jich 10 nepodalo zprávu o dalším uplatnění, proto jsou
výsledky neúplné.
Z akcí školy uvedeme jen ty významnější, v časovém uspořádání podle měsíců
školního roku.V září (9.9.) u příležitosti 105. výročí založení české reálky byla jako součást
„Litovelských slavností“ uspořádána výstava a proveden Den otevřených dveří. Během
měsíce září byla v aule (Galerii G) výstava členů Fotoklubu Litovel „Litovel a jeho lidé“.
V říjnu pak výstava velkoplošných fotografií doc. Jindřicha Štreita „Cesta ke svobodě“. Na
krajském kole ekologické olympiády (25. 10.) získali studenti 5. místo. Dne 11. 11. byl
uskutečněn Den otevřených dveří. U příležitosti listopadových událostí let 1939 a 1989 se
konalo pietní shromáždění k uctění památky absolventa gymnázia Jana Opletala. Ve
spolupráci s Muzejní společností Litovelska, o.s. byla uspořádána přednáška Mgr. Pavla
Šlézara „Počátek Litovle ve světle posledních archeologických výzkumů“. Od 11. 12.
probíhala výstava obrazů litovelského rodáka Jiřího Zapletala, trvala do 12. 1. 2007.
V krajském kole chemické olympiády obsadil v kategorii A 1. místo student Petr
Stadlabauer.
Týž obsadil na konci měsíce ledna na celostátním kole chemické olympiády
kategorie A opět 1. místo a postoupil do mezinárodního kola v Moskvě. V únoru se GJO
stalo účastníkem projektu Mluvte o EU pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje (Project
Teenage Europe 2007). V krajském kole soutěže ve španělském jazyce získala v kategorii
I. 1. místo Markéta Pluskalová. Petr Stadlbauer opět zvítězil, a to v krajském kole chemické
olympiády kategorie B. Okresní turnaj ve volejbale hochů středních škol vyhráli
reprezentanti GJO. Tradiční studentské veselí obohacené o „poslední zvonění“ maturantů
– Majáles 2007 - se odehrálo 11. května 2007. Výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel
„Všeho mnoho“ se konala v aule. Byla uspořádána u příležitosti 60. výročí založení
Fotoklubu Litovel. V okresním kole soutěže Zlatá stezka – Zlatý list se družstvo GJO umístilo
na 1. místě. Součástí slavnosti „Hanácké Benátky“ byl i výroční koncert pěveckého sboru
Palora. Skutečně pozoruhodné výsledky práce gymnázia – dobře naše město
reprezentuje.
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Litovel, Komenského 677
Ve školním roce 2006/2007 nedošlo ke změně ve vedení, nadále je ředitelkou
Ing. Helena Kupková. Počet pedagogů školy je 39, z toho učitelů 22, učitelů odborného
výcviku 14, 3 vychovatelé a 12 nepedagogických pracovníků. Celkový počet žáků je 388,
kteří se učí v 17 třídách. Učebními obory jsou: cukrář – výroba, elektrikář – slaboproud,
kuchař – číšník pro pohostinství, prodavač – potravinářské zboží, prodavač a výrobce
lahůdek. Studijní obory: mechanik elektronik, podnikání – denní nástavba, podnikání –
večerní nástavba. Při výuce jazyků pokračuje žák v jazyce, který studoval na ZŠ (anglický,
německý). V Domově mládeže je ubytováno 39 žáků, z toho 13 chlapců a 26 dívek.
Z volnočasových aktivit jsou využívány: barmanský klub, kondiční kulturistika,
kondiční plavání, stolní tenis a vědecko-technický klub. Škola se podílí na aktivitách
v pomoci handicapovaným a nemocným – podílela se na sbírce „Umění žít ve tmě“, jejíž
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výtěžek byl určen slabozrakým a nevidomým lidem. Starší žáci pravidelně jednou ročně
darují bezplatně krev.
Nejznámější akcí školy je chůze do schodů domova mládeže, kdy se symbolicky
zdolávají významné české a evropské vrcholy – „S námi po evropských vrcholech“. Ta se
konala 17. května 2007 a spolupořadatelem byl Horolezecký oddíl TJ Tatran Litovel
a hlavními sponzory Město Litovel a Pivovar Litovel, a.s. Prvenství obhájil loňský vítěz Marek
Hanzal ze SOU Šternberk, který „zdolal“ Mont Blanc za 8:08,58 hod. Reportáž ze závodu
vysílala TV Prima a rozsáhlé články přinesla MF DNES a Olomoucký den.
V soutěžích barmanů v celostátní juniorské soutěži v Kroměříži obsadilo družstvo Jan
Řiháček a Aleš Jančík 8. místo; v Hanáckém poháru 2007 v Prostějově družstvo Aleš Jančík
a Ondřej Polách 7. místo. V soutěžích cukrářů – ve 3. ročníku juniorské cukrářské soutěže
„O Priessnitzův dortík“ obsadila Klára Zezulová 4. místo a získala zvláštní cenu poroty za
nejpůsobivější ztvárnění podzimu na slavnostním dortu „Harmonie podzimu“. V soutěžích
odborných dovedností pro studijní obor mechanik – elektronik získalo v celostátní soutěži
ve Valašském Meziříčí soutěžní družstvo Robert Anderle a Antonín Petružela 7. místo. Žáci
školy se účastní také matematické olympiády v kategoriích I. – IV., soutěží ve fotbale,
volejbale a basketbale a každoročně i přespolního běhu konaného 17. listopadu jako
Memoriál Jana Opletala a Jiřího Vaci, pořádaného GJO.
Maturitní zkoušky úspěšně absolvovalo všech 33 maturantů, z nich 2 prospěli
s vyznamenáním. U závěrečných zkoušek bylo 76 žáků učebních oborů, 4 byli
s vyznamenáním, 72 prospělo.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA, Litovel, Palackého 938
Ve vedení školy ani v pedagogickém kolektivu k žádným změnám nedošlo. Školské
zařízení zaměstnávalo k 31. 8. 2007 celkem 35 pracovníků, z toho 14 učitelů, 12
vychovatelů a 9 pracovníků provozu. Školní rok byl ukončen v ZŠ praktické s počtem žáků
66. Škola měla 8 tříd, z toho dvě třídy s oddělením. Dětský domov měl ve stavu 23 dětí
a pracovaly na něm 3 rodinné skupiny. ZŠ při zdravotnickém zařízení DO Vojtěchov má
kapacitu 45 žáků, ale jejich počet se v důsledku střídání turnusů mění. Školní družina není
zřízena. Volitelné předměty nebyly ustanoveny. V 6. ročníku je nově zařazena výuka
angličtiny. Na škole pracuje zájmový kroužek – Cvičení s hudbou.
Na konci školního roku prospělo s vyznamenáním 18 žáků, 47 žáků prospělo,
1 neprospěl. Průměr zameškaných hodin na žáka byl 92,75, z toho neomluvených 0,85 na
žáka. Bylo uděleno 23 pochval, 3 důtky ředitele školy a jeden snížený stupeň z chování.
Celkem vycházelo 11 žáků – všichni byli přijati do zvoleného učebního oboru.
Akce školy a její reprezentace jsou bohaté. Uskutečnil se plavecký výcvik, lyžařský
kurz a v průběhu roku se žáci zúčastnili 23 (!) výtvarných soutěží na regionální
i celorepublikové úrovni. Ve sportovních soutěžích byli žáci úspěšní, například v IX. ročníku
Maratonu v aerobiku, Běhu Litovelským Pomoravím, Dopravní soutěži mladých cyklistů,
sportovních hrách (vše ve školním i regionálním kole),v V. ročníku turnaje v brännballu –
zde získali celkové prvenství, pohár za homerun, za Miss turnaje a nejlepšího brännera.
Z dalších akcí – Mikulášská nadílka, Den dětí, školní výlety.
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Akce Dětského domova při ZŠ nabízí dětem široké pole působnosti pro účelné
využití jejich volného času. Jde o sportovní, výtvarné či rukodělné soutěže, setkání s dětmi
z jiných DD, karnevaly a diskotéky. Pracuje zde pěvecko-taneční minisoubor „Rolnička“,
který vystupuje na různě tematicky zaměřených akcích a v domovech důchodců.
Z významných akcí uvádíme: „S Bertíkem za dětským úsměvem“, „Litovelské vodní hrátky“,
„Den Olomouckého kraje“, „Život rozkvétá ve Tvých rukou – nadace Terezy Maxové“,
ozdravné pobyty v Chorvatsku (31.5. - 9.6.) a v Ludvíkově (18.- 25. 8. 2007).
V období hlavních prázdnin byla ve škole vybudována kanalizační přípojka
a provedena rekonstrukce chlapeckých WC v 1. patře budovy. Rekonstrukce budovy
domova byla zahájena v prosinci 2007. Vzhledem k jejímu rozsahu bylo nutno najít vhodné
náhradní prostory pro ubytování dětí. Díky vstřícnosti SOU jsou děti přestěhovány do
budovy internátu SOU na ulici Gemerská a stravování zajištěno ve školní jídelně ZŠ prof.
Vejdovského na náměstí. Předpokládané dokončení rekonstrukce je plánováno
na květen 2008.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA prof. Vejdovského, nám. Přemysla Otakara Litovel
Ředitelem školy je nadále Mgr. Jiří Müller. Personální zajištění školy – 15 učitelů,
6 vychovatelů, 1 zdravotní sestra, 12 THP pracovníků. Celkový počet tříd je 10, počet žáků
87. Od 1. 9. 2007 byla zřízena školní družina s kapacitou 12 dětí. Vyučování ve škole
probíhá podle vzdělávacího programu ZŠ, jen je rozšířena výuka o psaní na počítači,
informatiku, individuální teflopedickou 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 jazyk anglický a francouzský. Probíhá též
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. Ze zájmových
kroužků jsou využívány: keramický, šachový, goalballový a showdownový. V rámci
projektů Evropské unie je zavedeno cvičení tai-chi. Vedoucím projektu je Dr. M. Gorny
z Polska. Toto cvičení slouží k rozvoji pohybových dovedností zrakově postižených dětí.
V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 18 žáků, ve 2. pololetí 15, ostatní žáci
prospěli. Celkem bylo během školního roku uděleno 11 pochval. Vycházelo 11 žáků, kteří
byli přijati na odborná učiliště v Litovli, Olomouci, Prostějově a Mohelnici (7), dva na SŠ
řezbářské v Tovačově, po jednom na SOŠ cestovního ruchu v Olomouci a Konzervatoři
Praha.
Škola pořádá následující mezinárodní sportovní akce: Mezinárodní šachový turnaj
zdravotně postižené mládeže, Otevřené mezinárodní mistrovství ČR ve showdownu
mládeže, Goalballový turnaj zrakově postižené mládeže a Celostátní sportovní hry zrakově
postižené mládeže (pro rok 2006/2007).
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Litovel, Jungmannova 740
V roce 2007 pracovalo v ZUŠ 18 učitelů, z toho 4 na částečný úvazek. Ve školním
roce 2006/2007 byla zařazena do školského rejstříku již pátá, tzv. pobočka v Náměšti na
Hané. V ZUŠ studovalo 312 žáků, z toho 62 ve výtvarném oboru, zbytek v hudebním. Školu
absolvovalo 26 žáků, 18 z nich pokračuje dále ve studiu II. stupně.
Byla organizována přehlídka ve hře na akordeon a keyboard – již 3. ročník
okresního kola. Šlo o přehlídku soudobé tvorby pro mládež ve spolupráci s Klubem
moravských skladatelů, za účasti žáků z brněnské konzervatoře a ZUŠ z Brna, Lipníku nad
Bečvou, Šternberka, Uničova a Litovle.
Po úpravách v budově školy (odstranění vlhkosti v přízemí a instalaci stropních
pohledů) byly místnosti vymalovány a následně vybaveny novým nábytkem a koberci
v jednotném stylu. Byly zakoupeny nové hudební nástroje, hlavně do třídy bicích (tři
tympány z. Yamaha a marimba). Třída totiž doznala nebývalého rozvoje, když se během
dvou let rozrostla ze dvou na 21 žáků. Výtvarný obor byl vybaven novými polohovacími
lavicemi a novu vypalovací pecí pro keramiku.
Sdružení rodičů při ZUŠ doznalo změny v osobě předsedy. Nově zvolený p. Stanislav
Hovorka se ihned ujal organizace zahraničního koncertního zájezdu žáků do bavorského
Weidhausenu, který se uskutečnil na konci června za účasti 33 žáků. Vedení školy
i pedagogický sbor vidí jako nedostatek pro svou činnost absenci důstojného koncertního
sálu, pro který se opět nepodařilo získat alespoň dílčí finanční prostředky na jeho dostavbu
v půdním prostoru budovy.
ŠKOLNÍ JÍDELNA Litovel, Studentů 91, příspěvková organizace
Ředitelkou je i nadále paní Irena Halířová, účetní paní Věra Tichá. Kuchařky zde
pracují na úvazek 3,65 a provozní pracovnice 3,48. V roce 2007 vykazovala jídelna
v průměru 1 114 strávníků, z toho dětí, žáků a studentů 798, pracovníků škol a školských
zařízení 112, cizích strávníků 231. Ve školním roce 2006/2007 bylo uvařeno 144 000 obědů,
připraveno 51 000 přesnídávek a 31 000 svačin.
Školní jídelna má 14 výdejních míst, 8 v mateřských školách (Frištenského, Čihadlo,
Gemerská I., Gemerská II., Kollárova, Unčovice, Nasobůrky, Červenka), 4 v základních
školách (Nasobůrky, Červenka, Jungmannova, Vítězná), v GJO a DPS. Školní jídelna
zajišťovala během roku i stravování při různých kulturních akcích a od 1. 1. 2007 ve své
doplňkové činnosti nabízí možnost pronájmu jídelny pro různé společenské události, jako
jsou školení, rauty, svatby, večírky a pod. Od 1. 4. 2007 otevřela též bufet pro žáky
a studenty GJO i pro širokou veřejnost.
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30. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL, Komenského 719/6
DDM jako středisko pro volný čas dětí, mládeže a dospělých s působností v Litovli
a okolních vesnicích pracuje nadále ve dvou budovách pronajatých od Města Litovel
a v Klubu mladých umístěném v prostorách bývalého kina. V tomto roce však byla
budova nabídnuta k prodeji, takže další osud KM je zatím nejistý. Pro menší akce využívá
DDM prostory spolupracujících škol, pronajímá si prostory u Městského klubu a některé
akce organizuje venku. Mimo Litovel má kroužky v okolních vesnicích, kam dojíždějí interní
zaměstnanci. Kroužky tam probíhají většinou v místních školách nebo kulturních sálech.
DDM ještě zajišťuje činnost na dopravním hřišti a v in-line areálu.
Dlouhodobě je využívána turistická základna a letní tábořiště v Cakově. Také je
provozován letní tábor v Malé Kraši u Vidnavy v okrese Jeseník. V DDM pracuje vedle
ředitelky Mgr. Jany Čekelové 6 kvalifikovaných interních pedagogických pracovníků,
5 THP a provozních pracovníků. Zájmové vzdělávání a některé práce provozního
charakteru provádějí další zaměstnanci na dohody o provedení práce nebo na dohody
o pracovní činnosti.
Ekonomické zajištění je dáno zápisným ve výši 271 000,- Kč, výnosy základen
774 000,- Kč, výnosy akcí 171 000,- Kč a příjmy za prázdninové tábory 961 000,- korun. DDM
obdržel finanční prostředky z rozpočtu města ve výši 29 000,- Kč na pokrytí nákladů
spojených s organizací akcí, 30 000,- Kč na opravy, údržbu a úpravy dopravního hřiště.
Financuje též provozní náklady Klubu mladých. Na platy bylo ve školním roce 2006/2007
vynaloženo 3 715 000,- Kč, na provoz 203 000,- Kč, odpisy tvořily 71 000,- korun.
V pravidelné činnosti bylo otevřeno 63 zájmových útvarů s 823 členy, především
dětmi školního věku. Nejlépe obsazené byly jako obvykle jazykové kurzy, taneční oddělení,
hudební kroužek a keramika. Svoji činnost rozšířilo i oddělení techniky, které uspořádalo
dva kurzy práce na PC. Během roku dobře pracovaly i kroužky v Nákle, Příkazích,
Července, Náměšti na Hané, Senici na Hané a v Těšeticích. Dopravní výchova byla
prováděna ve čtvrtých ročnících téměř všech škol v regionu.
Nepravidelná činnost, která je mnohem náročnější na organizaci a přípravu,
znamenala celkem 742 akcí s 25 283 účastníky. Ostatních akcí příležitostného charakteru
bylo 424 s 12 970 účastníky, z toho se o víkendech konalo 70 akcí, kterých se zúčastnilo
5 722 lidí. Akce jsou směřovány na všechny věkové skupiny. Spontánní aktivity jsou
nabízeny hlavně na in-lineovém hřišti, kde se denně vystřídá 20 – 50 dětí ve věku od 5 do
20 let, přičemž převažuje mládež od 14 let výše.
Klub mladých, vybavený z prostředků prevence kriminality, je otevřen třikrát v týdnu
odpoledne a navštěvuje jej průměrně 40 zájemců denně. Klienti mají k dispozici dobře
zpracované komplexy informací k problematice legálních a nelegálních drog, sociálně
patologického chování uvnitř skupin mladých i v rodinách či gamblerství. Stále ve městě
chybí nízkoprahové zařízení, případně středisko sociální prevence, kde by terénní
pracovníci mohli s mladými řešit jejich problémové situace a které by umožňovalo
i základní hygienu nebo možnost vyspání po nezbytně nutnou dobu.
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DDM pořádá velké soutěže jako Dívka roku; taneční soutěže O erb města Litovle,
Senická bačkůrka, Zlatá rybička; výtvarné soutěže; menší soutěže jako je Drakiáda,
Puzzliáda, Letecký den; soutěže v oborech recitace a zpěv, literární tvorba, tanec,
přírodověda a ekologie. Dlouhodobá spolupráce je s ÚSP Vincentinum Šternberk
a Dětským domovem v Litovli.
Během školního roku bylo uskutečněno 6 dlouhodobých táborů a 8 krátkodobých
pobytových akcí. Na tábory připadá 305 účastníků v délce trvání 59 dnů, na pobytové
akce 147 účastníků v délce trvání 28 dnů. Nejúspěšnější byl tábor pro rodiče s dětmi – Léto
Bílého Bizona v Cakově a tábor s integrací postižených ve Vidnavě. O akcích DDM jsou
občané města pravidelně informováni v letáčku, který je rozesílán do domácností
a obsahuje program činnosti na uvedený měsíc, články v Litovelských novinách, vysíláním
kabelové televize i hlášeními městského rozhlasu.

31. MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Ředitelkou je i nadále Mgr. Lenka Fišrová, přepočtený počet zaměstnanců je 4,4.
Povinnou praxi vykonávaly ve školním roce 2006/2007dvě studentky Střední odborné školy
– obor knihovnické a informační systémy a služby.

V roce 2007 bylo v Městské knihovně (MěK) registrováno 1 251 čtenářů, z toho
355 dětí do 15 let. Počet výpůjček byl 51 703, čtenářských návštěv 16 603. Pro uživatele
bylo zajištěno prostřednictvím výpůjční služby 142 výpůjček z jiných knihoven. Velký zájem
byl i o bezplatné připojení k internetu – více jak 1 800 návštěv. MěK metodicky vede
10 knihovních poboček, kde bylo registrováno 162 uživatelů, z toho 71 do 15 let
a evidováno 7 192 výpůjček 2 051 návštěvníků knihoven. S internetem tu pracovalo 1 276
uživatelů. Během roku byl přírůstek MěK 1 105 svazků – náklady 172 043,- Kč, nákup
periodik stál 24 306,- Kč. Knihovní fond ke konci roku 2007 tvoří 34 755 knižních jednotek.
Pobočky mají k dispozici 11 481 svazků základního fondu.
Během roku bylo uskutečněno 54 akcí, z toho 12 lekcí informatiky a úvodních
knihovnických lekcí. Dvě školní třídy navštěvují v pravidelných intervalech knihovnu
a půjčují si dokumenty v rámci literární výchovy. Uskutečnilo se také školení v základech
práce s internetem zaměřené na seniory a ženy, výstavky výtvarných prací žáků
litovelských škol, soutěže pro děti, vědomostní soutěž Chytrolín, jejímž cílem je naučit
účastníky vyhledávat a používat informace v knihovním fondu na internetu. Velmi
úspěšnou akcí byl křest a autogramiáda reedice knihy Báje a pověsti z Litovelska,
Bouzovska a Lošticka Martina Strouhala, spojená s výstavou o jeho životě a díle. Akce se
zúčastnily děti a přátelé autora, stejně jako potomek ilustrátora knihy Huga Šilberského.
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32. MUZEUM LITOVEL, MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA
MUZEUM LITOVEL
Vedoucí muzea je Mgr. Zdenka Frištenská a odborným pracovníkem Mgr. Robert
Najman – oba na plný úvazek. Na poloviční úvazek zde pracovala paní Libuše
Grohmanová, především v průvodcovské službě, paní Marie Rosmannová na dohodu
jako aranžérka a dvě pracovnice jako uklízečky v rozsahu 10 – 12 hodin měsíčně dle
potřeby. Během roku zde vykonávali praxi 4 studenti či brigádníci.
Expozice a výstavy litovelského muzea navštívilo během roku 2007 5 128 osob.
Služeb muzejní knihovny využilo celkem 14 badatelů, z toho 4 opakovaně. Do muzejní
knihovny přibylo 93 a do hmotných sbírkových předmětů 169 nových přírůstkových čísel.
V prosinci 2007 natáčel hlavní expozici ML filmový štáb České televize v pořadu Toulavá
kamera (premiéra pak byla 24. února 2008).
Mimo stálou expozici o řemeslech byly během roku instalovány 4 další výstavy. Do
stálé expozice byl včleněn koutek připomínající Litovel jako město výroby gramofonů.
V rámci Dnů evropského dědictví se 8. září konala večerní prohlídka muzea při svíčkách
a své dovednosti či zručnost si mohli vyzkoušet i sami návštěvníci při paličkování, pletení,
předení na kolovrátku, písmomalířství aj. V tento den navštívilo ML více než 800 osob.
V lednu až dubnu byla instalována výstava Foto v Litovli, která představila dřívější
profesionální i amatérské fotografy ve městě. Nechyběly ani vzácné historické
fotoaparáty, fotokomora amatéra či pohled do fotoateliéru. Úvodní slovo vernisáže měl
Ing. Petr Dolinský, vedoucí Fotoklubu Litovel. Ten výstavou oslavil 60 let své organizované
činnosti.
Konec dubna až konec září byl ve znamení výstavy Letem pivním světem –
expozice pivovarnictví z pohledu světového, českého i místního. Mimo historie vaření piva
bylo představeno sběratelství pivních suvenýrů – etikety, tácky, sklenice, plechovky,
korbely, cedule, pohlednice, korunkové uzávěry aj. Úvodní slovo měl Ing. Tomáš Halouska,
zástupce Pivovaru Litovel, a.s.
Říjen až prosinec byl ve znamení 50 let Kinemaklubu Litovel – ohlédnutí za činností
místních amatérských filmařů. Při vernisáži a během Muzejních filmových čtvrtků pak byly
pořádány filmové projekce. Úvod obstaral pan Jaromír Hlavinka st., vedoucí Kinemaklubu
Litovel. Derniéra výstavy se konala 26. prosince, kdy se promítaly nejlepší z historických
filmů.
Od 11. do 16. prosince se město stalo něčím skutečně výjimečným. Byla tu
vystavena maketa největší rukopisné knihy světa Codexu gigas – Ďáblovy bible
(podrobněji viz v kapitole o událostech). Úvodní slovo v předvečer otevření výstavy
přednesl Ing. Jiří Rudolf z Nadačního ústavu regionální spolupráce, o.p.s., otec myšlenky
vytvoření této makety.

135

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2007
MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, občanské sdružení
Muzejní společnost Litovelska (MSL) má k 31.12.2007 27 řádných členů a 2 čestné
členy. Během roku uskutečnila MSL celkem 9 akcí, podala 7 žádostí o granty, realizovala
projekt „Restaurování historických dveří“, když nadace Občanského fóra poskytla 50 000,Kč na opravu dveří vedoucích do podkroví muzea a spolurealizovala projekt „Rok
Gustava Frištenského“ s celkovým rozpočtem přes dva miliony korun. Jednalo se o deset
různých akcí konaných za podpory Olomouckého kraje, Lesů ČR,s.p. a Města Litovel.
Akce MSL začaly v únoru 2007, kdy proběhla beseda o historii fotokroužku k jeho
60. výročí založení, kterou vedli pánové Lubomír Šik a Miroslav Pinkava. Na ZŠ
Jungmannova beseda o litovelském školství, včetně prohlídky školy se vzpomínáním paní
učitelky Ludmily Lučivňákové a průvodcovským slovem ředitele školy Mgr. Václava
Hrubého. V březnu to byla prohlídka bývalého mlýna Pušmýl a následná beseda
o Pavlínce v restauraci Sport, kde hovořili pánové Lubomír Vymětal, Ing. Zdeněk Potužák
a Oldřich Kučera o mlýnu, lesích a čistírně odpadních vod na Pavlínce. Dubnová akce
byla celoměstská – Silácká Litovel – akce u příležitosti 50. výročí úmrtí Gustava Frištenského
a následné kolokvium za účasti milovníků silových sportů a pamětníků v Malém sále
Záložny. Úspěšnou byla procházka a cyklovýlet po krajinářském areálu Nových Zámků
a jeho památkách s průvodním slovem PhDr. Martina Horáčka Ph.D., odborného asistenta
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, po kterém následovala cesta do Mladče
s prohlídkou přírodních památek. V říjnu se konala exkurze v litovelském pivovaru pod
vedením Ing. Heleny Najmanové, Ph.D. spolu s informacemi o pivovarnictví v Litovli z úst
pana Lubomíra Šika. Na konci měsíce se konal výlet za poznáním baziliky Navštívení Panny
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, kde účastníky slovem provázel pan Stanislav
Kovařík ze Skrbeně, člen Matice Svatokopecké. V listopadu se uskutečnila exkurze
v Litovelské cukrovarně, vedená ředitelem závodu Ing. Ivo Micksteinem. Poslední akcí roku
byla výroční členská schůze MSL, kde bylo členům oznámeno, že dosavadní předseda
Ing. Radovan Urválek odstupuje z funkce a dál bude pracovat jen jako člen výboru.
Na funkci nového předsedy byl navržen člen výboru Mgr. Robert Najman a na výborové
schůzi dne 10. ledna 2008 jednohlasně zvolen. Po skončení oficiální části si přítomní mohli
prohlédnout maketu největší rukopisné knihy světa „Codex gigas“, kterou do Litovle
zapůjčil Ing. Jiří Rudolf z Nadačního ústavu regionální spolupráce, o.p.s. z Olomouce.

33. PUBLIKACE
Město Litovel s přispěním Olomouckého kraje vydalo v roce 2007 publikaci Litovel
a Evropská unie, ve spolupráci s odborem životního prostředí leporelo Litovel – naučné
stezky.
Mikroregion Litovelsko s přispěním Ministerstva pro místní rozvoj a Olomouckého
kraje vydal Balíček cykloturistických tras Mikroregionu Litovelsko aneb poznáváme
Litovelsko – mapy, cyklostezky a turistické trasy. Tato akce byla spolufinancována
Evropskou unií. Dále vydal mapu Mikroregionu Litovelsko s fotografiemi a komentářem
a leporelo Svaté vody Mikroregionu Litovelsko.
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Jarmila Cholinská po sbírkách Miláček-Prevít a Kořeny v roce 2005 vydala letos již
svou třetí sbírku básní Striptýz.
V listopadu představil na autogramiádě Lubomír Šik svou knížku veršů Mozaika dní,
doprovázenou fotografiemi Miroslava Pinkavy.
Technické muzeum v Brně vydalo knížku Lubomíra Šika Historie gramofonové výroby
v Litovli.

34. PAMÁTKY
Litovelské památky nejsou v dobrém stavu. Některé z nich se ale budou opravovat.
Jednou z nich je barokní, památkově chráněný dům na ulici 1. máje, vedle bývalé
prodejny skla a porcelánu, který už nezadržitelně chátrá. Město „tlačí“ majitele domu
k opravě, za nečinnost jej zatím jen pokutovalo. Město hodlá dát až šedesát tisíc do
projektové dokumentace na statické zajištění stavby a náklady na tento materiál poté
požadovat po majiteli. Tím je nyní pan Petr Podhora, který chce rekonstrukci letos zahájit
a upravit objekt na bytový dům s obchody. V domě by měly být minimálně dva byty
a dvě fungující prodejny. Faktem je, že anabáze kolem domu postaveného v roce 1710
trvá již řadu let. Objekt je v havarijním stavu kvůli v minulosti provedené demolici
sousedního domu a vybudování nové stavby „zasunuté“ zhruba tři metry za původní linii.
Generální opravu průčelí město řešilo již v roce 1962, pak potřebovala stavba další
statické zajištění, ale zbourání domu nedovolili památkáři. Jedná se tedy o památkově
chráněný objekt a jeho osudy zajímají všechny, kdo kolem prochází a bojí se, aby mu
některé štukové ozdoby nespadly na hlavu. Věřme, že tato ostuda brzy zmizí.
Park Míru je příjemným místem k odpočinku. Zeleň tady doplňují a jedinečnost parku
dotváří i městské hradby. Ty bývají i kulisou pro městské slavnosti, tradiční Dětský den,
oslavy 1. máje a DDM provozuje v parku dětské dopravní hřiště. Zub času se ale na
hradbách již podepsal do té míry, že by mohly ohrožovat návštěvníky parku i provoz na
dopravním hřišti. Letos tedy proběhla jejich celková rekonstrukce za 1,7 milionu korun. Část
nákladů byla uhrazena z dotace Ministerstva kultury ČR. Rekonstrukci provedla stavební
firma Vymětal, která byla vybrána ze šesti oslovených firem. Její pracovníci byli zaškoleni
zkušenými restaurátory jak dodržet stavební postupy, které zachovají historický vzhled
hradeb. Dozor nad stavbou měl Národní památkový ústav.
Rekonstrukce se netýkala prvního úseku hradeb od ulice 1. máje, které jsou součástí
obytného domu. Další část hradeb v délce 32 metrů je novodobá a je nyní opatřena
vápennou štukovou omítkou. Hlava zídky byla rozebrána a znovu osazena na své místo.
Navazující část hradeb v délce 96 metrů je tvořena historickým zdivem, hradby zde
dosahují výšky až 4,60 metru a šířka je 2,30 metru. Oprava tohoto objemného „bloku“ byla
nejnáročnější, protože bylo nutno zachovat ráz historické stavby i s jejími neúplnostmi proto byl zachován nepravidelný obrys koruny zdiva a dozdívání chybějících částí bylo
omezeno jen na nejnutnější míru. Pro zajištění stability hradebního zdiva byly provedeny
další úpravy, např. pletivem. Část hradeb, která byla kryta drnem je po úpravě osázena
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suchomilnými rostlinami. Jen tak byla nejen zachována historická hodnota objektu, ale
i jeho význam pro turistickou atraktivitu města.
Je naděje, že Záložna, kdysi vyhlášený litovelský hotel s restaurací a centrum
zábavy, by se mohla dočkat znovuobnovení své slávy. Město Litovel usiluje o to, aby
velkou část peněz z potřebných zhruba 90 milionů na jeho kompletní rekonstrukci
a přeměnu v hotel s pětapadesáti lůžky, moderní restaurací a vylepšenými společenskými
sály získalo od EU. I když je možné se v objektu ve skromnějších podmínkách ubytovat
i dnes, restaurace je uzavřená a celý objekt potřebuje generální opravu. Vždyť v Litovli
a jejím okolí nemají turisté v podstatě šanci se ubytovat v kvalitním hotelu či penzionu,
pokud je jich početnější skupina. Po přestavbě by zde našli hotel s 55 lůžky rozmístěnými
na pokojích s vlastním sociálním zařízením. Modernizační projekt počítá i s novými
parkovacími místy. Pokud by se Litovelským podařilo uspět získat dotační titul vhodný pro
tento záměr, peníze by získali nejdříve v příštím roce, přičemž Unie poskytuje sumu do výše
maximálně 85 % potřebné devadesátimilionové částky.
Významnou památkou je nepochybně i radniční věž. Aby bylo její atraktivity více
využito, Rada města Litovle schválila dobu provozu věže od 1. 4 do 30. 9., maximální dobu
pobytu na 30 minut a ceny vstupného: základní sazba 100,- Kč (do 5 osob); skupiny: za
osobu 15,- Kč a doprovod do dvou osob zdarma za skupinu nad 20 osob platících.
Souhlasí též s rozdělením výnosu ze vstupného na věž v poměru 50 : 50 pro Město Litovel
a TIC.

35. CHARITA LITOVEL
Charita Litovel zůstává i nadále nestátní neziskovou organizací, která poskytuje
sociální služby a organizuje humanitární pomoc v Litovli a dalších obcích Mikroregionu
Litovelsko. Je účelovým zařízením římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, je
církevní právnickou osobou podle zákona č. 3/2002 Sb. a je evidována v Rejstříku
církevních právnických osob MK ČR. Statutárním zástupcem je i dále Ing. Ludmila
Zavadilová, Radu charity Litovel vede MUDr. Alena Šromová a revizní komisi Mgr. Jan Šenk.
K 31. 12. 2007 má Charita Litovel 7 zaměstnanců.
Oblastí působení je Litovel, Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany,
Haňovice, Cholina, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané,
Olbramice, Pňovice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň a Vilémov. Služby
klientům jsou zajišťovány dle potřeb klientů i několikrát denně v základním čase od 7.00
do 15.30 hodin, s pohotovostní službou na mobilním telefonu ve večerních hodinách a o
víkendech a svátcích. Počet klientů pečovatelské služby je 82, během roku byl počet
výkonů u klientů 7 892 s počtem pracovníků s úvazkem v přímé péči 4,5.
Projekt pečovatelské služby byl v roce 2007 podpořen Ministerstvem práce
a sociálních věcí, Městem Litovel, obcemi Červenkou a Měrotínem, Tříkrálovou sbírkou
a dárci či sponzory. Hospodaření střediska bylo v mínusu – 2 971,- Kč.
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Sociální poradenství je jako bezplatné poskytováno v domácnostech klientů. Je
určeno zejména těm, kteří si z důvodů stáří nebo nemohoucnosti a absence vlastní rodiny
nedovedou sami poradit, případně si dojít na příslušná místa. Poskytuje se na požádání
zájemce nebo na podnět pečovatelek. Středisko má díky dotacím a Tříkrálové sbírce
dobře vybavenou půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Služeb půjčovny
využilo celkem 26 klientů a hospodaření je v plusu – 17 942,- Kč.
Charita Litovel se zapojuje od počátku své činnosti do většiny humanitárních aktivit,
které organizuje Charita Česká republika a spolupracuje i s jinými humanitárními
organizacemi, např. ADRA nebo Diakonie. Opět proběhl jarní a podzimní sběr starého
šatstva za značného zájmu obyvatel města.
Již popáté se Charita Litovel zapojila do Tříkrálové sbírky. V Litovli a okolních obcích
koledovalo 76 skupinek, tj. více než 300 dobrovolníků z řad dětí i dospělých. Výtěžek této
akce byl 308 880,- Kč a tato byla odeslána na charitní konto u České spořitelny. Po
odečtení částek na zahraniční pomoc a do Krizového fondu připadlo na projekty Charity
Litovel 163 000,- Kč z nichž 113 000,- Kč bylo dáno na podporu pečovatelské služby,
30 000,- Kč jako přímá pomoc sociálně slabým rodinám a lidem v nouzi či krizové situaci
a 20 000,- Kč na dovybavení půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek
a nákup invalidních vozíků.
K zajímavým akcím Charity Litovel v roce 2007 patří 2. charitní ples pořádaný
v Nasobůrkách. Díky výtěžku z bohaté tomboly je možné již třetím rokem podpořit v akci
Adopce na dálku indického chlapce Preethama Merwina Nazretha, který navštěvuje
základní školu ve státě Karnataka. Tento dar mu zajistí úhradu celoročních nákladů na
jeho vzdělání. Ve spolupráci s dobrovolníky byl připraven i Dětský karneval a letní Zahradní
slavnost se zajímavými soutěžemi pro děti a příjemným posezením pro rodiče, příznivce
a sponzory.
Celkové hospodaření Charity Litovel za rok skončilo kladným výsledkem, když
výnosy tvořily celkem částku 1 712 249,- Kč a náklady pak 1 703 619,- Kč. Hospodářský
výsledek z provozní činnosti byl 8 630,- Kč. Výrok auditora Ing. Pavly Židlíkové zní: bez
výhrad. Znamená to, že výsledky hospodaření jsou v souladu s příslušnými zákony
a českými účetními pravidly.

36. MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA PŘI CHARITĚ LITOVEL, nám. Přemysla Otakara 753
Centrum bylo založeno v roce 2003 a je jedním ze středisek Charity Litovel, která
poskytují sociální služby na území města a v přilehlých obcích. Cílem mateřského centra
(dále jen MC) je podpora rodin, především rodičů pečujících o děti na rodičovské
dovolené a o děti předškolního věku do 6 let.
V roce 2007 se pravidelný týdenní program rozrostl i na večerní podle projektu ESF –
Profesionalizace skupiny MC v Olomouckém kraji s partnerskými MC. Jde o pracovní
skupinu Rodiny s dětmi a osoby v přechodné krizi, jejím cílem je snižování výskytu sociálně
patologických jevů ve městě tvorbou a realizací preventivních programů zaměřených na
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děti a rodiny. Je to projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb
v Olomouckém kraji“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Olomouckým krajem.
MC tak má nejen udržet stávající aktivity, ale organizovat i další akce. V prosinci
2007 proběhla díky spolupráci s Komisí prevence kriminality přednáška pro rodiče: Výskyt
a prevence závislostí u dětí do 6 let s primární prevencí, kterou provedl Mgr. Jiří Halda.
Dále se podařilo zabezpečit vzdělávací kurz základů práce na PC a psychosociální
a motivační výcvik pro maminky na rodičovské dovolené, který úspěšně zvládlo 10
maminek.
MC uskutečnilo během roku 2007 celkem 58 jednorázových společenských,
sportovních a kulturních akcí pro 220 dospělých a 190 dětí, přičemž průměrná měsíční
návštěvnost byla 215 dospělých osob a 200 dětí od 2 měsíců do 6 let. Zatím nesplněným
cílem MC je rozšíření poskytovaných služeb, které vázne především na nedostatku prostor
pro činnost. Získání dalších místností v budově MK pro činnosti a aktivity zatím není
v dohlednu, a tak je potřebí začít hledat v lokalitě blízko středu města něco nového.
Manažerkou MC je dále paní Jana Baciak, na úvazek 0,6 je k dispozici placená
pracovnice Charity a na 0,4 úvazku je animátorka MC. V týmu maminek dobrovolnic,
došlo k posunu a v roce 2007 se rozrostl na 10 pomocnic, což je více než potěšitelné. Vždyť
pravidelně denně navštěvuje MC 12 dospělých a 12 dětí. Pravidelný program představuje
17 akcí v každém týdnu a 3 akce, konané vždy jedenkrát měsíčně. Tady jde o schůzku
týmu maminek–dobrovolnic, „Maminec“ – výtvarné tvoření jen pro maminky a přednášku
na aktuální téma spolu s diskusí.

37. SLAVNOSTI
HANÁCKÉ BENÁTKY
Již tradiční celoměstská slavnost se odehrála v sobotu 16. června hned na několika
místech Litovle. Hlavní scéna na náměstí už byla modernizována – posezení pro diváky
bylo otevřeno pro všechny účastníky a stánky byly unifikovány, pokud někdo nenabízel
pouze pultový prodej. Atrakce pro děti byly zdarma a doprovodných akcí bylo také více
než v letech předchozích. Vše se začalo úderem desáté hodiny slavnostním zahájením –
trubači, projev starosty města a zdravice hostů, tři vystoupení mažoretek (Zvonky, Linetky,
Arabesky). Pak už se rozjel plánovaný, především hudební a taneční program. Nejprve
vítěz soutěže Anděl 2006 Tomáš Kočko & orchestr Word music, taneční ukázka flamenca
a vystoupení tanečních kroužků DDM. Divadlo Studna předvedlo jarmareční vystoupení
pro děti „Syndibád“ a po poledni se představila folková hudba v podání skupiny Neřež
(Vřešťál, Sázavský). Pak už nastupovaly „těžší váhy“ – zpěvák David Spilka se skupinou
James, pop-rock v podání skupiny READY KIRKEN a z oblasti pop music ABBA Word revival.
Tady se nabídlo takřka originální provedení repertoáru této slavné hudební formace jako
show deseti hudebníků. Bylo to na třicet nejznámějších písní legendární švédské skupiny
sedmdesátých let, které byly nastudovány nejen podle studiových nahrávek, ale i podle
videonahrávek živých vystoupení skupiny ABBA.
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S jarmarečním vystoupením pro děti – večerníčkem naživo – pak znovu vystoupilo
divadlo Studna s představením „Bajaja“ a jako vyvrcholení večera stále populárnější
skupina britpopu O5 & Radeček. Latinsko-americké tance předvedla skupina CARAMBA
a taneční Word music Tam-Tam Orchestra po níž se ke slovu dostala bubenická show
Samba Tam-Tam Batucada až do začátku ohňostroje, který začal ve 22. hodin u gymnázia.
Park Míru byl jakoby přenesen do doby minulé, když tu k vidění byly ukázky
dobových řemesel, věštírna, čajovna, jízdy koňským spřežením, historické obrazy města
Litovle v podání herců a šermířů společnosti Keltik – to vše v dobovém ležení u městských
hradeb. Historické obrazy z dávné minulosti města se začaly s dobou Rudolfa II. – jeho
přivítáním v Litovli a slavnostní trachtací na počest Veličenstva. Pak se soutěžilo
v netradičním rybolovu, pití piva, střelbě ku ptáku, vše doprovázeno žonglérským
představením. Skupina historického šermu Roma Victor předvedla lítý boj a vyvrcholením
byla rekonstrukce událostí z června 1642, kdy Švédové dobyli a vypálili město Litovel, pod
názvem „Purkmistr Minnich cvičí litovelské měšťany k obraně proti Švédům“.
V parku u gymnázia koncertovala Hanácká mozeka, předvedla se Hanačka
a v 11. hodin zde došlo ke slavnostnímu předání nově zrekonstruovaného parku
po tornádu občanům. Po třech letech se dočkali jejich znovuotevření. Přesně tak dlouho
trvala jejich obnova po škodách, které tu tornádo způsobilo. Vyšplhaly se až na sto milionů
korun. Jen na městských pozemcích živel poškodil přes tři stovky většinou vzrostlých stromů,
dokonce i více než stoleté lípy. Nejprve se budovaly cesty a osazovalo osvětlení, pak se
vysadilo přes tři sta nových stromů a keřů. Obnova všech parků stála 27 milionů. Značnou
část prostředků na odstranění následků živelné pohromy a obnovu poskytl stát.
Z ministerstva pro místní rozvoj dostalo město 11 milionů, z ministerstva životního prostředí
18 milionů na obnovu zeleně a dva miliony přidal i krajský úřad.
Slavnostní otevření přilákalo spoustu zvědavců, kteří chtěli vidět nejen krásně
upravenou zeleň a cestičky, ale i suitu pozvaných hostů. Starosta města MVDr. Vojtěch
Grézl postupně přivítal Radko Martínka, bývalého ministra pro místní rozvoj, Jana Březinu –
europoslance, Vítězslava Vavrouška – senátora za náš obvod, Ivana Kosatíka – krajského
hejtmana, Martina Novotného – primátora Olomouce, Petra Galušku – zástupce MŽP
(litovelského rodáka a iniciátora schůzek Litoveláků v Praze), Rudolfa Tesaříka – senátora
a bývalého primátora Olomouce, zástupce měst Šternberk a Uničov, členy Rady města
Litovle, Zastupitelstva města Litovle a další hosty. Po slavnostním projevu se k této
významné události vyjádřila i většina významných hostů a litovelské parky mohly plně začít
sloužit široké veřejnosti.
Hanácká svatba
Mezitím se před gymnáziem připravovalo představení, plynule navazující na
slavnostní ceremoniál. Vystoupila zde Hanačka s komponovaným pořadem „Hanácká
svajba“. Přestože bylo o vystoupení rozhodnuto těsně před slavnostmi a v oficiálním
programu nebylo uvedeno, bylo plno. Lavice nestačily, lidé stáli až u rybníka. Kdo si
nenechal tuto jedinečnou podívanou ujít, rozhodně nelitoval.
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V kulisách vesnice se odvíjely námluvy, dojemné odprošování rodičů, jímavé
loučení nevěsty s kamarádkami a bujaré ženicha s kamarády, žehnání snoubencům,
svatební hostina a vyvrcholení – čepení nevěsty. Vše provázeno hanáckými písněmi a
tancem. Zážitek ještě umocnilo sluníčko, pod jehož paprsky krásné hanácké kroje jen
zářily. Mnozí se neubránili dojetí a leckomu ukápla slza na svatební koláče, které účinkující
na závěr roznášeli.
Diváci byli tak vtaženi do děje, že jen pomalu, pomalu odcházeli. Zvláště jedni
návštěvníci v Plzně byli „u vytržení“. Přestože jsou na různá folklórní vystoupení zvyklí, něco
takového prý ještě neviděli a nezažili. Hanácké Benátky pro ně zůstanou trvale spojeny
s „Hanáckou svajbou“ a plavbou pod náměstím. To se také tak hned někde nevidí a
nezažije.
Jako doprovodný program Hanáckých Benátek byly například výstupy na radniční
věž, plavby na pramici pod náměstím, fotovýstava Tomáše Hlavinky „Dívka odvedle“ ve
Výstavní síni MK, soutěž na téma „Litovel – moje město“, Mistrovství ČR žen v pétanque
v areálu hřiště u Sokolovny, výstava „Letem pivním světem“ v Muzeu Litovel, prohlídka
historické budovy litovelské knihovny, výstava o CHKO v budově Správy CHKO v Husově
ulici či koncert „Palora na chmelu“ v aule GJO. Počasí akci vcelku přálo a všude lidí jako
much.
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI
Již 4. ročník Litovelských slavností u příležitosti Dnů evropského dědictví se konal
v sobotu 8. září. Tématem EHD tohoto roku bylo: Památky, řemesla a lidová kultura
a agentura BAVI, která získala grant na uspořádání akce se snažila seč byla, aby alespoň
částečně motto akce naplnila. Jinak se slavnosti nesly ve znamení zábavy, ruchu a také
poznání.
Program byl situován na několik scén. Jedním ze dvou hlavních působišť se stalo
muzeum a prostranství parku před ním. V prostorách muzea byla otevřená výstava
„Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ a výstava „Letem pivním světem“. Večer byly
připraveny ukázky oživlých řemesel za svitu svíček. Před budovou muzea byl umístěn
historický řemeslný jarmark a ukázky produktů i jejich výroba, kterou předvedla např.
tkadlena, hrnčíř a řezbář. S tím korespondovaly dvě zajímavé prohlídky mlýnských prostor
„Prvního uměleckého válcového mlýna“ pana Svatopluka Staroštíka či možnost
nahlédnutí do dílny hrnčíře, kamnáře a keramika Josefa Lamra s výkladem v Lamrově
domě na Rybníčku. Ve třech časových termínech byla také umožněna exkurze v Pivovaru
Litovel.
V prostoru před Muzeem Litovel v 11 hodin zaútočila 13. legie v podání skupiny
Roma Victor a celé odpoledne pak diváky bavil Šermířský spolek Šumperk. Tradiční
rybářské řemeslo a ukázky rybolovné techniky představili členové Českého rybářského
svazu Litovel.
Hlavní scénou bylo jako obvykle náměstí. Nejprve město probudila bubenická show
po níž následovaly vojenské a hasičské manévry. Děti přivítaly známé postavičky z televize
– Jů a Hele, Muf - Supermuf a Hary Šoumen. Pásmo scének oživily interaktivní soutěže.
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Kolem poledne se představil blok největších hitů, které zazpívala sympatická zpěvačka,
herečka a tanečnice Lucie Vondráčková. Odpoledne pak patřilo „místním“ umělcům –
ZUŠ, kapela Stracené ráj s hanáckým bigbítem a nářečím, taneční show Minikaster DDM
Litovel. Pak vystoupila hvězda popu a autor řady muzikálů Michal David se svými hity
(Nonstop, Discopříběh aj.), po něm také slavná slovenská skupina TEAM se svým lídrem
Paĺo Haberou. Podvečer divákům zpříjemnil koncert skupiny Krápník, komediální skupina
Maniaci aneb Viktor Kohout revival band.
ZŠ Vítězná připravila Den otevřených dveří, DDM otevřel dopravní hřiště, v prostoru
náměstí byl k vidění monopost F 1. Pořádaly se tradiční výstupy na radniční věž, MK nabídl
výstavu „60 let Fotoklubu“ ve Výstavní síni MK a Den otevřených dveří mělo i MC Rybička.
Závěr tvořila ohňová show Šermířského spolku Šumperk, koncert PS Palora a ohňostroj
s hudebním doprovodem tohoto pěveckého sboru – to vše v prostoru u rybníka před GJO.
Počasí přijatelné, návštěva několika tisíc místních i přespolních.

38. KULTURNÍ VÝROČÍ
V tomto roce oslavili hned tři významní nositelé litovelské kultury svá výročí. Prvním je
folklorní soubor HANAČKA, který ve městě působí už celé čtvrtstoletí. Letošní rok byl pro
soubor velmi náročný a vše bylo ve znamení Hanácké svatby. Region „Haná“ se sídlem
v Těšeticích připravil a vypracoval projekt „Rok na Hané“ a jeho součástí je právě
hanácká svatba. Bylo vypsáno výběrové řízení a Hanačka v něm uspěla. Využilo se
zkušeností z ukázek svatebních zvyků, které soubor předváděl v roce 2002, ale to bylo
málo. Bylo nutné prostudovat další dokumenty o svatbách a zvycích na Hané, vymyslet
a vypracovat nový scénář, vybrat písničky, udělat choreografii, vypůjčit nebo vyrobit
rekvizity a kulisy, doplnit kroje, zajistit napečení 300 vdolečků na každé vystoupení – no
nebylo toho málo. Dalším problémem bylo najít dostatečný počet lidí ochotných věnovat
spoustu volného času nejen na více než půl roku zkoušek, ale i na dvouměsíční „maraton“
vystoupení. Celkem v programu účinkuje včetně muziky 40 krojovaných hanáků
a hanaček z Litovle a širokého okolí. A dát dohromady tolik lidí a krojů nebylo vůbec
snadné. Vše dobře dopadlo a v sobotu 24. listopadu se vystoupení dočkala i Litovel, a to
právě na oslavu 25 let trvání souboru. Úspěch byl obrovský a oba sály Záložny skutečně
praskaly ve švech. Však si to soubor zasloužil a velký dík paní Stanislavě Kulaté, která jako
vedoucí souboru stojí za jistě nemalými úspěchy tohoto nositele hanácké tradice.
Půlstoletí existence oslavil KINEMAKLUB. Ustavující schůze Klubu lidové
kinematografie se konala 4. října 1957, v den zahájení kosmického věku, na KINEMAKLUB
se pak fanoušci filmování přejmenovali až v roce 1968. Nejprve pracovali filmaři pod
Domem osvěty, pak Spojeného závodního klubu Tesla. Až do roku 1961 amatérští filmaři
pořádali jen soutěžní přehlídky a ve městě a okolí promítali své filmy na různých veřejných
projekcích. V tomto roce vznikla klubovní soutěž a nejaktivnějšími filmaři byli Pravoslav
Dvořák, Lubomír Chytil, Ladislav Kryl, Vladimír Pšenčík, Karel Robenek a Vlastimil Sedlák.
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V roce 1973 po organizačních změnách se stává vedoucím Josef Vašíček
a koncem roku 1975, kdy došlo opět k reorganizaci, vedení litovelských filmových amatérů
přebírá již Jaromír Hlavinka. Mezi dalšími autory najdeme také Jiřího Hrozka, Jaroslava
Blažka a Jiřího Hlavinku, komentátora filmů – Mirko Spurníka. Velkou událostí bylo
vybudování klubovny v roce 1978 a spolupráce s fonokroužkem. Mezi novými členy
a autory filmů se objevili Jiří Linhart, Pavel Nakládal, MUDr. Karel Martínek, Josef Kočí,
Vladimír Jašek a Zdeněk Zatloukal. Ti jsou aktéry nejúspěšnějšího desetiletí KINEMAKLUBU.
Bohužel s nástupem videa filmy pomalu končí – počet titulů každým rokem klesá, a tak se
nové filmy objevily v roce 1997 naposledy. Ovšem činnost nepřestala – od června 1994
převzal KINEMAKLUB výrobu zpravodajských pořadů na INFOkanálu kabelové televize, ve
které pokračuje dosud. Mnozí ze zakládajících členů již nejsou mezi námi, ale padesáté
výročí snad přiblížilo zejména mladým lidem jednu z aktivit a koníčků generací jejich otců
či dědů. A to není málo!
A máme tady ještě „šedesátníka“ – litovelský FOTOKLUB. Z písemných zpráv je
doloženo, že od poloviny devatenáctého století do současnosti provozovalo v Litovli
fotografickou živnost více než deset fotografů. V současné době jsou v provozu dva
fotoateliéry. Amatérští fotografové se sdružovali od roku 1947, kdy byl založen Litovelský
fotokroužek. Jím a od roku 2000 FOTOKLUBEM prošlo za šedesát let více než 80 osob.
K příležitosti oslav svého výročí připravil retrospektivní výstavy jednak v Muzeu Litovel,
jednak ve Výstavní síni MK. K výročí byl vydán upomínkový katalog, zachycující úspěšnou
činnost fotoklubu v uplynulých desetiletích. Dnes má klub 18 členů a litovelské veřejnosti je
znám z pravidelné výstavní činnosti i pořádáním fotografické soutěže na počest Ladislava
Kryla, dlouholetého předsedy klubu. Dnešním předsedou je Ing. Petr Dolinský.

39. MĚSTSKÝ KLUB
V roce 2007 došlo v Městském klubu k několika zásadním událostem. Dne 15. 1. byla
jmenována ředitelkou MK Bc. Hana Vogelová, která funkci převzala po Mgr. Jiřím Královi,
jenž organizaci vedl do 31. 12. 2006. Byla sestavena koncepce další činnosti pro rok 2007,
vytvořen nový dramaturgický plán a uzavřeny nové smlouvy, z nevýhodných smluv se MK
vyvázal. Cílem koncepce bylo nabídnout co nejzajímavější program pro nejrůznější
věkové i zájmové skupiny obyvatel města.
O tom, že záměr byl úspěšný svědčí to, že se podařilo oslovit nejen obyvatele
města, ale i ty, kteří žijí v litovelském regionu. Zvýšila se návštěvnost, zájem médií a to vše
přispělo k propagaci města. Rok 2007 byl úspěšný nejen na poli kulturním, ale i
ekonomickém, díky získání grantů, prostředků z nadací a štědrých sponzorů. Maximálně
důležitá byla i podpora ze strany Města Litovel, jak vedení, odboru školství a kultury, Rady i
Zastupitelstva města Litovel.
MK je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, jeho účelem je
organizace a podpora kulturního dění a poskytování veřejných služeb v oblasti kultury na
území města Litovle i připojených obcí. Je rozdělen do dvou oddělení: oddělení umělecké
produkce (dramaturgie, produkce, propagace) a provozní oddělení (pronájmy sálů,
předprodej vstupenek, správa budov, technika aj.).
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Většina akcí MK je zaznamenána v kalendářním pořadí v kapitole Události 2007,
proto zde uvedeme pouze souhrnné údaje, případně upozorníme na zajímavosti
z jednotlivých oblastí hlavní činnosti. MK zajistil pro divadelní sezonu 5 představení
s pražskými umělci a 2 ve spolupráci se show skupinou Maniaci – „Řvali až spadli“ a jedno
s litovelskými ochotníky, kteří uvedli přepis filmu Jiřího Brdečky „Chramst! aneb Mejdan
s Adélou“. Premiérová sezona dopadla nad očekávání dobře: sály byly plné, reference
od diváků i herců kladné a kvalitní výběr představení ocenila i regionální média. Zavedení
předplatného bylo novinkou, ale osvědčilo se – původní počet předplatitelů 38 se pro
sezonu 2007/2008 zvýšil již na 115.
Bylo provedeno 11 koncertů v režii MK a dalších 10 ve spolupráci se ZUŠ, Hanačkou,
Kantikou a dalšími hosty. Byl tak dán prostor širokému spektru hudebních žánrů
amatérských i profesionálních skupin regionálního i celostátního významu. Poprvé se
dokonce na Sletu bubeníků představili i hosté ze zahraničí. Myšlenka vytvoření prostoru pro
nekomerční živou hudbou vedla k zařazení nového cyklu koncertů „Musica Poetica“.
Výborně se rozvíjí spolupráce s P.Josefem Rosenbergem, katolickým farářem, a tak bylo
možno zařadit do chrámových prostor více koncertů než loni.
Koncerty Kruhu přátel hudby, kterých se během roku uskutečnilo 9 měly jakoby dvě
tváře. Při jejich provedení v Koncertním sále MK se obvykle sešlo do padesátky
posluchačů, ovšem koncerty v exkluzivním prostředí varny pivovaru či v Mladečských
jeskyních byly vždy vyprodány a počet posluchačů se dal počítat na desítky i nějakou tu
stovku. Velká škoda, že stejně kvalitní hudební vystoupení nepřitáhne obdobný počet
posluchačů – vysvětlení ovšem tak těžké asi nebude. Komorní koncerty vážné hudby jsou
neziskové, pro rozvoj kulturního vědomí ale nezbytné. Snad kdyby se podařilo získat více
abonentů, byla by situace růžovější. Nutno je však ocenit zápal a pečlivou starost o co
nejvyšší kvalitu koncertů ze strany Ing. Heleny Najmanové, Ph.D., která je nesporný spiritus
agens hudebního života tohoto žánru v našem městě.
V rámci zachování vysokého standardu koncertů vypracoval MK žádosti o granty
k nadacím: Nadace českého hudebního fondu, Nadace OSA, Nadace Bohuslava
Martinů a celková částka získaná z nadací a sponzorských darů (např. firmy Vitoul, s.r.o.)
dosáhla v roce 2007 částky 80 125,- Kč. V roce 2006 byl zisk z těchto mimorozpočtových
zdrojů 37 625,- Kč.
Výstav se v roce 2007 konalo 13, tedy vlastně každý měsíc v průměru jedna a jejich
spektrum je mimořádně široké. Obrazy, fotografie, grafika, trojrozměrná tvorba, ale
i velikonoční a vánoční výstavy dětských prací, dokonce ve spolupráci s DDM i výstava
terarijních zvířat. Další byla uspořádána ve spolupráci s KC Uničov, a to výstava fotografií
z historie tohoto města. Všechny vernisáže byly obohaceny malými koncerty živé hudby,
na kterých se největší měrou podíleli žáci ZUŠ Litovel. Je dobré, že vernisáže postupně
vstupují do povědomí litovelské veřejnosti a účastní se jich i zástupci vedení Města Litovel
i představitelé litovelské kulturní veřejnosti.
Samostatných pořadů pro děti bylo osm, ve spolupráci pak pořad „Kytice“ –
divadelní představení pro II. stupeň ZŠ. Počet představení pro školy byl menší pro
nedostatek zpětné vazby ze strany školských zařízení – MK se proto snažil kvantitu nahradit
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kvalitou. Přesto má asi největší význam aktivita vycházející přímo z iniciativy dětí a jejich
učitelů, případně DDM či folklorních souborů, jako bylo „Vynášení Morany“ nebo
„Velikonoce aneb Jaro, vítej!“.
Z dalších aktivit jmenujme alespoň plně obsazené taneční kurzy pro začátečníky
a pro dospělé, taneční kurz pro pokročilé, kurz angličtiny, dva kurzy latinskoamerických
tanců – pro děti a pro teenagery – Caramba I., II., tři skupiny mažoretek (LINETKY, ZVONKY,
ARABESKY).
Poprvé se MK zúčastnil i celostátní akce „Den poezie“, a to literárními pořady
prezentujícícmi díla místních autorů („Mozaika dní“ p. Lubomíra Šika, doplněná souborem
fotografií M. Pinkavy a „Striptýz“ – autogramiáda sbírky Jarmily Cholinské). Zajímavé byly
cestovatelské přednášky, především p. Václava Arnoše o putování severní Indií. Ve
spolupráci s Muzeem Litovel bylo uspořádáno „KOLOKVIUM“ – setkání pamětníků Gustava
Frištenského. Novinkou byl kurz češtiny pro cizince. MK se v roce 2007 opět zařadil do
celostátní akce „Týden vzdělávání dospělých“.
MK pořádal dva plesy, pět akcí pro seniory (Kavárna Pohoda, odpoledne
s Loštickou Veselkou a Fofrovankou z Uničova), diskotéku pro děti a pro teenagery, ve
spolupráci pak dětský maškarní bál, tradiční velikonoční zábavu a Ples přátel dobré
zábavy. O celoměstské akci Hanácké Benátky píšeme samostatně na jiném místě.
V rámci Litovelského kulturního léta se uskutečnilo 9 akcí s větší návštěvností ke které
přispělo zařazení kapel z regionu a širší žánrová pestrost. Bylo také daleko méně nákladné
– v roce 2006 byly náklady 176 962,- Kč, v roce 2007 jen 47 630,- Kč. Bylo také získáno o
osm tisíc korun více mimorozpočtových prostředků.
Od 1. 1. 2007 byly novou ředitelkou převzaty subjekty: smíšený pěvecký sbor
KANTIKA, FOTOKLUB LITOVEL, STUDIO ATELIÉR, folková skupina NOACO, folková skupina
COKOLIV, KINEMAKLUB. MK zachovává systém podpory spolkové činnosti formou
zřizovatelské služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Všem souborům jsou dle
možnosti poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, účetnictví,
propagace a uplatnění při akcích pořádaných MK i jinými pořadateli).
V doplňkové činnosti jde především o poskytování trvalých a krátkodobých nájmů.
Je to 8 nájmů dlouhodobých a u krátkodobých nájmů byly prostory MK využívány jinými
pořadateli kulturních, společenských, komerčních, prodejních a prezentačních akcí
formou pronájmu prostor a služeb či je MK zajišťoval jako spolupořadatel. Také sloužily jako
nácvikové a zkušební prostory pro kurzy a soubory zájmových činností. Vytíženost byla
po celý rok maximální.
MK zaměstnával v roce 2007 7 stálých pracovníků, kteří vykonávali většinou
kumulované funkce. Nebylo obsazeno ani místo programového pracovníka z úsporných
důvodů a jeho práci trvale vykonávala ředitelka. Dle potřeby byli zaměstnáváni
pracovníci na dohodu.
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Za rok 2007 byl MK po delší době v zisku o 380 336,- Kč, zatímco v minulých letech
byly všechny investiční i rezervní fondy vyčerpány. Podařilo se získat na 450 000,- Kč
v grantech od Krajského úřadu Olomouckého kraje a Města Litovel. Z mimorozpočtových
zdrojů bylo získáno 33 500,- Kč z Nadace Českého hudebního fondu, Nadace OSA,
nadace Leoše Janáčka a Nadace Bohuslava Martinů.
V průběhu roku se realizovaly úpravy a rekonstrukce – byly vymalovány čtyři
kanceláře, vyměněna podlaha v prodejně Rakola, obložení na chodbě aj. Výhledově
bude nutno vyměnit okna v Koncertním sále, opravit dvorní trakt, včetně výměny oken
a opravy střechy, natřít okna v přízemí budovy MK aj. Práce bude tedy dost.
V roce 2007 uspořádal MK celkem 111 akcí, kterých se zúčastnilo asi 25 000
návštěvníků. Návštěvnost se podstatně zvýšila a podařilo se oslovit téměř všechny věkové
i zájmové skupiny. Za to patří skutečný obdiv vedení MK i všem jeho obětavým
pracovníkům.

40. AGENTURA BAVI, TURISTICKÉ INFOCENTRUM
CESTOVNÍ KANCELÁŘ BAVI
Již od počátku roku 2007 pracovala agentura na přípravě, výrobě a distribuci
katalogů s produkty CK BAVI. Značně byla inovována nabídka zájezdů, především přibylo
několik zajímavých novinek v poznávacích zájezdech do zahraničí. Dále pokračovala
spolupráce s cestovními kancelářemi nabízejícími pobytové zájezdy do Chorvatska
a všechny tyto nabídky byly zahrnuty do katalogu. Taktéž se CK zabývala formou
provizního prodeje zájezdů se zhruba 40 spolehlivými a ověřenými cestovními kancelářemi.
Stále žádané a oblíbené letní dětské tábory byly situovány do středisek Kosov u Zábřeha
a Protivanov.
Na jaře uspořádala CK tradiční Ples přátel dobré zábavy a dětský maškarní
karneval se šaškem Vikym. Zábavný program měl velký úspěch a to nejen v Litovli a počet
těchto představení významně vzrostl. Mimo jiné došlo i k obnovení divadelního seskupení
Maniaci, pod vedením ředitele CK pana Viktora Kohouta. Po jedenácti letech připravili
průřez toho nejlepšího ze svých předešlých vystoupení. Odměnou jim byl několikrát
vyprodaný Velký sál Záložny a kladné odezvy ze strany diváků.
Již počtvrté získala CK BAVI grant na uspořádání „Litovelských slavností“. Akce se
konala 8. září v rámci Dnů evropského dědictví a přilákala do Litovle nebývale velký počet
návštěvníků odhadovaný na osm tisíc! O jejím průběhu a aktérech píšeme na jiném místě,
v kapitole „SLAVNOSTI“.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LITOVEL
Tak zvané „I“ (íčko) – Turistické informační centrum Litovel (TIC) se na začátku roku
zúčastnilo veletrhu v Brně – GO a Region Tour a také výstavy cestovního ruchu v Olomouci
– Tourist Expo. Po celý rok spolupracovalo se složkami zabývajícími se kulturou a sportem –
pravidelně měsíčně byly vydávány aktuály s pozvánkami na akce, včetně Mikroregionu
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Litovelsko, tj. i v obcích mimo Litovel. Vše bylo uváděno a aktualizováno na webových
stránkách Města Litovel.
V tomto roce byl zaznamenán nárůst zájmu o výstupy na ochoz radniční věže
a byly stanoveny dva pravidelné časy prohlídek – v 10.30 a v 14.00 hodin. Doba prohlídky
s výkladem je cca 45 minut. Prioritou TIC zůstala informace pro turisty o možnostech
prohlídky a návštěvy jednotlivých cílů v rámci města i regionu, doporučení a nabídka
služeb, prodej propagačních předmětů, turistických známek, pohlednic a map. Jako
největší nedostatek podstatnějšího rozvoje turistiky v rámci města a okolí je stále
přetrvávající nedostatek ubytovacích kapacit.

41. AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR – Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Vedoucím je Ing. Michal Servus a průměrný počet zaměstnanců je deset. Během
roku 2007 neproběhly v organizaci žádné změny, ani změny v činnosti. Správa CHKO
Litovelské Pomoraví vyvíjela činnost jako orgán ochrany přírody na území CHKO LP a dále
ve věci ohrožených druhů živočichů na území určeném zákonem č. 114/92 Sb. v platném
znění.
Během roku 2007 byl dále rozvíjen program revitalizace říčních systémů CHKO –
revitalizace ramen řeky Moravy (obnova některých bočních říčních ramen), povodí
Čerlinky (opatření k obnově významného toku s funkcí nadregionálního koridoru),
Zámecké Moravy a obnova mokřadů u Nových Zámků, revitalizační opatření s cílem
vytvoření plošně rozsáhlých mokřadních biocenter (Moravičanské a Chomoutovské
jezero), obnova bývalých rybníků jako biocenter (Sobáčov, Pňovice). Investorsky zajistili
některá opatření správci toků, Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Lesy ČR a obce.
Na území CHKO je vyhlášeno 28 maloplošných zvláště chráněných území – dvě
národní přírodní rezervace, jedna národní přírodní památka, třináct přírodních rezervací
a dvanáct přírodních památek. Je snahou vedení rozvíjet na území CHKO sportovní
aktivity. Zvláště atraktivní je sportovní rybolov, který je provozován jednotlivými
organizacemi Českého rybářského svazu. V přírodovědecky nejcennějších úsecích
meandrujícího toku řeky Moravy je po dohodě stanoven z důvodu ochrany hnízdících
vodních ptáků zákaz rybolovu v době od 16. března do 15. července.
Vodácké využití řeky Moravy je v CHKO značně omezené, sjezd řeky je pro kmeny
v korytě velmi nebezpečný. Řeku Moravu lze využít v úseku od Mohelnice po jez
u Hynkova, kde je nutno odbočit na Mlýnský potok. Tábořit mohou vodáci výhradně na
nouzových vodáckých tábořištích (na jezu u Templu, u mostu ve Střeni a na jezu
v Hynkově), kde je dovoleno pouze nouzové jednorázové přenocování vodákům
projíždějícím po řece. Pro poznání Litovelského Pomoraví se doporučuje využití především
naučnou cyklotrasu z Horky nad Moravou do Litovle, která je součástí tzv. Moravské stezky.
Pro pěší vycházky se nabízí naučná stezka Romantickým údolím Nových Zámků
s východiskem v Litovli. U vstupu do Mladečských jeskyní začíná naučná stezka Třesín.

148

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2007
Za účelem propagace těchto aktivit i samotné CHKO vydala Správa CHKO v roce
2006 materiál Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví a v roce 2007 Řeka Morava
v CHKO Litovelském Pomoraví, Program revitalizace říčních systémů v CHKO LP, Chráněná
krajinná oblast Litovelské Pomoraví – cykloturistika. Všechny materiály byly vydány
v podobě skládaček s obrázky a doprovodným textem.

42. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) má k 31. 12. 2007
pouze 12 členů v průměrném věku 83,5 roku. Z toho jsou 3 bývalí příslušníci našich
zahraničních armád, 5 bývalí političtí vězňové a pozůstalí po nich a 4 bývalí partyzáni.
Zemřel pan Josef Sléha, který vzorně vykonával funkci jednatele a hospodáře, dále
Vojtěch Urbášek, major naší západní armády ve výslužbě, který dobýval Dunkerque
a Josef Nerad, plukovník naší východní armády ve výslužbě, který vztyčil jako první naši
vlajku na Dukle. Zemřel i člen výboru ZO František Filip.
Vzhledem k těmto smutným a neovlivnitelným skutečnostem, když navíc pouze
5 členů je mobilních, byla činnost omezena na zajištění konání výroční členské schůze
a účast na všech akcích pořádaných Městem Litovel a GJO při památných výročích naší
historie. Zprávu podal snad nestárnoucí předseda ZO ČSBS JUDr. Kuneš Sonntag.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Ke dni 31. 12. měla organizace Českého rybářského svazu (ČRS) celkem 774 členů,
z toho 662 dospělých (z toho i 29 žen), 36 členů ve věku od 16 do 18 let a 76 mladých
do 15 let. Nově bylo přijato 41 členů, kteří úspěšně složili předepsané zkoušky.
Výbor organizace se pravidelně scházel každý první čtvrtek v měsíci a pracoval na
základě schváleného plánu práce. Podařilo se přejít na výdej a evidenci povolenek
pomocí výpočetní techniky, zásluhou jednatele p. Machaly. Byla zahájena výměna
starých členských průkazů, členové ČSR byli vybaveni jednotným ošacením, provedena
další etapa modernizace účelového zařízení svazu.
Organizace se prezentovala v rámci Litovelských slavností u příležitosti Dnů
evropského dědictví uspořádáním závodů pro děti a ukázkami činnosti ZO v prostorách
Muzea Litovel i před ním. Další úspěšnou akcí byly rybářské závody na Olomouckém
rybníku, které přilákaly řadu rybářů.
Odbor mládeže pracoval v roce 2007 pod novým vedoucím, kterým se stal Mgr.
Ondřej Dočkal. Pravidelnou a nosnou aktivitou je i nadále rybářský kroužek, jako
nepravidelné aktivity to jsou různé soutěžně zaměřené akce pro děti a mládež, mimo jiné
i soutěže v rybolovné technice a v teoretických znalostech. Pro další období plánují
uspořádání dětského rybářského dne, tzv. Zlatou udici a závody pro mladé rybáře v lovu
na udici v září 2008. Během roku děti ulovily celkem 264 kusů ryb o celkové váze 328,9 kg,
z toho nejvíce kaprů – 119.
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Hospodářský odbor pokračoval v plnění zarybňovacího plánu, kdy na Uničovský
rybník bylo vysazeno 240 kg kapří násady a na Olomoucký rybník 1 100 kilogramů. Na
Nových Zámcích v rybochovném rybníčku se podařilo zajistit násadu lína v počtu asi
60 000 kusů. Celkem bylo do revíru ZO ČRS vysazeno 3 7508 ks o hmotnosti 11 218
kilogramů za hodnotu 589 746,- Kč.
V revírech ZO ČRS bylo v roce 2007 uloveno: 3 405 ks kaprů; 224 ks štik; 192 ks
pstruhů duhových; 92 ks karasů; 86 ks tloušťů; 65 ks línů; 62 ks ostroretek; 42 ks cejnů;
39 ks okounů; 37 ks candátů; 35 ks úhořů; 33 ks amurů; 27 ks parem; 20 ks lipanů; 7 bolenů;
3 sumci a 506 ostatních ryb. Celkem bylo uloveno 4 875 ks ryb o váze 8 542,1 kg při 15 896
zapsaných docházkách. Litovelským rybářům se dařilo i na ostatních revírech, kde nalovili
celkem 1 127 ks ryb o váze 1 557,9 kg. Nejvíce kilogramů ulovených ryb měl p. Svatopluk
Svozil, a to 175,9 kg. Největší kapr měl 105 cm a vážil 20,4 kg, kterého ulovil p. Martin
Janeček (ten ho vrátil vodě zpět); největší štiku ulovil p. Tomáš Svačina (ta měla 90 cm);
největšího amura - 97 cm a váze 12 kg p. Kamil Malý; sumce 120 cm o váze 10,5 kg pak
pan Jaroslav Ulrich. Zdá se, že rok 2007 byl pro litovelské rybáře mimořádně úspěšným.
„Petrův zdar!“
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Organizace Českého zahrádkářského svazu (ČZS) v Litovli oslavila letos 50. výročí
založení zahrádkářského spolku. Členská základna ZO kolísala během roku v rozmezí 122 –
130 členů. Během roku odstoupil z funkce pokladníka ze zdravotních důvodů p. Bedřich
Pressfreund a do výboru byla na tuto funkci kooptována paní Jana Štěpánková.
Předsedou je i nadále Ing. Leonard Machala.
Hlavní činností ZO bylo pokračování v rekonstrukci budovy svazu, kde byla
provedena elektroinstalace, omítky, položena dlažba a provedeny obklady v kuchyňce,
provedena fasáda budovy z dvorního traktu. Na tyto práce byl dán příspěvek Města
Litovel ve výši 30 000,- Kč. Členové odpracovali při rekonstrukci budovy přes 200 hodin.
Po dlouhých 21 letech byla uspořádána výstava ovoce, zeleniny a květin.
Vystavovalo na ní 16 pěstitelů, kteří se prezentovali 146 vzorky – nejvíce zeleniny – 62.
Výstavu navštívilo přes 100 zájemců. Čtyři členové organizace vystavovali své výpěstky
i na celostátní výstavě „Hortikomplex“ v Olomouci. Pro členy organizace byla zajištěna
odborná přednáška p. Vitáska o pěstování a využívání léčivých rostlin. Územní radou
Olomouc bylo při příležitosti 50 let trvání svazu oceněno 5 členů: Pressfreund Bedřich,
Zajíček Oldřich, Štěrba Antonín, Procházka Josef a Ing. Nemerád Josef.
ČESKÝ SVAZ ŽEN – KLUB ŽEN Č. 5 LITOVEL
Základní organizace měla v roce 2007 43 členek. Předsedkyní je nadále pí Marie
Mikešová, pokladníkem Marie Molišová, členky revizní komise Milena Kolářová a Helena
Válková, členkami výboru Miroslava Tchírová, Zdeňka Halenková, Alena Konečná, Magda
Dostálová, Zdeňka Uvízlová a Marie Hořínková. Výbor se schází každé druhé úterý
v měsíci.
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Výbor zorganizoval během roku 2007 následující akce: oslavu Svátku matek
s kulturní vložkou dětí z MŠ Čihadlo, pomoc při prodeji kytiček Ligy proti rakovině, pomoc
při pořádání Ligy 100 – AVZO ZO Ječmínek, předvánoční posezení pro členky
s vystoupením dětí z MŠ Čihadlo. Členky výboru navštěvují ženy u příležitosti významného
jubilea s kytičkou a malým dárečkem. Také před Vánocemi předávají ženám starším 65 let
vánoční přání a dárek.
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Základní organizace Českého svazu chovatelů (ČSCH) uspořádala během roku
2007 dvě výstavy drobného zvířectva, a to Okresní výstavu holubů – memoriál Josefa
Vrbky a Okresní výstavu drůbeže spojenou s místní výstavou holubů a králíků. Pravidelně
každou třetí neděli v měsíci se koná burza exotů, která je velmi navštěvovaná
chovatelskou veřejností. Na výstavách po celé republice dosáhli litovelští chovatelé
mnoha úspěchů se svými svěřenci, především MVDr. Jaroslav Vavrouch, Bohumil Grulich,
Ervín Labuda, Josef Kuttich, Jan Sládek a Karel Cholinský. Své vynikající drůbeží chovy
prezentovali Ing. Miroslav Neoral a Ladislav Janeček, kteří získali řadu ocenění. Výbor ZO
ČSCH pracoval ve stejném složení jako loni, zprávu podal jednatel ZO pan Zdeněk Šuba.
V roce 2008 se budou konat volby v ZO i do vedení okresní organizace.
KYNOLOGICKÝ KLUB
Členská základna Kynologického klubu v roce 2007 měla 35 členů. Předsedou je
Mgr. Zdeněk Kubín, hospodářem p. Zdeněk Vočka, pokladníkem p. Antonín Nosek
a revizorem p. Ladislav Havlíček. Výcvik psů probíhal celoročně každou neděli na
kynologickém cvičišti na Komárově, vždy od 8 do 12 hodin. Členové klubu se zúčastnili
pěti výstav a jejich svěřenci dosáhli 4x známky výborný a 1x velmi dobrý. Ve dvou
zkouškách z pracovního výkonu byli také úspěšní. Kynologický klub pořádal různé
společensko-kulturní akce – tři pěší turistické výlety a dva cyklovýlety po okolí Litovle.
Společně s rodinami se konala dvě setkání při nichž se grilovaly speciality a jedenkrát šlo
o posezení členů, kde byly konzultovány základy výcviku psů. Při brigádnické činnosti byla
zvelebována klubovna a výcvikové pomůcky, zhotoveno nové venkovní posezení.
V listopadu proběhla členská schůze, kde byl zvolen výbor, schváleno hospodaření
a plán pro rok 2008.
HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB
Činnost Hanáckého jezdeckého klubu (HJK) byla dále zaměřena na výcvik jezdců
a sportovní činnost jako reprezentaci města. Zprávu o činnosti podal vedoucí klubu Mgr.
Josef Pokorný. Členové se zúčastnili jezdeckých dnů v Křelově, Troubelicích, závodů ve
Lhotě u Konice, Grygově a dvakrát veřejného tréninku v Dubicku – E. Kulatá, A. Försterová
a M. Škrabalová. Jan Poulíček se zúčastnil závodů v Lanškrouně, Janově u Svitav, Litomyšli,
Dubicku, Chrudimi a Pardubicích.
Významná byla účast na výstavě koní v Olešnici a mezinárodní výstavě
v Napajedlích, kde byli prezentováni koně z Německa, Maďarska a České republiky,
dobře obstála klisna Redemptoria, která byla ve své kategorii třetí. V roce 2008 uplyne 125
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let od založení organizovaného jezdectví v Litovli (1883 Sokol Záporož) a klub by chtěl toto
výročí oslavit novými úspěchy v jezdeckém sportu.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DOUBRAVA
Sdružení mělo k 31. 12. 2007 28 členů, když v průběhu roku zemřel po krátké nemoci
pan Bedřich Vyroubal. Ke změně hranic honitby nedošlo, i když je ze strany členů řada
návrhů na jejich úpravu, zejména v úseku mezi Litovlí a Vískou. Sdružení nyní hospodaří na
pozemcích o rozloze 1 470 ha, z nichž je 1 134 ha polí, 300 ha lesa, 5 ha vodní plochy a 31
ha ostatní plochy.
V průběhu mysliveckého roku, který vždy začíná 1. 10. a končí 30. 9. roku
následujícího bylo členy MS odpracováno 4 525 hodin, což činí v průměru 168 hodin na
člena. Práce byly konány na akcích mysliveckých i společenských a na údržbě majetku
sdružení. Vydařenými akcemi byly především myslivecký ples v Července, myslivecké dny
v květnu a červnu spolu se střeleckými závody a v srpnu – kynologická soutěž lovecky
upotřebitelných ohařů v rámci XIV. ročníku „Moravskoslezského poháru“, která proběhla
v naší honitbě.
V roce 2007 byly uskutečněny 4 členské schůze, 8 schůzí výborových a řada porad
k zajištění úkolů i záležitostí MS. V myslivosti a vlastním lovu bylo dosaženo těchto výsledků:
bažanti – stavy se poněkud zvýšily a bylo nakoupeno 660 kuřat (z 300 kohoutů
vypuštěných do honitby jich bylo uloveno 227, slepice a zbytek kohoutů byl ponechán
k jarnímu vypuštění a pro zkoušky psů); koroptve – i přes zlepšení podmínek se stav nezvýšil,
když obrovský negativní vliv má škodná zvěř, především dravci; kachny – stavy březňaček
z důvodů jarních záplav poklesly, na poklesu stavu se podílela jednak škodná, jednak
otrava botulismem (velký úhyn asi 100 kusů byl zaznamenán na městských rybnících,
příčina však nebyla zjištěna); králík – stavy jsou mizivé již od epidemie na počátku 80. let a
nezlepšují se; zajíc – kdysi hlavní lovná zvěř, dnes není téměř loven, aby byly alespoň
zachovány normované stavy. Na jaře a v létě se jeví situace vcelku příznivě, ale
v podzimní době zajíci mizí – asi je hlavní příčinou škodná, mnohdy i zemědělská technika
a bezohlední řidiči.
Hlavní lovnou zvěří je zvěř spárkatá. Stavy srnčí jsou normované a od toho se odvíjí
i plány jejího lovu. V posledních letech jsou stavy příznivé, zvěř je v dobré kondici, snad
tomu přispívají i poslední mírné zimy. V roce 2007 bylo uloveno 10 srnců, 11 srn a 9 srnčat.
Daňčí zvěř není v litovelské honitbě normována, většinou se vyskytuje jen v několika
lokalitách, a tak byli uloveni jen 2 daňci, 1 daněla a 1 daňče. I černá zvěř zde není
normována, velmi migruje a pro lov je velmi zajímavá. Bylo uloveno 11 kusů, z toho 6 selat
a 5 lončáků.
Ze zvěře škodné nebyl kromě jedné ulovené lišky uloven žádný predátor. Dravci,
kteří jsou hlavními škůdci na drobné zvěři, ptactvu a mláďatech, jsou celoročně hájeni.
Lišek je v honitbě dost, ale těžko se loví – především z důvodů zimy bez sněhu, kdy se dá
tato obtížně obeznat. Podrobnou zprávu o činnosti MS podal předseda MS pan František
Sležek.
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CHOVATELÉ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Základní organizace chovatelů poštovních holubů v Litovli je začleněna do
Oblastního sdružení Uničov (OS), které má 151 členů, z toho ZO Litovel má 23 členů. V roce
2007 bylo v OS uskutečněno 20 závodů starých holubů, a 5 závodů holoubat. V rámci OS
se chovatelé ZO Litovel umístili takto: Čunderle Miloslav 11., Smítal Vladimír 22., Zbořil
Jaroslav 23., Měsíc František 30., Hlubinka Jan 31. – ostatní umístění byla méně významná.
V celostátním mistrovství skončila ZO Litovel bez výraznějších úspěchů. Zprávu podal
předseda ZO pan František Urban.
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Základní organizace Českého svazu včelařů (ČSV) sdružuje včelaře z Litovle
a dalších dvaceti obcí. V současné době má 60 členů, kteří se starají o přibližně 700
včelstev.
Včely jsou nedílnou a nezbytnou součástí přírody, protože zajišťují opylování
hmyzosnubných rostlin. Vlivem znečištění životního prostředí ovšem včelstev ubývá. Mladší
generace, zřejmě nedostatkem volného času o chov včel projevuje velmi malý zájem. Na
vesnici se ještě snad najde nějaký nadšenec, ve městech je to však naprostá výjimka.
Včelaři by rádi přijali mezi sebe další zájemce o chov včel a jsou ochotní kdykoliv přispět
svojí radou i pomocí.
Z činností svazu: litovelští včelaři pořádají zájezdy do zajímavých míst, zaměřených
na včelařství, ČSV pořádá přednášky o chovu včel a využití včelích produktů. Přednášek
se mohou zúčastnit i zájemci z řad nevčelařů. ČSV má k dispozici vývěsní skříňku na ulici
Husova, kde jsou uvedeny i adresy včelařů pro případné zájemce o koupi medu. Zprávu
pro kroniku vypracoval předseda ZO ČSV pan Zdeněk Rozsypal.

43. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
TJ TATRAN LITOVEL
Tělovýchovná jednota Tatran Litovel zastřešuje většinu litovelského sportovního dění
a v roce 2007 byla pro občany města a okolí k dispozici tato nabídka: fotbal – 6 oddílů pro
děti a mládež podle věku od 6 do 18 let, družstvo mužů nad 18 let, předseda oddílu Luděk
Dvořáček; házená – 6 oddílů pro děti a mládež podle věku od 6 do 19 let, družstvo mužů
nad 19 let, předseda oddílu Ing. Karel Zmund; volejbal – 5 dívčích oddílů podle věku od
7 do 18 let, družstvo amatérů žen i mužů nad 18 let věku, předsedu zastupoval Ing. Tomáš
Remeš; šachy – družstvo žáků 8 – 14 let, dorostu 15 – 18 let a mužů nad 18 let, předseda
oddílu Ing. Michael Knajbl; kuželky – družstvo žáků 11 – 14 let, dorost 15 – 18 let, muži
nad 18 let, předseda oddílu Jaroslav Čamek; lyžování – lyžařské středisko v Petříkově,
předseda oddílu Ing. Lubomír Anton; florbal – družstvo žáků 11 – 14 let, juniorů 15 – 19 let,
mužů nad 19 let, předseda oddílu Václav Stratil; stolní tenis – žáci 11 – 14 let, muži nad 18
let, vedoucí oddílu Radek Uvízl; horolezectví – muži nad 18 let, předseda oddílu David
Baroň; Asociace sportů pro všechny – pohybové hry – 2 oddíly pro věk 4 – 10 let, vedoucí
Taťána Popelková a aerobic – dívky 10 – 17 let, ženy nad 18 let, vedoucí Věra Zlatníčková
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a Martina Němcová; Klub českých turistů – mládež 3 – 26 let, dospělí nad 27 let, senioři –
ženy nad 55 a muži nad 60 let věku, předseda odboru Ing. Zdeněk Šišma; malá kopaná –
muži nad 15 roků, vedoucí Zdeněk Motl.
FOTBAL
Oddíl kopané má tedy družstva: muži, starší dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší
žáci, benjamínci „A“, benjamínci „B“ a přípravka. Všechna tato družstva hrají v krajském
přeboru. Výbor pracuje ve složení: Luděk Dvořáček – předseda, Miroslav Navara –
místopředseda, Pavel Blažek – sekretář a Vlastimil Axmann – pokladník.
Fotbalové jaro 2007 bylo ve znamení – střídavě oblačno. S přípravou na jarní sezónu
se začalo již 10. ledna. Družstva mužů pod vedením trenérů Šišmy a Zavadila a vedoucího
mužstva Axmanna si dalo jednoznačný cíl – postup do krajského přeboru. Po 9 přátelských
utkáních přišla soutěž a tam bylo mužstvo velmi úspěšné. Nakonec se umístilo na 1. místě
se ziskem 53 bodů a skóre 56 : 32 a postoupilo už pod novým trenérem Antonínem
Pavelkou. Starší dorost se umístil na 10. místě a vlastně bojoval o záchranu v soutěži. Mladší
dorost získal 7. místo, když dosáhl 40 bodů a skóre 59 : 52. Starší žáci byli dvanáctí, mladší
dokonce třináctí. Všechny velice zasáhla smutná událost, když 30. května zemřel při
autohavárii ve velmi mladém věku vedoucí družstva minifotbalu pan Milan Štýbnar –
kamarád a přítel.
Fotbalový podzim byl přece jen o něco radostnější. Muži se začali připravovat
11. července pod novým trenérem Miroslavem Večeřou z Uničova. Došlo k řadě změn
v kádru mužstva a v přípravných zápasech se moc nedařilo. První zápasy byly jako na
houpačce, ale obrat ve výkonnosti naštěstí začal od 6. kola – mužstvo si zvyklo jednak na
sebe, jednak i na silnější soupeře a zejména obrana se hodně zlepšila. Tak po slabším
rozjezdu hráli muži v krajském přeboru důstojnou roli. Jsou po podzimní části na 7. místě,
když získali 20 bodů a skóre 26 : 28. Je to po čtyřech letech nejlepší umístění mužstva.
Celkem nastoupilo v mistrovských utkáních 23 hráčů, z nichž skórovalo 12.
Starší dorostenci se v krajském přeboru umístili na solidním 6. místě se ziskem 22 bodů
a skóre 26 : 24, když jim na lepší umístění chyběl jediný bod! Celkem v mistrovských
utkáních nastoupilo 22 hráčů a do střeleckých tabulek se zapsalo 10 z nich. Nejlepším
litovelským střelcem se stal M. Čep se 6 brankami.
Mladší dorost se umístil na 5. místě a stal se tak nejúspěšnějším týmem klubu. Získal
25 bodů a skóre 33 : 24. Svěřenci trenéra J. Jindry a vedoucího R. Huličného si vedli velmi
dobře a 4. místo jim uniklo jen vinou horšího skóre. Celkem družstvo 8x zvítězilo, 1x
remizovalo a jen 4x prohrálo. V mistrovských utkáních nastoupilo celkem 16 hráčů a do
střelecké tabulky se jich zapsalo 9. Nejlepším litovelským střelcem se stal A. Vrba s 15
brankami a tím je i nejlepším střelcem celého krajského přeboru.
Starší žáci se dostali na 13. místo tabulky se svými 9 body a skóre 24 : 45. Trenéři sice
vyzkoušeli celkem 22 hráčů, ale kvalitu nenašli především proto, že naši hráči hostují třeba
v Uničově, který hraje stejnou soutěž. Družstvu se podařilo vyhrát jen tři utkání a do
střelecké tabulky se zapsalo 8 hráčů, nejlepší byl J. Chrudina s 5 brankami.
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Mladším žákům se v soutěži vůbec nedařilo a umístili se až na 14. místě, když získali
jediný bod za remízu v Zábřehu. Skóre mají hodně pasivní 6 : 52. Vystřídalo se 19 hráčů, ale
také tady hráčská kvalita chyběla. Minifotbal do mistrovských soutěží pro nedostatek
hráčů vůbec nenastoupil. Trenéři Huličný, Štábl a Navrátil připravují benjamínky ročníku
2000 a mladší, kteří zatím hrají jen přípravná utkání.
O tom, že i bývalí hráči jsou aktivní svědčí jejich sraz 7. září v kulturní místnosti
litovelského pivovaru. Hráči SK Litovel – Tatranu Litovel, kteří hrávali v letech 1948 – 1970,
tam oslavili sedmdesátiny hned čtyř spoluhráčů – Jaroslava Langa, Jano Krále, Laca
Lauka a Jindry Hutaře. Oslavy má „na svědomí“ úzký výbor bývalých fotbalistů V. Jančí,
J. Čamek, K. Dokoupil a L. Mikeska a vše se upeklo v holičství dalšího veterána litovelských
trávníků pana Václava Hrabala. Pěkná je to tradice!
HÁZENÁ
V rámci celé středomoravské oblasti patříme k největším oddílům a v aktivní činnosti
jsou v oddíle všechny kategorie chlapeckých soutěží, tj. přípravka, miniházená, mladší
a starší žáci, mladší a starší dorostenci, muži a občas na turnajích veteránů startuje i celek
„dříve narozených“. Členská základna čítá celkem 149 osob. Družstva jsou zařazena
do soutěží následovně: muži a dorostenci v soutěži ČSH Praha, ostatní řídí OHS
středomoravské oblasti Olomouc. Mistrovské zápasy se hrají jak v hale ZŠ Vítězná, tak
na venkovním hřišti na stadionu sokolovny (zde bylo nutno provést potřebnou údržbu
povrchu tak, aby hřiště bylo uznáno schopné hry!).
Umístění jednotlivých družstev v soutěžích za jarní část sezóny: mladší žáci se v divizi
A umístili na 3. místě, trenérem byl V. Mach, nejlepším střelcem Aleš Petr se 169 brankami;
starší žáci – středomoravská liga – ve své kategorii se umístili na 1. místě, trenéry byli
R. Papajk a P. Filip, nejlepším střelcem M. Konšel – 60 branek; mladší dorostenci ve stejné
soutěži již třetí rok za sebou zvítězili v této kategorii, když za celou sezónu jen jednou
remizovali – rozhodnuto o jejich přechodu do 1. ligy. Nejlepším střelcem byl Ondřej Vogl
(76 branek), trenérem Ing. Karel Zmund; starší dorostenci ve 2. lize skončili druzí, pouhé dva
body za vítězem z Ostravy, trenéři S. Müller a Z. Sléha, nejlepší střelec Josef Pohlmann se
151 brankou; muži v 1. lize České republiky v konečném umístění skončili na 3. místě, což
bylo zatím nejlepší umístění mužů v historii oddílu házené Litovle. Realizační tým tvořili
trenéři Z. Čtvrtníček a V. Sitár, vedoucím i masérem byl V. Navrátil. Nejlepším střelcem byl
hostující M. Šuba, který vstřelil 98 branek. Celkově lze ročník 2006/2007 hodnotit jako
úspěšný, zejména díky aktivitě mládeže.
V podzimní části sezóny 2007/2008 úspěchy pokračovaly. Mladší žáci se opět umístili
na 3.místě pod vedením trenérů V. Macha a M. Baránka, nejlepším střelcem byl Petr
Jindra (33 gólů). Starší žáci skončili na 5. místě, vedeni stejnými trenéry. Mladší dorostenci,
kteří postoupili do 1. ligy, skončili devátí. Nejlepším střelcem byl Jakub Anton se 70
brankami, trenéry Ing. Karel Zmund a J. Macek. Starší dorostenci ve 2. lize zůstali o jediný
bod na druhém místě, nejlepšími střelci byli T. Macek a J. Škrabal po 54 gólech a Jakub
Dolák s 53 góly. Muži dosáhli historického úspěchu, když umístěním na 1. místě získali
půltitul! Dosáhli 16 bodů, 6x zvítězili, 4x remizovali a jen jednou prohráli. Za celý rok 2007
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nebylo družstvo mužů na domácím hřišti poraženo!!! Nejlepším střelcem byl R. Bakalář,
který vsítil 53 branky a M. Šuba se 47 brankami.
Mimo těchto mistrovských zápasů se hrálo několik turnajů jak mládežnických, tak
i dospělých (I. ročník Memoriálu Františka Čikla, XXIV. ročník Memoriálu Jiřího Dohnálka
starých gard, Turnaj o pohár Města Litovle aj.). Celý rok byl velmi úspěšný i díky sponzorům
a obětavým funkcionářům, kteří zajišťují finance a hladký chod oddílu (jmenujeme např.
pana Milana Beňu a Jaromíra Válka).
ŠACHY
V sezóně 2006/2007 byla v soutěžích dospělých 4 družstva. „A“ družstvo hrálo I.
Moravskoslezskou ligu, kapitánem byl Ing. Michael Knajbl. Družstvo se umístilo na 1. místě
se ziskem 29 bodů. Se žádným soupeřem neprohrálo a tak po pěti letech a podruhé
v historii vybojovalo pro Litovel postup do šachové extraligy, což je nejvyšší soutěž
dospělých v ČR. Za družstvo hráli: Antoniewski, Sergeev (ukrajinská posila), Berezjuk, Žůrek,
Žilka, Michenka, Stratil, Bělunek, Honza Krejčí ml., Suchomel, Ing. Jan Krejčí a Ing. Michael
Knajbl.
„B“ družstvo hrálo II. ligu a se ziskem 15 bodů se umístilo na 7. místě. „C“ družstvo
krajskou soutěž a se ziskem 4 bodů obsadilo až 12. místo. „D“ družstvo, které hrálo okresní
přebor, tvořili nejmladší hráči oddílu společně s dospělými a skončilo na 8. místě.
V soutěžích družstev mládeže družstvo mladších žáků hrálo v krajském přeboru
v sestavě: Vyhnálek, Homola, Hampl, Moliš a Kolářová. Vybojovalo si postup na Mistrovství
ČR mladších žáků ve Stráži pod Ralskem, kde ve finále obsadili 18. místo. Družstvo starších
žáků (Vyhnálek, Homola, Hampl, Moliš, Rabatin, Kolářová) na Mistrovství ČR starších žáků
v květnu 2007 obsadilo 44. místo z 50 družstev. Honza Krejčí reprezentoval TJ Tatran Litovel
v extralize mladšího dorostu a svými výkony na druhé šachovnici pomohl získat jako host
BŠŠ Frýdek–Místek 2. místo na Mistrovství ČR družstev mladšího dorostu. Rovněž jako host
pomohl tomuto družstvu získat titul mistra ČR starších žáků družstev.
V soutěžích jednotlivců bylo dosaženo řady úspěchů. Na krajském přeboru v rapid
šachu v kategorii H 10 získal 1. místo Lukáš Vyhnálek. Titul mistra ČR si vybojoval Honza
Krejčí ml. na Mistrovství ČR v Seči v kategorii H 16. Týž na mezinárodním turnaji v Budapešti,
kde hostoval za slovenskou Čadcu, získal 1. místo v individuálním pořadí. Nedal se
zahanbit ani na III. olympiádě dětí a mládeže v Ústí nad Labem, kde reprezentoval
Olomoucký kraj v kategorii starších žáků a získal stříbrnou medaili. Na mezinárodním turnaji
v Klatovech byl osmý ze 102 účastníků, na CZECH OPEN v Pardubicích 38. ze 430
účastníků, na Mistrovství Evropy mládeže v Chorvatsku v kategorii H 16 31. (88 hráčů), na
Mistrovství světa mládeže v Turecku v téže kategorii byl 20., když soutěžilo 124 hráčů.
Mistrovství ČR mužů v Praze bylo o něčem podobném, jako v mnohých jiných soutěžích –
Honza Krejčí junior 10. místo (46 účastníků), a tak není divu, že tento mimořádný talent byl
zařazen spolu s 5 dalšími mládežníky do TOP skupiny mládežnických reprezentantů ČR a
vyhlášen mezi nejlepšími juniory do 21 let okresu Olomouc. Neméně úspěšným
reprezentantem byl i Jan Krejčí senior a další členka této „šachové rodiny“ Agáta Krejčí.
To se nám to soutěží s takovou základnou!
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Šachový oddíl Tatranu Litovel uspořádal i 11. ročník turnaje „Královská hra
v královském městě s královským pivem“, kterého se zúčastnilo 84 hráčů. Hrálo se na 9 kol,
2 x 20 minut na partii a naši hráči obsadili tato místa: 2. Milan Žůrek, 7. Honza Krejčí jun.,
8. Jan Suchomel a 10. Josef Michenka. Výkonný výbor oddílu pracoval ve složení:
Ing. Michael Knajbl – předseda, Ing. Jan Krejčí – pokladník a organizační pracovník,
Ing. Karel Haderka a Josef Klapka – členové.
KUŽELKY
Oddíl kuželek má k 31. 12. 2007 43 členů, z toho 33 mužů a 10 dorostenců. Činnost
oddílu byla zaměřena na mistrovská utkání, na turnaje vlastního i jiných oddílů. V soutěžích
byla zapojena družstva: první a druhé družstvo mužů v přeboru Olomouckého kraje, třetí
družstvo v okresním přeboru Olomouce, první družstvo dorostenců ve 2. lize a druhé
družstvo dorostenců v přeboru olomoucké divize.
První družstvo mužů v sezóně 2006/2007 usilovalo o návrat do severomoravské
divize, což se po dvouleté pauze strávené v krajském přeboru podařilo. Po podzimní části
se po obrovských bojích ovšem drží jen těsně od pásma sestupu. Druhé družstvo skončilo
na sestupové pozici, ale nakonec po odmítnutí postupu vítěze okresního přeboru v soutěži
zůstalo. Po podzimní části se drží nad sestupovou hladinou. Třetí družstvo se umístilo na
pěkném 6. místě, drží se tak v horních patrech tabulky a navíc do nového ročníku
nastupuje s několika novými hráči.
Pro první družstvo dorostenců byl první rok ve druhé lize nad jejich síly a tak bohužel
skončili na posledním místě. Na podzim, kdy naskočili do nového ročníku, jsou již výkony
lepší a pomalu se začíná projevovat lepší vyhranost. Druhé dorostenecké družstvo mělo
podobný osud. I pro ně byl první rok v nové soutěži obtížný a tak jim patřilo až poslední
místo. Po podzimu se ale drží na pěkném sedmém místě. Práce s mládeží se daří a tak
doufejme, že roste nová kvalitní generace litovelských kuželkářů. Díky také panu Čamkovi
a Horkému, kteří se o ně starají.
V dubnu 2007 se hráči oddílu kuželek zúčastnili okresního přeboru jednotlivců na
dvacet hodů sdružených v Přemyslovicích. V kategorii mužů skončil nejlépe Jiří Čamek na
5. místě výkonem 549 poražených kuželek, Kamil Axmann skončil na 11. místě s výkonem
538 kolků, na 16. místě Miroslav Talášek (528 kolků). Jiří Čamek se stal postupujícím do
krajského kola. V seniorské soutěži hráčů nad 50 let byl z našich nejlepší Jaroslav Vidím na
7. místě s výkonem 533 kolků. V juniorské soutěži byl na 4. místě Karel Stojkovič s výkonem
477 kuželek a tímto výsledkem postoupil do krajského přeboru.
V krajském přeboru potěšil Jiří Čamek, když výkonem 565 poražených kuželek
obsadil páté a tím i postupové místo na mistrovství ČR. Tam v květnu v Náchodě mu jen
těsně unikl postup do finále o 5 kolků a nakonec skončil na 23. místě ze 48 účastníků
s výkonem 555 kolků.
Po skončení sezóny se hráči zúčastnili řady turnajů na kuželnách jiných oddílů,
například v Olomouci, Horním Benešově, Jeseníku, Šumperku, Hranicích, Kroměříži,
Rychnově nad Kněžnou a Rýmařově. Nikde se ale výrazněji neprosadili, a tak tyto turnaje
byly jen dobrou přípravou na nadcházející sezónu.
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V době jarních prázdnin se uskutečnil náborový turnaj mládeže, kterého se
zúčastnilo 14 žáků litovelských základních škol Jungmannova a Vítězná. V květnu byl
uspořádán tradiční turnaj pro veřejnost „Koulení o ceny tzv. Letecká“, kterého se
zúčastnilo 43 soutěžících – muži, ženy i děti do 12 let. V červnu se uskutečnil zájezd za
přáteli do Drážďan – Radebeulu, kde bylo sehráno přátelské utkání na 100 hodů. V něm
nakonec Litoveláci prohráli rozdílem 114 kuželek, ale dobrou náladu přátelského setkání to
vůbec nijak nenarušilo.
V srpnu se konal již 35. ročník memoriálu R. Wirzingera a J. Skály za účasti
14 mužstev. Zvítězil Tatran Litovel a jeho reprezentant Petr Axmann byl se 440 kolky nejlepší.
Poslední kuželkářskou akcí byly 30. prosince přebory jednoty se vzpomínkou na kuželkáře
Lubomíra Čamka, kterých se zúčastnilo 26 hráčů. Nejlepší byl Stanislav Brosinger s 431
kolky, nejlepší z dorostenců Martin Jindra s 379 poraženými kuželkami.
Na údržbě kuželny a při zajišťování akcí bylo odpracováno 90 hodin. Nejvíce se na
tom podílel pan Dušan Žouželka, který se stará o zdokonalování počítačové sítě a zdárný
chod automatů. Během roku kuželkáři oslavili i životní jubilea svých členů – 60 Jardy Petuly,
70 Standy Kolčavy a 80 paní Hedy Krskové. V lednu čekají oddíl velké oslavy 60. výročí
založení kuželkářského oddílu v Litovli.
LYŽOVÁNÍ
Přes snahu navázat dnes na sportovní úspěchy 90. let se nepodařilo lyžařskému
oddílu vytvořit úspěšný tým. Jen skupina zaměřená na snowboarding se během sezóny
snažila dát základ nové sportovní činnosti oddílu. Lyžařská sezóna byla navíc
poznamenána nepřízní sněhové nadílky a mnohé tradiční závody musely být odvolány.
I další nábor na snowboarding postihl nedostatek sněhu, přesto se podařilo vytvořit skupinu
12 mladých závodníků, kteří sbírali své zkušenosti i na sjezdovkách v Rakousku.
Lyžařský oddíl uspořádal v květnu 2007 na nové cyklostezce Litovel – Víska rychlostní
závod na kolečkových bruslích, kterého se zúčastnilo 32 soutěžících, včetně členů oddílu
všech věkových kategorií. O prázdninách se při letním soustředění konal výšlap na Šerák
a na Zlatý chlum, v červenci byl i závod v orientačním běhu. V srpnu u příležitosti 40. výročí
zahájení provozu MÁZHAUSU se sešli pamětníci i příznivci na malé oslavě. Podobně v říjnu,
kdy oslavil lyžařský oddíl padesátku let své činnosti, byla pozvána řada bývalých členů
oddílu a příznivců a byla dokonce zajištěna i živá hudba.
V závěru roku na akci „Sportujeme s Olomouckým krajem“ vystoupili členové
lyžařského oddílu jako skupina snowboardistů s ukázkou tréninku bez sněhu. Jako host
vystoupila členka oddílu Sylva Kaděrková–Lipčíková – mistryně světa 2001 a vítězka
Světového poháru 2000 a 2001 v travním lyžování – s ukázkami pohybu na sportovních
lyžích pro tuto lyžařskou specializaci.
Základna lyžařského oddílu TJ Tatran používá dvě z celkového počtu čtyř chat
v majetku TJ v obci Ostružná část Petříkov a v nich byly během roku provedeny mnohé
úpravy dle aktuálních požadavků hygieny (splachovací WC, sprchové kouty, napojení na
obecní vodovod). Evidenční počet členů lyžařského oddílu byl k 31. 12. 83 a předsedou
oddílu i nadále zůstává Ing. Lubomír Anton.
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MALÁ KOPANÁ
Litovelská malá kopaná se v roce 2007 rozrostla o jeden oddíl. Oddíl 1. FC Bacardi
založil svůj B tým, takže nyní hraje malou kopanou v Litovli 6 družstev. Nové družstvo hraje
svá utkání od podzimní sezóny na umělé trávě v ZŠ Vítězná a jeho vedoucím je pan Jiří
Pekař.
V sezóně 2006/2007 se nejvýše hrající tým FC Levotil umístil ve středu tabulky 1. ligy.
Největšího úspěchu, ale dosáhl tým FC Bacardi, který vyhrál třetí ligu a novou sezónu už
hraje jako účastník 2. ligy. Ostatní družstva – Koník, Lachtan a Atrapy působí ve čtvrté lize.
V průběhu sezóny střídala dobré výkony s horšími, a tak se všechna umístila ve středu
tabulky 4. ligy.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LITOVEL
TJ Sokol se dle stanov Sokola dále zabýval organizováním tělovýchovy a sportu
a kulturní činností. Během roku pracovaly dva oddíly žen, oddíl žaček, jóga, stará garda
mužů, kulturistika, tenis a oddíl tzv. protahování starších cvičenek oddílu. Velmi silný, jak
počtem, tak i činností, byl odbor divadelní. Jednota má 180 členů, divadelní odbor 50
členů a mládežnický odbor divadelní 16.
V roce 2007 proběhly volby do výboru Sokola a do funkcí byli zvoleni: Mgr. Mirko
Spurník – starosta, Ing. Dana Buchtová – místostarosta, David Dvořák – náčelník, Vlasta
Machalová – náčelnice, Jaroslav Dohnálek – vedoucí sportů, Růžena Fendrychová –
jednatelka, Ludmila Gottwaldová – ekonomka, Mirko Spurník – vzdělavatel, Dagmar
Pospíšilová – předseda revizní komise.
Divadelní soubor připravil a sehrál v roce 2007: „Adéla ještě nevečeřela“ – autorský
přepis filmu se hrál 7x a shlédlo jej 1 350 diváků (byl předveden i v rámci přehlídky
sokolských divadelních souborů v Boskovicích); „Jak je důležité míti Filipa“ – hra O. Wilda
(5x, 1 010 diváků); „Nezbednosti lišky Bystroušky“ autorů Bártla a Oranyho – dětský muzikál
(1 210 diváků, 7 repríz, včetně Festivalu dětských divadel v Němčicích); „Sokol Tobě“ –
kaleidoskop scének z již uvedených her, který shlédlo na 200 diváků .
V tělovýchovné činnosti – ženy předvedly na akci „Olomoucký kraj sportuje“ svou
sletovou skladbu. Přes aktivní činnost a úspěchy je velkým nepřítelem sokolského snažení
trvalý nedostatek financí a jen díky příspěvku Města Litovel je jednota schopna poměrně
nákladný provoz budovy Sokolovny dále udržet.
TJ VODNÍ SPORTY
Hlavní akcí TJ Vodní sporty a slavností sportu byl i FREE LITOVEL BOBR CUP, který byl
připraven TJ Vodní sporty pro příznivce hecování a extrémních výkonů na 6. října 2007. Šlo
již o 13. ročník otevřeného mezinárodního mistrovství ČR v extrémním závodu tříčlenných
štafet a mezinárodního Akademického mistrovství ČR v extrémním závodu štafet. Závod
probíhal na koupališti a v jeho okolí a byl odstartován ve 12 hodin v kategoriích: muži,
ženy, veteráni (do ročníku 1966), akademici muži, ženy (studenti VŠ) a crazy team.
Současně se soutěžilo o nejvtipnější tým (převleky, pokřiky, speciálně upravené sportovní
nářadí na téma závodu aj.).
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Tříčlenné štafety závodily v tomto pořadí disciplín: běh – kros na 15 kilometrů (lesní
cesty, asfalt, 5x brod přes řeku), MTB cross-country 25 km (lesní a polní cesty, 3x brod
řekou), sjezd na divoké vodě 6 km (řeka Morava nad splavem 3 km proti proudu a zpět,
přeběhy a třímetrový skok do bazénu). Protože se tento závod nevzdává a jede se za
každého počasí měli všichni obavy, jak bude. Nakonec se počasí ukázalo být závodu
milosrdné, sice chladné, ale bez deště.
Rozvodněná řeka Morava připravila závodníkům pořádné dobrodružství. Litovelské
brody se doslova proměnily v plavecké bazény. Ovšem náročnou trať kromě dvou štafet
zdolali všichni závodníci, dokonce i tým Benjamínci s nejmladším účastníkem 12letým
Jakubem Tihelkou. Mezi účastníky byly i celebrity, například europoslanec Ing. Jan Březina,
mistr světa v kanoistice Kamil Mrůzek nebo několikanásobný účastník Tour de France Jan
Hruška. Z Blanska si přijela poprvé zazávodit i veteránská štafeta VELMAT, tým, jehož
celkový věkový součet čítal 197 let. Jejím členem byl i nejstarší účastník závodu,
sedmdesátiletý Milan Hrubý.
13. ročníku závodu se zúčastnil rekordní počet 213 týmů. V kategorii ženy zvítězila
štafeta Svištící slimáci (Jana Čábelková, Lucie Veselá, Lenka Lágnerová), v kategorii muži
na zlatou příčku dosáhl tým Olomoucký deník (Pavel Brýdl, Jan Hruška, Kamil Mrůzek).
V kategorii akademici – muži se o vítězství postarala trojice Lukáš Barták, Juro Paller a Boris
Rajniak (tým Poď hrať PingPong) a v kategorii akademici – ženy již zmíněná štafeta
Svištící slimáci.
Počasím se nenechali závodníci odradit ani po skončení závodu, kdy nastala
„pravá nefalšovaná vodácká párty“ v areálu koupaliště. Ještě nějakou zajímavost
z tohoto vydařeného klání: vítězná štafeta dosáhla vynikajícího času 2:12:54 hod.
a v kategorii mužů na 3. místě byl tým Pivo Free Litovel (Vymazal, Žilák, Kropáček).
PETANQUE – KLIP LITOVEL
Rok 2007 byl pro KLIP Litovel rokem přelomovým. Především členská základna
doznala velkého přísunu nových členů – 8, což je zatím za celou sedmiletou existenci klubu
rekord. Členská základna tak k 31. 12. má 31 členů. Klub dosáhl na různých turnajích po
ČR i po Evropě dobrých výsledků. Statisticky uvádíme ty turnaje, kde bylo možno za
umístění dosáhnout poměrně dost bodů do žebříčku: 1. místo - 2x, 2. místo - 2x, 3. místo 6x, 4. místo - 5x, 5. místo - 4x a tak podobně, jak spočítal pan Petr Linduška, prezident
KLIPu.
Vrcholem činnosti byla největší petanquová událost na střední Moravě – Mistrovství
České republiky žen. Naše ženy skončily na skvělém 5. – 8. místě a celý dvoudenní turnaj
byl nesporně na vysoké organizační i sportovní úrovni, za což hovoří fakt, že se vítězky
přímo kvalifikovaly na ME do Turecka. Tam skončily druhé a pro celou českou
petanquovou obec to znamenalo velký úspěch. KLIP reprezentovaly Vlasta Lindušková
a Jana Burešová v doprovodu Milušky Kuté z Valšovic.
KLIP pořádal již tradiční turnaj pro mládež Mistr Petanque, kterého se zúčastnilo
21 družstev z celé střední Moravy a dále pak běžné turnaje: Litovel ÓPN 2007, Hanácky
bakole, Hanácká brdolka, TOP KLIP a Čerlinka CUP 2007.
160

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2007
AMK LITOVEL
Organizace neprodělala žádné změny a vše zůstalo jako v roce 2006. Žádní
členové nepřibyli. Těžiště snahy je v jediném superkrosovém závodě na trati v Litovli –
Chořelicích, který se jel za veledobré domácí i zahraniční účasti jezdců 6. července. Bylo
to otevřené Mistrovství republiky v superkrosu a závod měl tradičně dobrou diváckou
účast i sportovní úroveň. To je cílem AMK i pro další rok – napsal předseda AMK Litovel
Ing. Karel Haderka.
TAROKY
Jako obvykle šlo v tomto „sportu“ o jedinou akci, která se odehrála 24. března jako
VIII. ročník turnaje v tarokách, pro změnu ne na Záložně, ale v příjemném prostředí
restaurace „Za školou“. Na turnaj se přihlásilo 56 hráčů, kteří se sem sjeli z Brna, Vsetína,
Kroměříže, Holešova, Olomouce, Přerova, Šternberka, Boskovic a Uničova. Mezi účastníky
byly i ženy, které tak jasně dokázaly, že taroky nejsou jen mužskou záležitostí.
Turnaj se hrál na 5 kol, systémem – v každém kole s jinými hráči. Průběžné výsledky
byly vyhodnocovány v reálném čase výpočetní technikou. Naši nezvítězili – nejlepší
z litovelských hráčů byl Drahomír Sajič na 7. místě. Téměř domácí žena – Eva Jakešová
z Bílé Lhoty skončila na pěkném 12. místě. Poděkování za pěknou akci patří patronu akce
akciové společnosti PAPCEL a hlavnímu organizátoru RNDr. Winiarskému.

44. CÍRKVE
NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Duchovním správcem náboženské obce je Mgr. et Mgr. Lucie Haltofová jako
farářka a Vlastimír Haltof jako kazatel. V životě farnosti během roku 2007 v rámci
„májových pobožností“ byl již tradičně oslaven Den matek a zorganizováno jejich setkání
na faře. Slavnostní bohoslužbou a posezením na farní zahradě byl připomenut příchod
věrozvěstů Cyrila a Metoděje a upálení Mistra Jana Husa. Na konci prázdnin byl pořádán
církevní tábor na faře v Jeseníku ve spolupráci s Olomouckou diecézí. V měsíci září si
věřící připomněli 80. výročí založení Náboženské obce v Litovli. Konec roku byl uzavřen
projektem „Adventní setkávání – Litovel 2007“, který byl realizován za podpory
Olomouckého kraje, Města Litovel a firmy Dostál-elektro. V pásmu adventních koncertů
vystoupilo PS Kantika, Hanácká mozeka a další, spolu s tím byl pro veřejnost zpřístupněn
betlém akademického malíře Františka Doubarvy, litovelského rodáka.
S finančním přispěním Města Litovel se podařilo provést některé nutné stavební
a údržbářské práce – instalaci bleskosvodů, opravu podlahy na kůru, rekonstrukci místnosti,
která v současné době slouží pro Nízkoprahový klub pro děti „Cvrček“, renovaci oken
a vstupních dveří a vymalování vstupních prostor a schodiště ve sboru. Tolik úspěchy.
Problémy jsou a největším z nich je velká budova sboru, která vyžaduje neustálou údržbu,
přičemž členská základna se zmenšuje. Obec sice pracuje s dětmi i mládeží, ale na jejich
možnou podporu obci si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Proto je obec tak závislá
na finančních prostředcích poskytovaných Městem Litovel nebo Olomouckým krajem.
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45. POLITICKÉ STRANY
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Místní organizace České strany sociálně demokratické (ČSSD) nepovažuje tento rok
za nijak odpočinkový, i když se žádné volby nekonaly. V únoru připravili besedu
s poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Karlem Korytářem na téma
„Co nového v politice“ jako seznámení s aktuální problematikou strany. Březen byl ve
znamení bowlingového turnaje „O pohár Ing. Martina Tesaříka“, kde se utkali členové
ČSSD z Litovle, Olomouce a Uničova. Beseda na téma „Stop radarům“ vedená právě
poslancem Ing. Tesaříkem měla za úkol informovat občany o připravovaném umístění
radaru na našem území.
Oslava 1. máje se nesla v tradičním duchu a tak probíhá už po třinácté, vždy se
spoluprací s DDM. Slavnost navštívilo asi 1 100 občanů a také vzácní hosté – předseda
Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček a poslanec PS Ing. Karel Korytář. Dopoledne
bylo plné her, soutěží, ukázek různých speciálních technik a tanečních vystoupení. U
příležitosti Dne dětí byl uspořádán pro rodiče s dětmi výlet vláčkem do Mladče
s návštěvou jeskyň a předvedením hasičské techniky.
V září opět zavítal do Litovle předseda PS Ing. Vlček a informoval o připravované
daňové reformě a problematice změn v oblasti zdravotnictví a zodpověděl dotazy
přítomných. Členové ČSSD se podíleli během roku na dalších aktivitách – soutěži Dívka
roku, výstupu na Bradlo, společenském setkání v Čekyni či akci výstupu na Říp. MO ČSSD
uskutečnila 6 členských a 5 výborových schůzí. Má k 31. 12. 34 členů. Výbor pracoval
v tomto složení: Hedvika Weberová, DiS – předseda, Petr Šrůtek – místopředseda, Miloslav
Číhal, Marcela Hélová, Vojtěch Kocůrek, Ing. Pavel Kryl Ph.D., Jiří Masopust, Miroslav
Pytolaj a Ivana Štýbnarová – členové.
KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Městská organizace KDU-ČSL má 60 členů a její výbor pracoval ve složení: Blanka
Opíchalová – předseda, Jarmila Rozsypalová, Mgr. Marie Mazánková, MUDr. Jarmila
Fousová, Zdeněk Rozsypal, Antonín Freml a PhDr. Josef Hubáček – členové. Proběhly dvě
členské a 8 výborových schůzí na kterých se řešily aktuální otázky strany a činnosti městské
organizace. Hosty členských schůzí byli Ing. Jan Březina – poslanec Europarlamentu
a Ing. Pavel Horák – náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Hlavní akcí MO KDU-ČSL byla tradiční pouť u sv. Filipa a Jakuba, která se konala
v neděli 6. května. Prostor Staroměstského náměstí byl zaplněn stánky s pouťovým zbožím
všeho druhu, ale také početnými prodavači textilu vietnamské národnosti. Atrakcí byla
spousta, včetně autodromu, dětské manéže a adrenalinové atrakce SPIDERMAN.
Po zpívané mši svaté dostaly všechny ženy malou kytičku u příležitosti Dne matek a každý
pak i pouťový koláček. V 11 hodin proběhl koncert chrámového sboru CHORUS
MAURINTIENSIS v kostele sv. Filipa a Jakuba. Jde o smíšený chrámový sbor při kostele
sv. Mořice v Olomouci, který se převážně zabývá duchovní hudbou a jeho dirigentem je
Mgr. Tomáš Klásek. Odpoledne vystoupil v prostoru před kostelem známý písničkář a
iniciátor festivalu Krylonoce Pepa Nos. Ten za doprovodu kytary zazpíval písně ze svého
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alba Bojové písně, Navzdory nepohodě, Vysněný ráj, Rok 2000, Měj rád, Žádný strachy a
Země je kulatá. Koncert měl slušný ohlas. Škoda, že MO nemá snahu uspořádat mimo
poutě i jinou akci pro občany města.
Přes urgence již žádná z politických stran ani sdružení zprávu o své činnosti za rok 2007
nedodala.

46. ZÁVĚR
Sedmičkový, nevolební rok skončil. I tak nebyl nezajímavý, ani poklidný. Koaliční
slepenec byl velmi nejistou zárukou stability ve vládě a na politické scéně vůbec a klidu
nepřidaly ani politické šachy už připravující půdu pro volbu prezidenta republiky
na začátku roku 2008. Bylo plno nejrůznějších afér, které se nevyhýbaly žádné z politických
stran. Občan tak byl často v rozpacích, co to má „tam nahoře“ za reprezentanty.
Spokojenost byla s růstem ekonomiky, posilováním koupěschopnosti, ale i to mělo
negativní dopady jednak na vývoz, jednak na naši tělesnou schránku – břicha neúměrně
rostla, přibývalo nemocí, životospráva byla všechno, jen ne zdravá. Zamýšlené reformy
strašily už předem, lidé byli vyděšeni z toho, co všechno má být v dalším roce
zpoplatněno. I když se stávkovalo, dělala se „občanská neposlušnost“, příliš to z poklidu
běžného občana nevyburcovalo. Tak platilo v roce 2007 to, že jsme žili zatím asi
v nejlepším období naší země – jak nám tvrdil prezident Klaus již v prvním dni roku? Každý
ať si to posoudí sám.
Tolik údaje, čísla, přehledy i zajímavosti za uplynulý rok. Práce na kronice bylo
mnoho, počet hodin strávených jen u počítače by se dal těžko spočítat – snad to ale bylo
ku prospěchu věci. Závěrem oceňuji především pomoc, kterou mi po celý rok poskytoval
pan Lubomír Šik jak svými připomínkami, doplněními a postřehy, tak i nenápadným
usměrňováním mé, někdy velmi rozevláté aktivity v nejrůznějších směrech. Neocenitelná je
také spolupráce s paní Marii Hrubou, která přitesává má dlouhá souvětí do srozumitelných
celků a koriguje chyby tak, aby konečná verze odpovídala pravidlům současného
českého pravopisu. Nelze neocenit spoluúčast členů Letopisecké komise na vytváření
kroniky – letos byli zaúkolováni nejen zajištěním některých zpráv, ale i jejich doručením
a urgováním, přečtením a připomínkováním – díky kolegové!
Bez pracovníků MěÚ na odboru MHaSI bych si musel zoufat. Paní Hana Dohnalová,
takto jednatelka Letopisecké komise obětavě rozeslala desítky dopisů se žádostí o podání
zprávy, sledovala a urgovala jejich dodání, byla skutečný spiritus agens celé kroniky.
Pan Petr Navrátil pomohl s technickým zpracováním kroniky, jejím členěním na kapitoly
a konečnou redakcí tisku. Tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček měl vždy pochopení pro
vytvoření plnohodnotné kroniky a zajištěním technického zázemí i fotodokumentace
nesporně přispěl k jejímu zkompletování. Dovoluji si poděkovat i svým nejbližším, že
s porozuměním sledovali mé angažování se pro tuto časově velmi náročnou činnost.
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Návštěvy
Výstavba, investice
Mikroregion Litovelsko
Doprava
Kriminalita
Finanční úřad, Úřad práce
Ekonomika
Ceny, mzdy
Práce, nezaměstnanost
Životní standard
Zdraví
Byty, bydlení, nájmy
Střední Morava - zajímavosti
Průmysl, podnikání
Školství
Dům dětí a mládeže
Městská knihovna
Muzeum Litovel a Muzejní společnost Litovelska
Publikace
Památky
Charita Litovel
Mateřské centrum Rybička
Slavnosti
Kulturní výročí
Městský klub
Agentura BAVI, turistické infocentrum
AOPK ČR - CHKO Litovelské Pomoraví
Zájmové organizace
Tělovýchova a sport
Církve
Politické strany
Závěr
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