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1. ÚVOD 

Letopočty končící osmičkou jsou u nás považovány za “osudové”. V historii některé 

osmičky přinesly pro náš stát a občany události dobré (1848, 1918) a jiné opět zlé (1938, 

1948, 1968). Jak bude posuzován rok 2008 ukáže teprve budoucnost.  

Začátek roku byl poznamenán volbami presidenta. ODS a většina lidovců               

se postavila za dosavadního prezidenta Václava Klause, Zelení a ČSSD navrhovali česko-

amerického ekonoma Jana Švejnara. Komunisté prohlásili, že nebudou volit žádného           

z nich, pak navrhli europoslankyni Janu Bobošíkovou. Konečně v pátek 8.2. nastal den 

voleb, ale místo důstojné volby hlavy státu začala jen série nadávek, urážek                        

a demagogie, zákulisních jednání, do noci trvaly dohady jestli volit tajně nebo veřejně. 

ČSSD prosazovala veřejnou volbu, aby mohla kontrolovat vlastní poslance, předseda 

Paroubek prohlásil, že kdo nedá hlas Švejnarovi, může se příště rozloučit s mandátem.        

Až za týden (15.2.) potom proběhla druhá volba, volilo se veřejně a přes všechny 

obstrukce byl znovu zvolen prezidentem Václav Klaus. 

Byly ale i jiné starosti, když počasí neposlouchalo proroky globálního oteplování 

planety. Na konci ledna postihla v Číně oblasti s více než sto miliony obyvatel obrovská 

sněhová kalamita, jakou nikdo nepamatuje. Mnoho mrtvých a obrovské škody otřásly 

světem. 

V dalších týdnech zajímala naše politiky a novináře ratifikace Lisabonské smlouvy    

a otázky spojené s vedením Evropské Unie. Referendum v Irsku smlouvu odmítlo a u nás 

měla obhájce i kritiky. Podle zastánců jsou zákony a předpisy EU dokonalejší než naše, 

prosazovat vlastní zákonodárství je proto pošetilé. Podle odpůrců, v čele s prezidentem, 

znamená Lisabonská smlouva závažné omezení státní suverenity, nerovné postavení vůči 

velkým členským zemím, posílení byrokracie a přerozdělování, další rozmělnění už tak 

nepřehledných právních jistot implementací norem, nadřazených státní legislativě.      

Hrozí skutečně otevírání majetkových nároků sudetských Němců a destabilizace 

vlastnických poměrů v ČR? Jednoznačnou odpověď nepřinesl ani výrok Ústavního soudu 

a tak se naše ratifikace Lisabonské smlouvy přesune do roku 2009 a nebude patřit mezi 

osudová osmičková rozhodnutí. 

Olympiáda v Pekingu otevřela diskuse o dodržování lidských práv v Číně a Tibetu,    

k tomu v srpnu přibyly i rusko-gruzínské spory o Jižní Osetii a Abcházii. Uznání nezávislosti 

Kosova se stalo precedentem pro nezávislost těchto gruzínských území (a vlastně jejich 

podřízení Rusku). 

Koaliční vláda byla po celý rok zmítána aférami, nejvážnější bylo policejní 

vyšetřování místopředsedy Jiřího Čunka (KDU-ČSL). Po prázdninách televize Nova 

zorganizovala aféru poslanců ODS Tlustého a Moravy, která prohloubila rozpory uvnitř 

ODS. Při několika pokusech opoziční ČSSD dělil vládu od pádu rozdíl jednoho, dvou hlasů. 

K těmto snahám se připojily i odbory, senátor ČSSD Štěch ve funkci šéfa odborů vyhlásil  

25. června hodinovou protivládní generální stávku. 
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Slibované reformy, ať už daňové, v justici či ve zdravotnictví, byly nejprve 

deformované koalicí ve vládě, pak ve sněmovně a to co zůstalo bylo kritizováno z obou 

stran: pravicí jako nedostatečné a levicí jako přílišné. Spokojený nebyl nikdo, zejména 

zklamaní byli voliči, kteří před dvěma lety přivedli ODS k moci.  

Opoziční ČSSD před krajskými a senátními volbami úspěšně vsadila na kritiku 

poplatků za návštěvy u lékaře a za recepty. Za slib ušetření 30 Kč byla půlka republiky 

ochotna zvolit třeba čerta. Volební účast stoupla z 29,62 % v minulých krajských volbách 

na 40,30 % a ČSSD suverénně převálcovala ODS ve všech krajích, pravicové zůstalo již jen 

hlavní město Praha. Zásluhou sociálních demokratů se tak po 19ti letech v mnoha krajích 

komunisté opět dostali i formálně k moci, byť zatím “jenom” v krajských vládách. Změnili se 

i senátoři, zástupcem Litovle se stal opět staronový sociálně demokratický senátor Korytář 

po občanském demokratu Vavrouškovi. 

O nic optimističtěji neprobíhalo ani “osmičkové” kulaté devadesáté výročí vzniku 

Československa. Bylo provázeno glorifikaci Rakouska-Uherska a zlehčováním státní 

legitimity ČSR. 

Co říkají průzkumy veřejného mínění ? Takřka 20 roků po sametové revoluci si 26% 

lidí myslí, že KSČM je legitimní strana a dovedou si ji představit jako vládní stranu, 24% si 

myslí, že je sice legitimní, ale ve vládě by jim vadila. Jen pro 20% lidí by měla být zakázána, 

pro 26% jsou komunisté lhostejní, 4% nemá názor. Přitom komunisté se i oficiálně hlásí           

k revolučnímu základu Února 1948 a vysoce oceňují práci a obětavost generací 

budovatelů první formy socialismu (stanovisko KSČM k 60. výročí Února 1948). Podle 

průzkumu veřejného mínění v dubnu si jen 49% lidí myslí, že demokracie je nejlepší způsob 

vládnutí. Pro návrat ke komunismu je sice “jen” 14% občanů, ti ostatní by chtěli něco 

nového, lepšího, co tu ještě nebylo. Právě tyto představy nás po válce ke komunismu 

přivedly. 

Podzim přinesl prezidentské volby v USA. Nejen Američané, znechucení vlekoucí se 

válkou v Iráku, ale i většina Evropanů kritizovala prezidenta Bushe. Američané podobně 

jako Češi by chtěli něco nového, lepšího, co tu ještě nebylo. Přáli si ”změnu”, kterou by 

měl přinést nový prezident Barack Obama. Ve své bravurně zvládnuté kampani slíbil 

vyřešit snad veškeré problémy současné Ameriky - od hospodářské a finanční krize, přes 

globální oteplování, až k válce s islámským terorismem. Hlavní viditelnou změnou byla 

ovšem barva jeho pleti. 

V USA však neprobíhaly jen volby, ale také bankovní a ekonomická krize, která se 

rychle rozšířila do celého světa. Samotná krize v bankovní sféře naši republiku přímo 

nezasáhla, ale pokles hospodářství v Německu a dalších zemích našich obchodních 

partnerů už byl koncem roku i u nás citelný. Hospodářské starosti ovšem nahrávaly 

levicovým kritikům vlády, nespokojení byli ale i voliči ODS. Vyčítali Topolánkovi, že příliš 

ustupuje zeleným a lidovcům a důsledkem je pak volební debakl. Zakladatel strany, 

prezident Klaus, se na protest vzdal titulu čestného předsedy.  

Osmičkový rok tedy skončil všeobecnou nejistotou budoucího vývoje. Postavení 

české vlády bylo labilní a kdykoli se dal očekávat její pád. Evropská Unie usilovala               

o ratifikaci Lisabonské smlouvy s nejistým výsledkem a zejména bez záruky, co přinese její 
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přijetí či nepřijetí. USA, vedoucí světová mocnost, měla teprve ukázat, kam se bude ubírat 

v čele s novým prezidentem. Podle komentátorů bude mít prý nyní starosti sama se sebou, 

což může Rusko lákat k návratu na území, které kdysi patřilo SSSR. S bezpečnostním 

zakotvením České republiky to zdaleka není valné, NATO je bez ochoty USA použít zbraně 

bezmocné. Francie, Itálie, Německo potřebují ruský plyn a naftu a budou kdykoliv ochotni 

přepustit Rusku nepohodlné státečky. Přitom ani nemusí přijet tanky, stačí vláda domácích 

spřátelených komunistů. Paroubkova opozice ještě před Vánoci stačila ve sněmovně 

odhlasovat stažení našich vojáků ze zahraničních misí NATO. V této souvislosti ratifikace 

Lisabonské smlouvy – omezuje naši suverenitu nebo posiluje bezpečnost státu? 

Odpovědi na mnoho otázek nepřinesl osudový osmičkový rok a zůstaly otevřené 

pro roky další. Tak vidí situaci v roce 2008 bývalý kronikář a litovelský historik pan Lubomír 

Šik. 

 

2. POČASÍ 

 Je první den nového roku a lepší kulisu si snad ani nemohl přát. Krásný, slunečný 

den, modré nebe a teplota kolem nuly – snad je to příslib toho, že nevstupujeme opět     

do roku extrémů a podivností počasí? 

 Chyba lávky! Hned další den je tu varování, které se i vyplnilo. Česko zasáhl vichr, 

který měl v Krušných a Jizerských horách a Krkonoších sílu orkánu, když rychlost větru 

dosáhla až 126 km/hod. Na horách se navíc z čerstvě napadaného sněhu tvořily sněhové 

jazyky a závěje. 

 Potíže jsme zakusili i my, když se tu vítr proháněl rychlostí asi 50 kilometrů v hodině. 

Český hydrometeorologický ústav (ČHÚ) varoval lidi, aby se vyhýbali elektrickým sloupům, 

vyšším a starším budovám a větším stromům (a to i když budou v autě). Vítr byl sice silný, 

ale v žádném případě nedosáhl rychlosti orkánu Kyrill, který v loňském lednu jen v českých 

lesích napáchal škody za dvě miliardy korun a vyžádal si tři oběti. 

 Jeseníky během volných dní oblehli natěšení lyžaři – hory zažily rekordní návštěvu, 

davy lyžařů způsobily kolaps dopravy (hlavně na vjezdu do Petříkova). Skvělé podmínky si 

užívali i běžkaři, kteří měli k dispozici dobře upravené tradiční běžkařské stopy. Po volných 

dnech lyžařů znatelně ubylo. Po mírném oteplení svahy Jeseníků dále pokrývá do 

pětasedmdesáti centimetrů přírodního i technického sněhu. Platí stále 1. stupeň 

lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Celé to má ale i svou odvrácenou tvář – 

záchranáři v těch dnech ošetřili na 50 úrazů. Bylo to tím, že na sjezdovkách převládal 

nejčastěji přemrzlý zledovatělý technický sníh, který prý je „tvrdý jako beton“! 

 Další dny byly ve znamení oteplování – přes den – 3 až + 1 °C, v noci pak – 4 až        

– 8 °C. Další vichr se Olomouckému kraji vyhnul, a tak silničáři neměli vážnější potíže. Ani 

hasiči nemuseli vyjíždět kvůli spadlým stromům. Situaci mohly zkomplikovat jen stromy 

poničené námrazou, které jsou oslabené a snadněji se lámou. 

 Vítr sice ustal, ale vystřídal ho mrznoucí déšť či mrznoucí mlha, a tak jsme měli            

i v Litovli na Tři krále kluziště přímo na chodnících. Ledovka dorazila na střední Moravu     
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asi tři hodiny po půlnoci a Technické služby měly už brzy ráno vše posoleno, takže po silnici 

si klidně jezdila i kola, ale na chodníku to připomínalo tanec svatého Víta. Rozmary tohoto 

dne neskončily – kolem poledne začalo hustě sněžit a do pondělního rána nám tu 

napadlo kolem šesti centimetrů sněhu. Velkou budoucnost mu však není možno dát – 

uprostřed týdne má být kolem + 5 °C, tak že z něj zbude jen nepříjemná břečka. 

 I naše předpověď se, bohužel, vyplnila. Sněhu, či spíše mrznoucí mlhy, připadlo 

minimum. V noci mrzne, přes den se rychle otepluje, sníh taje. Večer se však ochladí, voda 

na zemi zmrzne a silnice i chodníky kloužou. Tak se v posledních dnech druhého 

lednového týdne scénář stále opakuje. A to nás ještě přejde studená fronta na závěr! 

Opět hrozí ledovka, takže pozor si musí dávat hlavně chodci a řidiči na mostech, lesních 

úsecích a silnicích nižších tříd, které většinou silničáři nestačí ošetřit.  

 Nejhorší je situace u nás na Moravě. Řidičům dělá problémy i samo vyjetí – 

nepříjemná námraza je vlastně silnou vrstvou ledu, takže je obtížné ji vůbec oškrabat. 

Teploty jsou v první polovině dne od – 2 do + 4 °C, a tak nesněží, ale padá déšť nebo 

ledové krupky a vše okamžitě mrzne. V Jeseníkách napadlo dalších deset centimetrů 

sněhu a jihozápadní vítr zkomplikoval situaci. Na staré vrstvě se vytváří nová sněhová 

deska a zvyšuje se hrozba pádu lavin. Proto nyní platí už 2. stupeň lavinového nebezpečí 

z pětistupňové škály. 

 Je neděle 13. ledna – venku 6,3 °C, slunce svítí naplno, modrá obloha. Lidé chodí 

po procházkách, větrá se, někteří nedočkavci už obhlížejí zahrádku (třeba můj soused!). 

Bude už jaro? Milovníci lyžování mohou zůstat klidní nejméně do konce ledna. Počasí jim 

totiž bude i nadále přát. Podle předpovědi na následujících třicet dnů se sice mírně oteplí, 

ale sníh by měl na českých horách vydržet. Pravé zimní počasí by mělo přijít až v první 

únorové dekádě. To denní teploty nepřekročí tři stupně a v noci teploměr ukáže až minus 

devět stupňů. 

 V následujících dnech se ale většina kraje dusí v inverzi, která k nám dorazila 

s teplejším počasím. Rozptylové podmínky se začaly zhoršovat a množství polétavého 

prachu v ovzduší překročilo hygienické limity. Ke špatným rozptylovým podmínkám              

a inverzi se přidávají i zplodiny z komínů. Dobrá situace je pouze ve vyšších polohách. 

 Zima si bere pauzu, do února. Meteorologové čekají, že příštích třicet dní bude 

nadprůměrně teplých a denní teploty se budou pohybovat nad nulou. Ochlazení se dá 

očekávat až v závěru první únorové dekády, ale pak zase bude kolem nuly až 6 stupňů 

Celsia. Teploty jsou teď vyšší než ve stejné době loni, další víkend byl opět slunečný a velmi 

teplý. Přitom podle pranostik má být mrazivo, vždyť „O svaté Anežce od kamen se 

nechce“. A v minulosti to tak skutečně bývalo. 

 Díky teplému počasí se nezvykle brzy letos ocitla pod vodou silnice mezi 

Bohuslavicemi a Lukavicí na Šumpersku. Řeka Morava cestu každý rok zatopí jako první 

v kraji, letos se však přes ni hladina kvůli oblevě převalila už v lednu. Silničáři zaplavenou 

cestu uzavřeli. Auta tak musí jezdit oklikou, obyvatelé obou obcí mohou zatopený úsek 

zdolat po ocelové lávce pro pěší. Morava stoupla, ale žádný povodňový stupeň vyhlášen 

nebyl.  
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 Ke konci měsíce ledna o posledním víkendu opět řádil vichr. Desítky vyvrácených 

stromů, několikahodinová zpoždění vlaků, stovky domácností bez proudu. To je bilance 

větrného víkendu. Největší potíže byly na trase Ostrava – Přerov, kudy jezdí i rychlovlaky 

Pendolino a na trati Mikulovice – Jeseník. V neděli vyjížděli hasiči v Olomouckém kraji 

celkem osmnáctkrát. Kvůli větru se museli lidé obejít bez elektřiny, např. ve Slavětíně. 

 Že by tady bylo jaro? To kalendářní určitě ne. Ale teploty v posledních lednových 

dnech mnohde vyšplhaly až k 13 °C nad nulou, zmátly přírodu. A tak lidé procházející 

kolem botanické zahrady na Floře v Olomouci byli překvapeni kvetoucími sněženkami, 

bledulemi, primulemi i jasmínem. Vykvetl dokonce i vilín, což je keř pocházející z Ameriky   

a východní Asie, který své žluté květy podobné zlatému dešti ukazuje až na konci února    

a začátkem března. 

 My ale zdálky sledujeme, jak na Jeseníkách z kopců mizí zbytky sněhu, který zůstává 

jen v nejvyšších polohách. A tak to asi zůstane i po celý únor. To by mělo převládat 

oblačné počasí s občasnými srážkami většinou ve formě deště. Pokud budou sněhové, tak 

jen opravdu v polohách nad 800 metrů nad mořem. Denní teploty budou po většinu 

období vystupovat až k 8 °C a tak bude únor teplotně nadprůměrný, podobně jako 

předcházející dva měsíce. 

 Znovu hrozí silný vítr, který může foukat rychlostí až 125 km/hod. a dosáhnout tak síly 

orkánu. Naštěstí v Olomouckém kraji nebylo nebezpečí tak velké a vítr začal brzy slábnout. 

Kolem nás ale, přestože je zima teprve v polovině, to na mnoha místech vypadá jako      

na jaře. V zahradách kvetou sněženky a petrklíče, zvířata se probouzejí ze zimního spánku. 

Nejméně o měsíc dříve než v jiných letech se vracejí z jihu i tažní ptáci.  

O 3. únorovém víkendu si Česko prožilo zatím nejchladnější den a noc letošní zimy. 

U nás (i v Praze) bylo – 9 °C, na Horské Kvildě - 22 °C pod nulou. Po tomto mrazivém 

víkendu teplota stoupá jako po schodech. Pondělí 5, úterý 7, středa 9 °C. Jasné                 

a slunečné dny, ale vystřídal déšť a mrholení. Je polojasno, jen na horách drobně sněží.  

 Dále se počasí vyvíjí ve znamení zvyšujících se teplot a rostoucí oblačnosti. Teploty 

přes noc klesají mezi + 1 a – 4 °C, ke konci týdne se pohybují v rozmezí 1 – 6 stupňů nad 

nulou. Podle předpovědi ČHÚ by podobné klima, tedy sucho a mráz v noci, mělo vydržet 

alespoň měsíc. Ovšem předjaří pohlcuje Česko. Ve většině horských středisek se přesto 

lyžuje. Podstatně hůře jsou na tom běžkaři, pro ty už sezóna asi skončila, i když 

meteorologové nevylučují krátké sněhové kalamity. Pohled na horská střediska je 

poněkud zvláštní: po sněhu ani památky, jen na hnědých svazích září pruhy bílých 

sjezdovek z technického sněhu a na nich stovky lyžařů. Jde o klimatický paradox – teploty 

v noci klesají pod bod mrazu, takže provozovatelé lyžařských areálů mohou sjezdovky 

uměle zasněžovat. Pro to ale musí být nejenom několik stupňů mrazu, ale i bezvětří, aby 

vítr neodnášel sníh jinam. Poměrně vysoké denní teploty pak vrstvě sněhu příliš neublíží.  

 „Soupeření“ nočních a denních teplot potrvá podle měsíční předpovědi ČHÚ až do 

20. března: v noci pod bodem mrazu, přes den až 12 °C! To ovšem neznamená, že 

v březnu či dokonce i v dubnu nemůže Česko překvapit sněhová kalamita. Ono by to 

nebylo poprvé, řekli by pamětníci. Pro předjaří jsou typické dvou či třídenní sněhové 

vpády, někdy i v nížinách.  
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 Tažní ptáci se letos vrátili ze svých jihoevropských a afrických zimovišť o několik 

týdnů dříve než obvykle. Dalším důsledkem teplé zimy je dřívější začátek hnízdění. Námluvy 

a páření už zahájily kachny divoké, racci chechtaví a poštolky, které přitom běžně hnízdí 

až v dubnu. Ze zimovišť se vracejí i špačci, konipasi, skřivani, drozdi nebo čejky chocholaté, 

které by za klasického průběhu zimy přiletěly až v půli března. Ptáci však mohou na svůj 

časný přílet doplatit, pokud se na delší dobu ochladí nebo začne padat sníh, který jim 

zabrání v přístupu k potravě.  

 To je únor?! Neděle 24. 2. + 20 °C ve stínu! V celé zemi padaly teplotní rekordy. 

Nejtepleji bylo v jižních a středních Čechách, například v Českých Budějovicích naměřili 

rekordních 20,4°C a padl tak rekord z roku 1990, který byl o hodně nižší – 17,9 °C. U nás 

v Litovli bylo přes 15 °C a v Olomouci - Holici 16,4 °C – nejvíce za posledních 19 let. 

V regionu bylo nejvíce v Javorníku + 18 °C.  

 Téměř 30stupňový teplotní výkyv v období jediného týdne nenechává v klidu ani 

meteorology. Podobné „teplotní skoky“ tady už byly, například na přelomu let 1978/79. 

V poslední době jsou však výkyvy častější a extrémnější. „Je to nevyvratitelný fakt               

a zároveň jeden z důkazů globálních klimatických změn,“ vysvětluje náměstek ředitele 

ČHÚ Radim Tolasz. Stupňující se extrémy počasí souvisejí podle vědců s narůstajícím 

množstvím tepla v zemské atmosféře.  

 Podivně teplá zima, stejně jako ta divná loňská – teplá a srážkově chudší – ohrožuje 

zásoby vody. Odborníci se obávají, že „nezimní počasí“ výrazně sníží zásoby podzemní 

vody a bude nás čekat extrémně suchý rok. Množství srážek je totiž jednoznačně 

podprůměrné a už leden byl jeden z nejteplejších za posledních padesát let. Na vyšších 

místech není srážkový nedostatek až tak velký, nějaký sníh tam byl, ale v nižších polohách 

je to horší a letošní zima, jak se zdá, už to nedožene. Jarní povodně sice letos nehrozí, zato 

ale hrozí zmenšené zásoby podzemních vod. Litovel snad není tímto bezprostředně 

ohrožena, ale důsledkům se stejně nevyhne. 

 Klídek před bouří. Tak se dá charakterizovat konec února. Ale zdání klame a tak se  

i Litovel dočkala. Přihnal se orkán Emma, který přinesla výrazná studená fronta. V sobotu  

1. března v 11,19 se náhle setmělo, začalo hřímat a objevily se i blesky. Zimní nebo jarní 

bouřka zabouřila, liják přinesl kroupy, kterých hned na silnici ležela pěkná vrstva. Po 10 – 15 

minutách bylo všechno pryč, objevilo se dokonce i slunce, ale ne na dlouho. Znovu déšť   

a takové střídání pak pokračovalo po celý zbytek dne. Dokonce byla od 12,10 do 15,20 

hod. přerušena dodávka proudu. Neděle pak byla deštivá, nepříjemná. Síla orkánu Kyrill 

z loňska to nebyla, ale orkán řádně potrápil celou zemi i naše sousedy. 

 Jak to v ČR vypadalo? Vůbec ne tak vcelku bezproblémově jako u nás v Litovli. 

Orkán Emma, který se ve dvou dnech prohnal Českem, po sobě zanechal dva mrtvé, 

několik zraněných a skoro milion lidí bez elektrického proudu. Jaderná elektrárna Temelín 

musela odstavit jeden blok. Oběti na životech měly i sousední státy – v Polsku, Německu       

a Rakousku zahynulo 12 lidí. 

 Zdá se, že větrné smrště budou teď častější? Na to, že jde o stoupající trend, není 

dost důkazů. Prý na konci zimy mohou být takové situace častější. Oba orkány vznikly kvůli 
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velkému rozdílu tlaku na severu a jihu Evropy. A čím větší je rozdíl tlaku, tím rychleji vzduch 

proudí – jde o jakýsi průvan – proudění mezi dvěma tlakovými útvary. 

 Sobota 1. března byla více dramatická – stromy a střechy padaly, vlaky stály, jeden 

milion lidí byl bez elektřiny, vítr ničil lesy. Lesníci tvrdí, že Emma poškodila v tento den stovky 

tisíc kubíků dřeva. Pro společnost ČEZ byl orkán mnohem nepříjemnější než ten loňský. 

Padaly totiž stožáry vysokého napětí a v některých oblastech Čech musel být vyhlášen 

stav nouze. 

 Bouře Emma se nad střední Moravou přehnala rychlostí až 120 km/hod. – strhla 

několik střech, lámala stromy, komplikovala železniční dopravu na hlavním koridoru 

z Olomouce na Prahu a kolem 4 000 domácností zůstalo kvůli silnému větru bez proudu. 

Barokní kostel sv. Jiří v Dětřichově nad Bystřicí přišel o kopuli. Déšť rovněž zvedl hladiny řek. 

Morava zatopila už klasicky silnici mezi Bohuslavicemi a Lukavicí a i u nás se hladina 

zvedla, ale do hrany hrází zůstaly ještě minimálně dva metry. První povodňový stupeň byl 

vyhlášen jen v Moravičanech, u nás byl jen stav bdělosti. Hasiči o víkendu vyjížděli v kraji 

225 krát. 

 Neděle byla mnohem klidnější a pomalu se sčítaly škody. Pojišťovny zjišťovaly počty 

a požadavky poškozených. U tří největších pojišťoven jich bylo přes 11 tisíc a škody 

přesáhnou několik set milionů korun. Energetický kolos ČEZ mluví zhruba o 150 milionech 

korun, do desítek milionů se zřejmě vyšplhají i škody, které orkán způsobil v lesích. 

 Mezi odborníky z pojišťoven se hned začalo mluvit o tom, jestli by neměly vzniknout 

nějaké „větrné mapy“, které by určily, kde dochází ke škodám při vichřici nejčastěji, a lidé 

v takových lokalitách by na pojistném zaplatili více. Jak ale stanovit, kde to bude foukat 

při orkánu či tornádu asi nepůjde, a tak si litovelští občané nebudou muset na pojistkách 

připlatit.   

 A už je to zase tady! Nejde sice o stejně silný vichr, jako při orkánu Emma, ale přes 

britské ostrovy a Severní moře se k nám přihnal silný vítr Kerstin. Nás sice skoro minul, jen tu 

pořádně zafoukalo, ale na dalších místech střední Moravy ukázal svou sílu. Déšť a potom     

i silný vítr poškozoval střechy, lámal stromy hlavně na Jesenicku a Prostějovsku. Na silnicích 

v horských úsecích Jeseníků spíš než vítr dělal problémy sníh. Napadly ho jen asi tři 

centimetry, ale rychle se ujížděl, a tak silničáři museli opakovaně solit a sypat především 

silnici přes Červenohorské sedlo a Skřítek. 

 Do Česka se vrací zima a chladné počasí zřejmě vydrží do Velikonoc. Kvůli 

přeháňkám a teplotám pod bodem mrazu se má na silnicích tvořit náledí. Na horách jízdu 

zkomplikují sněhové přeháňky a jazyky, které vytvoří silný vítr. To vše zajistí očekávaný příliv 

vlhkého chladného vzduchu a vítr, který má v nárazech dosahovat až 20 metrů za vteřinu.  

 Na Josefa potrápily zledovatělé silnice řidiče i na střední Moravě. To byla, ale 

selanka proti tomu, co přišlo další den. Tento první jarní den se tedy vyznamenal! Jarní, ale 

vůbec nebyl – sněhové vánice a chumelenice, dokonce na některých místech obávaná 

„bílá tma“ způsobily řadu komplikací a na dálnici D 1 i vůbec největší nehodu všech dob. 

Na několika místech se postupně srazilo 116 automobilů, 30 lidí bylo zraněno, z toho            

6 těžce a škody dosáhly desítek milionů korun. Uvažovalo se dokonce o pomoci armády. 
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Vánice, letní gumy, začátek velikonočních prázdnin – to byly příčiny havárie, ale těmi 

podstatnějšími asi byly nedodržení rychlosti v extrémních podmínkách a lidská 

bezohlednost. Od 91. po 140. kilometr bylo na dálnici zablokováno na řadu hodin kolem 

20 000 lidí. Bude nutno se zamyslet nad systémem informace řidičů o nenadálých 

kalamitních situacích, ale také nad jejich chováním na silnicích. 

 Velikonoce nebyly pranic příjemné. Svátky jara připomínaly jen vzdáleně. Zima, vítr, 

jen chvilkami slunce, to bylo opravdu málo. A dva dny poté – ráno je tady sněhová 

nadílka – 3 – 4 centimetry sněhu. Přes den ale teplota vystoupila na 6 °C a večer už nebylo 

po sněhu ani památky. Slibuje se nám, že teď už přijde to opravdové jaro s teplotami přes 

den až 12 – 14 °C. Tak to by už šlo – hurá na zahrádky, ať doženeme všechna zpoždění! 

 Není to apríl! Kdo už stihl do skříně uklidit teplejší oblečení, bude je nejspíš muset 

zase vyndat. Nejméně na pět nejbližších dnů. Výrazně se ochladilo, prší. Deštivé počasí prý 

potrvá po celý duben. Podle měsíční předpovědi ČHÚ se bude počasí „aprílově“ střídat a 

bude pršet víc, než bývá v dubnu zvykem. V první polovině měsíce máme počítat i 

s nočními mrazíky. Deštníky a kabáty máme definitivně odložit až od 11. dubna, kdy se 

podle meteorologů vrátí teplé jarní počasí a výrazně ubude srážek. Denní teploty by měly 

vystoupat až k sedmnácti stupňům Celsia, noční se budou držet kolem šesti. Koncem 

dubna si budou muset dát velký pozor alergici – oteplení s sebou přinese začátek pylové 

sezóny. Nejvýznamnějšími alergeny budou habr, líska, bříza, olše a topol. 

 Duben zatím probíhá vcelku dle předpokladů z pranostik, ale o překvapení není 

nouze. Na konci první dekády se počasí postaralo o jeden paradox. Na západě Česka 

v Chebu se teplota lišila od té na východní Moravě o deset stupňů. Zatímco se tedy 

obyvatelé Chebu třásli zimou, protože teploměr tam ukazoval jen deset stupňů, na 

Moravě jsme si užívali dvacítek. Zapříčinil to ne úplně obvyklý jev, kterému meteorologové 

říkají „frontální rozhraní“ – zjednodušeně řečeno, na malém prostoru Česka byl ostře 

oddělený chladný vzduch na západě od teplého na východě.  

 Přesto se letošní jaro hodně liší od toho loňského. Nejvýše položená lyžařská 

střediska plánují vydržet se sezónou nejméně do 20. dubna, nebo dokonce do květnových 

volných dnů. Tak to asi bude. Zatímco loni trápilo v půli dubna zemědělce rekordní sucho, 

letos mohou zůstat v klidu. Až do konce dubna se mají střídat deštivé a slunečné dny.     

Pak teprve by měly přijít bouřky. 

 I zbytek dubna se odehrává tu v mírném, tu v aktivnějším ataku jara na přírodu. 

Všechno postupně rozkvétá – střemchy, akáty, meruňky, třešně, broskve a v naději jsou 

jabloně, ale rána bývají ještě studená. Dokonce dnes, na svatého Jiří ráno přízemní mrazík, 

ale odpoledne už kolem 18 °C – to aby mohli vylézt ti hadi a štíři! Teď má být klasické jarní 

počasí – během následujících čtyř týdnů se teploty mají vyšplhat až ke dvacítce, má být 

převážně oblačno a občas prý přijdou dešťové přeháňky. Meteorologové nečekají žádné 

záludnosti. Kvůli větší oblačnosti se denní teploty budou zhruba do poloviny května držet 

mezi 14 až 20 stupni Celsia, pak se začne oteplovat a ve druhé polovině měsíce by mohly 

teploty vystoupat až na 24 stupňů. Znatelně chladněji bude naopak v noci. Dokonce není 

vyloučeno, že na přelomu dubna a května mohou noční teploty místy klesnout až na nulu. 

To by se naštěstí mělo týkat jen horských údolí, kde se drží chladnější vzduch. U nás by se 
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měla teplota v noci pohybovat mezi 9 až 3 stupni – můžeme tedy směle vysadit přísadu 

ven, rajčata pod igelitové sáčky a dokonce i vyset okurky nakládačky, abychom předešli 

pozdějším plísním. Vždyť se říká: „Na Marka sej oharka!“ – tak to abychom šli už zítra          

na to!?  

 Poslední šance na lyžování v Jeseníkách už je pryč. Od posledního dubna se totiž 

definitivně zastaví vleky i v posledním dosud otevřeném lyžařském středisku na Ovčárně, 

kde je stále kolem 130 centimetrů sněhu. Šanci na poslední výlety mají i běžkaři. V tento 

den končí vládní výjimka, i když by se dalo s lyžováním vydržet až do poloviny května. 

Návštěvnost je ale stejně velmi malá, tak se ve střediscích vše připravuje na letní sezonu, 

kdy budou návštěvníkům nabídnuty různé adrenalinové sporty. 

 U nás dole jsou spíše jiné problémy. Příroda kvete, alergici kýchají, plní se ordinace. 

Pálení očí, zarudlý nos – to teď pociťují ti, co mají problémy s tím, že stromy, trávy a byliny 

začínají kvést. Kvůli mírné zimě nastupují tak potíže alergiků o něco dříve než v minulosti. 

Největší problémy způsobují stromy, jako jsou břízy, lísky nebo olše. Ty totiž mohou 

vyvolávat potíže, i když ještě nekvetou. V květnu začne sezona jarních trav a tak čekají 

problémy na ty, kteří jsou alergičtí na řepku nebo pelyněk. 

  Krásný máj nám vynahradil problémy s počasím, které nás soužily od začátku roku. 

Dny jsou slunečné a květnové sváteční dny volna neměly chybu. Dokonce i pouť se 

odehrála za slunečného počasí, což hned využili pořadatelé ze sociální demokracie, 

jejichž prvomájová akce pro děti trošku propršela, k zábavným šťouchancům, že lidovci    

to mají zajištěné i nahoře. Teploty přes den se tlačí až ke dvacítce, v noci pak i přes 

upozorňování na možné přízemní mrazíky, se tyto nedostavily a teplota je mezi 3 – 7 °C.  

Jen abychom to nezakřikli!     

 Na začátku druhé dekády píší noviny nadšeně: Léto se hlásí, na konci května bude 

až 26 stupňů. Prý pěkné počasí z posledních dnů vydrží i v dalších týdnech a konec května 

by měl být takřka letní. Nadprůměrné teploty by měly vydržet až do konce první červnové 

dekády! Tolik měsíční předpověď ČSÚ. Tak to se „zmrzlých mužů“ ani nemusíme bát!?  

 Předpověď totálně nevyšla! Na Serváce se obloha zatáhla, začalo pršet                    

a „učuraná“ Žofie tomu taky dala své. Od toho dne je víceméně stále zataženo, prší         

a země je už tak nasáklá, že se pomalu nic nevsakuje. Víkend a pondělí bylo ve znamení 

urputného deště, bouřek a místy i přívalových dešťů a krup. Na první stupeň povodňové 

aktivity, tedy stav bdělosti už vystoupily hladiny některých toků na Jesenicku – Opava 

v Karlovicích a říčka Bělá. Meteorologové dokonce varovali před extrémními srážkami 

v Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Nakonec spadlo v oblasti 

Jeseníků kolem 50 milimetrů, ale stav povodňového ohrožení odvolán nebyl. Lidem se 

doporučilo sledovat zpravodajství, vyvarovat se činnosti v korytě toků. Motoristé měli 

v silném dešti jezdit pomaleji. 

 Na den si lidé oddechli, ale nebezpečí je tu znova. Ve výše uvedených krajích by 

mohlo spadnout až třicet litrů vody na metr čtverečný a déšť by měl být soustavný. Zase 

stejná písnička – Vidnávka a Bělá – ty dosáhly prvního stupně povodňové aktivity, 

výraznější vzestup je možno očekávat na dolní Odře a v povodí Opavy a horní Moravy. 

Hasiči měli opět napilno a celkem sedmkrát museli vyjíždět do akce v Senici na Hané, 
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Myslechovicích, Cholině a Cakově. Snad se blýská na lepší časy (doslovně!) – na začátku 

posledního květnového týdne ustanou trvalé deště a denní teploty stoupnou k  17 °C. 

V noci bude nicméně přetrvávat i citelný chlad s teplotami kolem 7 °C. Co ty naše okurky 

venku? Přežijí to? Až do té doby by měli zůstávat opatrní zejména řidiči. Promočená zem 

obtížněji vstřebává vodu, a na vozovkách se tudíž tvoří velké kaluže, které komplikují 

ovládání vozidel. 

 Copak nám poví nová dlouhodobá předpověď počasí? Krátká období sucha         

s nedlouhými obdobími dešťových přeháněk a bouřek – tak to je skutečně šalomounský 

výrok. Prý se to bude poněkud častěji střídat – vždyť jde o typické jarní středoevropské 

počasí. Meteorologové už jsou ve svých prognózách opatrnější po tom, jak dopadli 

v minulých dnech. Přiznávají, že nynější charakter počasí je naprosto odlišný od stejného 

loňského období, kdy ve střední Evropě panovala nebývalá sucha. Ta také v některých 

krajích zdecimovala zemědělcům úrodu. Zato dnes si nemohou přát pro úrodu svých 

plodin lepší klima. Vládnou relativní tepla s hojnými dešti. Od víkendu by se to mělo 

všechno změnit – má být sucho a teplo – déšť a hned slunce – počasí bude opět jako     

na houpačce. Teploty se ale mají v závěru měsíce skutečně zvyšovat: zpočátku na 16      

až 22 °C, ke konci května přechodně dokonce od 20 do 26 stupňů. 

 Měsíc květen končí a provozovatelé koupališť si mohou spokojeně zamnout ruce. 

Zdá se, že v těchto dnech nemají o návštěvníky nouzi – teploty jsou těsně pod třicítkou       

a obloha je jasná a slunečná. Poslední týden sice teploty klesly přes den k pětadvacítce   

a objevila se i nějaká bouřka, ale vše bylo vcelku přijatelné až do prvního červnového 

víkendu. Toulky Litovelským Pomoravím v sobotu 7. června se vydařily, odpoledne se ale 

začalo počasí kazit a v neděli na Medarda zapršelo. 

 A Medard se nenechal zahanbit ani v dalších dnech. Naštěstí se ale také vyčasilo 

na Hanácké Benátky i když to během druhého červnového týdne nijak vábně 

nevypadalo. Uprostřed něj totiž přišla silná bouře a ta řádila hlavně u sousedů v Uničově. 

Ve změť pokroucených plechů se změnila část střechy hotelu na Masarykově náměstí. 

Střechu poničily prudké poryvy větru. Bouřka se silným lijákem a místy i krupobitím ve 

zbytku kraje žádné větší škody nenadělala, skončilo to jen několika vyvrácenými stromy   

na Prostějovsku. U nás to prošlo jen silným deštěm. Jinde ale průtrže mračen nadělaly 

velké škody a na Svatém Kopečku dokonce voda zaplavila i pavilon opic. 

 Další dny nevybočovaly z obvyklého scénáře – vyšší teploty, bouřky, někde velmi 

prudké, a předpovědi o lokálních záplavách se naštěstí nevyplnily. V posledních 

červnových dnech teploty opět vyšplhaly ke třicítce a hlavně u nás na střední Moravě 

počasí lidem nabídlo ochutnávku léta. To přilákalo k vodě tisíce lidí po celém Česku a i na 

našem letovisku na Nákle se objevili opět naháči. 

 Meteorologové však před změnou počasí nevarovali zbytečně. Teploty nad třicet 

vystřídaly bouřky, které spolu se silným větrem dorazily i k nám na Moravu. Ve středu        

25. června zuřila nad Litovlí silná opakovaná bouře, vypadla elektřina, lámaly se větve      

a nezralé ovoce, hlavně meruňky, padalo na zem. Na mnoha místech popadaly stromy    

a zablokovaly dopravu, vichřice odnášela střechy a zabíjela. Ženu ze Svitav zabila 

padající větev. Kvůli následkům bouře na mnoha místech nejezdily vlaky, desetitisíce 
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domácností byly dlouho bez elektrického proudu. Vážně byla také poškozena jedna 

z unikátních památek – zelenohorský poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad 

Sázavou, zapsaný v seznamu UNESCO.  

 Škody jsou obrovské – několik stovek milionů korun. Mnozí srovnávají následky 

s vichřicí Emma či dokonce Kiryll. Meteorologové prý napočítali téměř sto tisíc blesků. 

Odhady mluví o půl milionu metrů krychlových zničeného dřeva v lesích. Na Olomoucku 

byla velmi poškozena pole s obilím, mákem, řepkou, mnohde leží celá pole a je 

nebezpečí prorůstání – nižší či žádná úroda. Na desítkách míst střední Moravy přelámané 

stromy zastavily dopravu, úplně zatarasily třináct silnic a zablokovaly železniční tratě. Hasiči 

během noci vyjížděli v kraji celkem na 80 míst. To vše bylo spojeno s přecházející studenou 

frontou. Další den byl slunečný a horký – jako by byl z jiného světa. 

  Varování, že začátek července bude deštivý a i to, že se blíží mimořádná bouře 

jsme na lehkou váhu nebrali. Zprávy z jihu Čech už byly předzvěstí a nakonec ještě před 

půlnocí ze středy na čtvrtek 3. července to začalo a po dvě hodiny i u nás bouřilo, 

blýskalo se a hromy zněly opravdu děsivě. Bouře se natřikrát vracela a pořádně zavlažila 

vyprahlou zem – naštěstí alespoň u nás velkých škod nenapáchala. Kroupy se nevyskytly  

a prudký vichr snad jen dokončil zkázu meruněk – totiž jen těch, které na stromech          

po týden staré bouři zůstaly. 

 Snad pozitivum najdeme – na Olomoucku nerostlo z hub prakticky nic. Příčinou byly 

vysoké teploty a nedostatek deště. Podhřib žlučový a muchomůrky šedé, které přesto 

rostly žádného z houbařů nezajímají,  a tak teď  by mohl nastat ten okamžik, kdy se zavelí – 

včil! Snad něco poroste? 

 Letní dny na střední Moravě teď střídá chladné počasí – nejméně na týden se 

můžeme rozloučit s pohodou u vody. Má být chladno a znovu hrozí silné bouřky                  

a krupobití. Vítr prý bude při bouřkách zesilovat a nárazy dosáhnou až 90 kilometrů           

za hodinu, ojediněle až 110 kilometrů.  Na další, již druhý červencový víkend jsou pak 

hlášeny přívalové deště, které mohou místy rozkolísat hladiny menších vodních toků, 

ojediněle může být dosaženo i prvního stupně povodňové aktivity, což plně platí pro náš 

Olomoucký kraj.  

 Kdo letos tráví dovolenou v Česku a rozhodl se na ni vyrazit až na přelomu 

července a srpna, udělal dobře. Z dlouhodobého hlediska je toto období pro dovolenou 

nejvýhodnější – na konci měsíce mají teploty šplhat až přes třicítku. Neočekávají se ani 

nijak silné deště a i když začátek srpna přinese nějaké bouřky a částečné ochlazení, 

v dalším období se má počasí zlepšovat. Dá se tedy říct, že nejlepší počasí přijde 

uprostřed léta (meteorologové předpokládají, že jim prognóza vyjde na 85 %!). V té době 

by se mohli dočkat i houbaři, kteří zatím kvůli suchu odcházeli z lesů s prázdnou. 

 Červencové výkyvy počasí zřejmě odčiní tedy srpen, když předpovědi slibují, že 

bude teplejší a méně deštivý. Meteorology, na rozdíl od mnohých z nás, nezaskočily ani 

první tři týdny prázdnin. Tvrdí, že po několika extrémně teplých rocích teď zažíváme 

typicky letní počasí – normální, klasický průběh léta, jak jsme ho znali dřív. Prý máme jen 

krátkou paměť! Není pravda, že je zima, teploty i srážky se totiž pohybují kolem průměru. 

V posledních zhruba osmi letech se dá říci, že byly nejteplejší za posledních sto let – bylo 
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dlouho sucho, vysoké teploty, málo srážek. Letošní červenec je tedy přesně takový, jaký 

jsme zažívali, když nám bylo o nějakých deset let méně a vůbec jsme se tomu tehdy 

nedivili.  

 Meteorologické léto trvá někdy až do konce srpna, takže nyní jsme už v jeho druhé 

polovině a probíhá klasické „pomedardovské“ období, kdy se sem dostává vlhčí, ale 

teplejší vzduch od Atlantiku. Tak jak to vlastně bude? Zase oblačno, přeháňky, teploty 

kolem pětadvacítky? Lidem už dochází trpělivost a houfně ruší dovolené v tuzemsku a na 

poslední chvíli si kupují zájezdy v zahraničí, kde to bude přece jen s tím teplem jistější. Ještě 

zpráva pro houbaře - rostou a docela hustě! Z Doubravy jsem donesl košík kozáků              

a žampionů, švagr přivezl z Kovářova snad na třicet „praváků“, klouzky, babky a nějakou 

tu bedlu. Pozor na muchomůrku zelenou! 

 Polovina posledního červencového týdne je ve znamení tragédie. Řadu oblastí 

Slovenska a Polska zničehonic zasáhly silné povodně vyvolané mohutnými přívalovými 

lijáky a vyžádaly si už dva lidské životy. Východ Slovenska, především oblast kolem Staré 

Lubovni je nejvíce zasažena  - desítky obcí jsou zaplaveny, odříznuty od světa. Velké potíže 

zasáhly i okresy Bardejov a Kežmarok a stav ohrožení je vyhlášen i v části okresu Spišská 

Nová Ves. Část Vysokých Tater zaplavila voda, byly uzavřeny turistické stezky ve 

Slovenském ráji. Povodeň doprovázel i silný vítr, lámal stromy ve velkém a ve vyšších 

polohách Tater navíc napadl sníh. Za situaci může srážka mas teplého vzduchu z jihu         

a studeného vzduchu ze severu. My se prý nemáme bát. U nás je několik dnů ráno 

chladno (i na svatou Annu), přes den se objeví sluníčko, ale s večerem se zatahuje            

a přichází silný déšť nebo i bouřka. Naštěstí deštivé počasí ustupuje, poslední červencový 

víkend už má být tropický a do konce měsíce bude jen oblačno a polojasno. Prudký déšť 

už prý nepřijde, meteorologové očekávají maximálně přeháňky. V horkém dni by ale 

někde mohla přijít i bouřka. 

 Lidé se často ptají, jestli jsou dnes povodně větší, než bývaly. Odborníci odpovídají, 

že náchylnost k povodním roste, a co je horší, povodně budoucnosti mohou být větší než 

povodně minulosti. Krajina rychle odvádí vodu. Je víc vybetonovaných ploch, asfaltové 

silnice se stále častěji stávají rizikovými povodňovými koryty. Ani v lese se voda nevsakuje 

tak dobře, jak by měla. V zemědělské krajině zmizely remízky, meze a vsakovací strouhy, 

ale stalo se něco možná ještě podstatnějšího. Po letech používání pesticidů, herbicidů      

a umělých hnojiv se změnil soubor několika desítek tisíc druhů půdních organismů. 

Náprava není lehká a asi ani možná, například lesy přes noc nezměníme. Krajinu lidé 

proměňovali po léta k vlastní škodě, nyní bude potřebí ji postupně měnit k užitku. Řešením 

je umožnit vodě vsáknout se tam, kde spadla. Chce to více půdních teras, listnatých 

stromů, vyčištěné záchytné rybníčky a vůbec pestřejší mozaiku krajiny. Zlatá slova! 

 Blíží se konec měsíce července, počasí se zlepšuje, voda se ovšem zhoršuje.            

O posledním víkendu už to bylo na koupání, ale ne v každém rybníce. Hygienici varují 

před přemnoženými sinicemi, v několika nádržích už dokonce platí zákaz koupání 

(přehrada Plumlov), naše Náklo je zatím vzorově čisté. Vodu by mohl vyčistit jen trvalejší 

déšť, nikoli přeháňky. Zdá se, že studené léto postupně střídají tropické třicítky. A tak 

všichni, kdo mají možnost, se snaží zajistit si volno. Ale pozor, na konci týdne má být až ke 

33 °C, tak lidé s nemocným srdcem by si měli dávat velký pozor.  
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 Konečně je tu zpátky pořádné léto – znovu se plní koupaliště a tvoří se fronty u 

stánků se zmrzlinou. Tropy jsou tu, víkend a začátek srpna je velmi horký, možnost vzniku 

přívalových bouřek je akutní. Druhý prázdninový měsíc má být teplejší než červenec, ale 

týdne bez deště či přeháněk se prý nedočkáme. Noční teploty neklesají pod 19 stupňů      

a tak jsou všechna možná okna v noci dokořán, kardiaci asi mají rušnou noc. Počasí 

ojediněle na krátkou dobu ochladí právě bouřky. Organismus se snadno přehřeje a selže, 

zejména u dětí, starších a nemocných lidí. Na nebezpečí letních veder často zapomínají 

například i majitelé psů. Staří lidé by se skutečně měli vyhýbat přímému slunci a ven 

vycházet až po páté hodině odpolední. Že Češi právě v tomto chybují, naznačuje letošní 

sezona v Chorvatsku, kde jsou po celé léto teploty srovnatelné s tímto týdnem v Česku. 

Jen letos u Jadranu zemřelo třináct českých turistů, nejvíc na infarkt. Je třeba také dbát  

na pitný režim, hlavně u seniorů, kteří mají méně citlivé centrum žízně. Dospělý člověk       

by měl v horkém dni vypít alespoň tři litry tekutin 

 Ve středomoravských řekách je málo vody a ty klesají na hranici sucha. Přívalové 

deště, které v minulých dnech zasáhly naši oblast, příliš nepomohly. Spadlo sice velké 

množství vody, ale ta rychle odtekla. Pro zvýšení stavu povrchových i podzemních vod je 

mnohem lepší, když se stejné množství vody rozloží do více dní a voda se může vsáknout. 

Hladina Moravy v její severní části u Hanušovic je už jen osm centimetrů nad hranicí sucha 

a u nás si u Svatojánu stěžují, že to na případné koupání vůbec není a kde jsou ty časy, 

kdy nám voda v „dole „ sahala až po krk. Pozor – taky jsme byli o hodně menší, ale to 

většinou nebereme ve svých vzpomínkách na vědomí. 

 Konec prázdnin bude slunečný a to potěší zejména děti, nebe se vyčistí od mraků. 

Bude to asi poslední příležitost, jak zvýraznit bronzovou pokožku před vstupem do nového 

školního roku. Září bude sice teplé, ale deštivé, musíme počítat s chladnými rány a celý 

měsíc bude zapotřebí s sebou nosit deštník. Takové počasí bude svědčit houbám, takže 

do lesa budou konečně moci vyrazit nadšenci s košíky, kteří v srpnu, který byl zejména 

zpočátku hodně suchý, měli smůlu. 

 Agentura BAVI to měla asi domluveno i nahoře, protože na Litovelské slavnosti bylo 

počasí přímo ukázkově letní, snad až moc. Teploty se honily kolem třicítky a tak to byl asi 

poslední letošní víkend s tropickými teplotami. Obloha jako vymetená, zato u stánků 

s pivem fronty! Všichni ještě „po letňu“, zvláště na ženy byl zajímavý pohled – pivní bříška 

mužů už tak interesantní nebyla! Teplotní  rekordy však odolaly, jen v Českých Budějovicích 

byl vyrovnán - 31,5 °C. 

 Snad ovlivnila počasí tropická bouře Hanna, která zasáhla i pobřeží Spojených států 

a ze které se stala tlaková níže postupující přes Atlantik na Evropu – projevilo se to 

zesílením větru, deštěm a ochlazením a příchodem podzimu. Začínají noční mrazíky           

a ranní mlhy, výrazně se ochlazuje. Babí léto je snad ještě před námi, ale sněžení už za 

námi. Noční teploty klesají až k bodu mrazu, na Šeráku je pět centimetrů sněhu a litovelští 

zahrádkáři bijí na poplach. Vždyť na záhonech ještě máme spoustu rajčat i papriky o které 

bychom přijít nechtěli. Vše to prý má na svědomí tropický hurikán Ike, další ničivá smršť 

z neblahé série v Mexickém zálivu, který tak trochu zamíchal počasím na Zemi. Je ale 

faktem, že jsme vytáhli svetry a v mnohých bytech už se topí. Prudké ochlazení tak znovu 

posunulo začátek topné sezóny.    
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 Je polovina září a na horách padá sníh, celý týden je počasí na draka. V Litovli sice 

zatím nesněží, ale je nevlídno, topí se snad už všude. A to má podle pranostik přijet svatý 

Martin na bílém koni až za měsíc! Teplé oblečení a pevná obuv už jsou samozřejmostí        

a deštníky není radno odkládat. Právě sice skončilo astronomické léto, ale my jsme řadu 

dní v typickém podzimu: šedivá obloha, déšť, vítr a vlezlá zima. Prý ale ještě přijde babí 

léto! 

 Zatažená obloha, teploty kolem 10 °C a pořádné plískanice. Takhle začal 22. 9. 

přesně v 17.44 hodin podzim. V tento okamžik vstoupilo Slunce do znamení Vah a nastala 

tak podzimní rovnodennost. Bohužel, babího léta prý se moc nedočkáme, celkově má být 

říjen i listopad teplotně podprůměrný a čekají nás vydatné srážky, stejně jako o loňském 

podzimu. Nejteplejší podzim jsme si asi užívali naopak naposledy v roce 2006, kdy se           

o podzimních měsících šplhaly teploty nejvýš za posledních 45 let. Letos si ale máme 

připravit raději teplé svetry, bundy, čepice i deštníky, protože nás venku čeká jen „ kosa“ 

a bláto.  

 Babí léto se střídá s nevlídným počasím, vše je skutečně jako na houpačce              

a meteorologům se nedá věřit ani na slibovaných 75 %. Na BOBR CUP neměli pořadatelé 

pěkné počasí zrovna objednáno, bylo sychravo, plno bláta a sluníčko se v tento den 

objevilo až později odpoledne, když už byli závodníci v cíli. Mohli se alespoň usušit a při 

posezení a zábavě jim bylo veseleji. Nedobré zprávy zaznívají z novin, kde se upozorňuje 

na vzrůstající nebezpečí útoku klíšťat a na smutný podzim houbařů. Je zajímavé, že od 

Krkonoš až po Pardubice a pak od Šumperka k nám není po houbách v lese ani památky, 

ale blízko Borohrádku a Týniště nad Orlicí je u každé lesní cesty vidět nejméně dvě osobní 

auta a semotamo někoho s plným košíkem hub – jak se přesvědčil sám kronikář při svých 

cestách tímto krajem. 

 Meteorologové slibovali na druhý říjnový víkend konec babího léta a teploty kolem 

dvaceti stupňů, polojasno až skoro jasno, protože počasí u nás ovlivňovala tlaková výše, 

která postoupila do střední Evropy na několik málo dnů. Přátelé mi volali, jak u nich krásně 

svítí sluníčko a oni jsou na procházkách, u nás byl celý víkend a následující dny pod 

mrakem, mlhy se rozpouštěly až kolem poledne, bylo nevlídno, sychravo. Čím jsme si 

zasloužili takovou anomálii? Chtěli jsme sklízet na zahrádkách, užít si teplíčka a pomalu 

začít venku zazimovávat. Snad se ještě nějaký pěkný den najde? Je to dobré, slunečný 

podzim se ještě drží i když je ráno už pořádná zima a teploty kolem nuly. 

 Kalendář sice ukazuje už druhou polovinu října, počasí se však ještě moc nechce   

do podzimních plískanic. Příjemné počasí se zatím drží a slunečné úterý 21. října zřejmě 

vytáhlo jeden z posledních trumfů z rukávu a vykouzlilo i u nás v Litovli příjemný podzimní 

den. I když jsme u nás rekordu nedosáhli – to v Praze a v Plzni naměřilo 21,5 °C - měli jsme 

slušnou dvacítku a venku se dalo i opalovat. Ale pozor, počasí je zrádné! Na samém konci 

měsíce tu máme upozornění na možnou vichřici, která by mohla dosahovat rychlosti až 

přes sto kilometrů v hodině! Může ji způsobit přechod tlakové níže z alpské oblasti přes 

střední Evropu.  

 Už je to tady – přehnal se silný vítr, který na Šeráku dosáhl síly orkánu a rychlosti 126 

kilometrů v hodině. V Olomouckém kraji spadlo 25 stromů na silnice a železniční tratě, 
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stovky domácností se ocitly bez elektřiny. Vítr zabil muže, když jej i s uvolněnou krytinou 

smetl a také přinesl mráz. Rozdíly teplot byly až 20 °C! Střet teplotně rozdílných vzdušných 

proudů vyvolal silný vítr a teplotní výkyvy – zatímco v Ostravě chodili lidé jen v tričkách, 

v Karlových Varech si oblékali kožichy, protože tu byla teplota blízko k nule. Na silnicích 

foukalo ostošest a u hřebečského tunelu za Moravskou Třebovou to smetlo návěs 

náklaďáku do příkopu, čehož byl svědkem i sám kronikář. 

 Ovšem pro ZŠ Vítězná mohla mít silná vichřice i tragické důsledky. Dopoledne       

30. října začaly mezi školáky v učebně hudební výchovy padat polystyrenové izolace         

a za několik minut se zřítil i sádrokartonový strop. Naštěstí si učitelka hned zpočátku 

uvědomila možné nebezpečí a rychle vyvedla děti ze třídy. Podle statika strop zřejmě 

narušila silná vichřice. „Vítr byl tak silný, že spárou jež je podél celé střechy budovy kvůli 

odvětrávání, zevnitř vysával vzduch a způsoboval silný podtlak, který konstrukce 

nevydržela,“ říká ředitel školy Blahoslav Melhuba. Celá místnost zmizela pod vrstvou 

sádrokartonu a nakonec se do třídy zřítila i konstrukce s osvětlením. Škoda se odhaduje    

na několik stovek tisíc korun. Škola po nehodě pro jistotu přerušila vyučování. Případ už 

vyšetřují i policisté. Pokud se prokáže, že při stavbě bylo něco zanedbáno, bude hrozit 

obvinění z obecného ohrožení. 

Další dny jsou ve znamení uklidnění situace a i když tu máme začátek listopadu        

a mělo by nastat „dušičkové počasí“ opak je pravdou. Teploty se točí kolem dvacítky       

a znovu padají rekordy. Čtvrtého listopadu padly v Olomouci nejvyšší hodnoty pro tento 

den staré 81 let, když bylo naměřeno 18 °C. My v Litovli jsme měli jen o desetinku méně, 

jak jsem zjistil na našem domácím digitálním teploměru. Takové teplo meteorologové     

na začátku listopadu hodně dlouho nezaznamenali a teplé počasí má přitom vydržet 

zhruba do poloviny listopadu. Venku pučí magnolie a stále ještě dozrávají rajčata – totiž 

těm, kdo se nenechali zmást předpovědmi a ponechali zeleninu na záhonech. A v lesích 

u Nových Zámků taky rostou houby. Jde o typicky podzimní houby jako václavky, hlívy 

ústřičné, čirůvky fialové nebo penízovky sametonohé. Viděl jsem ale v košíku aktivního 

houbaře i suchohřiby a babky. 

 Tak na bílém koni nepřijede Martin, ale Benedikt. Prý je na čase vytáhnout ze skříní 

teplé kabáty, protože na Benedikta by mělo začít sněžit. Čerstvý sníh ale rychle roztaje       

a lyžařské vleky se podle meteorologů rozjedou nejdřív na začátku prosince, kdy už se 

budou teploty pohybovat mezi nulou a šesti stupni, na horách bude mrznout a tak bude 

možné i uměle zasněžovat.  

 Tak je tady první letošní sníh! Po státním svátku přišlo ráno překvapení – teplota 

hluboko pod bodem mrazu na devátém stupínku a nasněženo. Moc dlouho ale romance 

nevydržela, snad později. Je tu čtvrtý listopadový víkend – silný vítr a sníh – u nás v Litovli 

dobré 3 – 4 centimetry – zima se ukazuje v plné síle. Silničáři všude pluží, v Jeseníkách mají 

závěje a sněhové jazyky, a tak prý to bude po celý další týden. Ale před Vánocemi se to, 

jako obvykle, zkazí – oteplí se a bude pršet. Tak zase další blátivé svátky?  

 Varování pro Olomoucký kraj před silným větrem na zlomu listopadu a prosince 

mělo své opodstatnění. Byly tu popadané stromy, někde ulétla střecha. Ale současně to 

rozfoukalo oblačnost a první prosincový den se dal v Litovli klidně zaměnit za některý 
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v polovině dubna. Slunce svítilo naplno, na teploměru neuvěřitelných devět stupňů. 

Jednomu se chtělo opalovat! Ale žádné jásání! Další dny již v intencích střídavého 

oblačna a ze sněhu se radují jen na horách, hlavně pak na Šumavě a v Alpách, kam 

často Češi jezdí na lyže. V polovině prosince konstatujeme – nic moc a vlekaři 

v moravských horách si ruce v žádném případě nemnou. Na českých horách je od třiceti 

do devadesáti centimetrů sněhu, tady bída a žal – sněhu málo a ještě vlhký! Snad            

do Vánoc přituhne a budou moci alespoň zasněžovat!? 

 Je 21. prosince - první zimní den. Slunce svítí naplno, teplota se pohybuje kolem       

+ 8 °C, po sněhu ani památky. Tak to má být až do Štědrého dne, kdy se má ochladit       

a začít padat sníh i u nás v nížinách. Tak přece jen budou letos bílé Vánoce?  

 Už je tu Štědrý den, sníh poletuje, lehce přikrývá litovelské ulice a pomáhá vytvořit 

sváteční náladu. Prý sněžilo i jinde, ale tak jako u nás, sněhu bylo velmi málo. Poprašek 

zůstal i přes další dny, kdy teploty výrazně poklesly pod bod mrazu, ale svítí slunce a tak      

je čas i na procházku ke splavu. S běžkami to sice nejde, ale tradice je tradice. Holomráz 

způsobuje tlaková níže, která se nachází nad Severním mořem a Skandinávií a kolem ní 

k nám do střední Evropy proudí chladný a suchý kontinentální vzduch od severovýchodu – 

z Ruska. Pořád lepší než bláto! 

 Je tu konec roku a kdo se chystá na novoroční ohňostroj, měl by se pořádně 

obléknout. Meteorologové totiž na samý konec roku hlásí suchý mráz bez sněhu s nočními 

teplotami kolem minus deseti stupňů. Podle nich navíc bude přes den tepleji na horách 

než v nížinách, protože počasí bude mít inverzní charakter. Sněžit by mělo jen minimálně 

nebo vůbec.  

 Tak se mrazivě loučíme s rokem 2008, který nebyl až tak extrémní jako ten minulý, 

ale přesto patřil  k třem nejteplejším  za  posledních 68 let měření. Podle odborníků žijeme 

v teplé vlně, kterou patrně vystřídá doba ochlazení. Tak nás ten letošní  rok  alespoň  trošku 

může hřát na duši a také to, že naší Litovli se naštěstí vyhnuly veškeré katastrofy a my ten 

„osmičkový“ prožili v poklidu.  

 

3. UDÁLOSTI ROKU 2008 

01.01.  Nastává nám rok končící osmičkou. Pro někoho to možná nic neznamená, 

ale mnoho lidí se nemůže zbavit nepříjemného pocitu mrazení. Asi proto, že řada 

převratných událostí v českých zemích se v takových letech udála a většina z nich 

nepatřila k nejšťastnějším. Snad ten letošní rok bude jiný? 

01.01.  Prezident Václav Klaus přednesl svůj poslední novoroční projev v tomto 

funkčním období. Kriticky zhodnotil éru komunismu a o té dnešní prohlásil, že asi žijeme 

v nejlepším období naší země, v jakém jsme kdy žili. Kontroverzním tématům, která by jej 

mohla poškodit u některých poslanců před únorovou prezidentskou volbou, se většinou 

vyhnul. 

01.01.  Od dnešního dne mají obyvatelé Česka nižší daně a mnozí vyšší příjem. Platí 

více za potraviny, bydlení i služby. U lékaře, v lékárnách a nemocnicích také musí platit,  
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za první tři dny nemoci nedostanou nic. Jde o rok reforem, kdy se spousta věcí mění. Jak 

se na to budeme dívat na jeho konci?  

08.01.  Úřad prezidenta je nejdůvěryhodnější institucí v zemi – podle průzkumu 

Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) mu důvěřuje 66 % občanů. Vládě 

důvěřovalo 27 %, Sněmovně 21 a Senátu 25 % občanů. 

09. 01.  Zemřel divadelník a kulturní pracovník v Litovli a Uničově pan Lubomír Černý, 

ve věku 83 let. 

09.01.  Státní dluh ČR se podle ministerstva financí v roce 2007 zvýšil na 892 miliard 

korun. Na každého Čecha tak připadá dluh přes 86 000 korun! Hlavní příčinou byl opět 

schodek státního rozpočtu, který dosáhl 66,4 miliardy.  

10.-31.1. 3 V KRUHU – výstava studijních prací (Hana Děcká, Kateřina Plesníková, 

Lenka Hubová) ve Výstavní síni MK. 

10.01.  Zlatá doba rekordně malých počtů lidí bez práce v Olomouckém kraji 

prozatím končí. Práci nyní hledá 21 944 lidí. Míra nezaměstnanosti v kraji je 6,7, což je pátý 

nejhorší výsledek v zemi. Okres Olomouc má 4,9 % nezaměstnaných (nejvíce Jeseník     

11,4 %). Co se týče jednotlivých obcí, tak největší nezaměstnanost má Slavětín u Litovle – 

16,1 %. Přitom například firma Tenzo na naší průmyslové zóně hledá 15 zámečníků! 

12.01.  Rozplete se zamotaný příběh? Barbora Škrlová, 33letá žena, která se u nás 

vydávala za 13letou Aničku, byla zadržena na severu Norska, kde se vydávala za chlapce 

Adama. Nyní je u nás ve vazbě. Pomůže rozklíčit příběh týraných chlapců z Kuřimi a podíl 

sekty Poselství grálu? 

17.1. – 20. 4. Mladeč – Nové Zámky – Sobáčov. Výstava  o minulosti  a současnosti obce 

Mikroregionu  Litovelsko ve výstavních prostorách Muzea Litovel. 

18.01.  Reprezentační ples MK ve Velkém sále Záložny. 

22.01.  Koncert KPH – Jakub Pustina (baryton), Richard Pohl (klavírní doprovod) 

v Koncertním sále MK. Mladí umělci sklidili dlouhotrvající ovace nadšených posluchačů. 

23.01.  Ester Vilarová – „Žárlivost“ – vtipná konverzační hra v podání Jany 

Hlaváčové, Hany Maciuchové a Jitky Moučkové za režie Luďka Munzara. Plný Velký sál 

Záložny. 

24.01.  Pavel Novák – Čtyři roční období (pořad z písniček starých i novějších) ve 

Velkém sále Záložny. 

24.01.  Přednáška p. Lubomíra Šika „Husova ulice v Litovli“ v rámci dlouhodobého 

cyklu „Části města Litovel“. Pořadatelem je Muzejní společnost Litovelska, občanské 

sdružení. 

25.01.  Na litovelské poliklinice byla otevřena diabetologická, endokrinologická       

a metabolická ambulance. Ordinovat se bude dvakrát v týdnu. Je to výhoda nejen pro 

obyvatele města, ale i pro celou spádovou oblast. 
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26.01.  ČSSD výrazně vede nad ODS. Kdyby se nyní konaly volby do Poslanecké 

sněmovny, vyhrála by sociální demokracie s velkým náskokem, když by mohla získat 38 % 

hlasů (ODS o 10 % méně!). Ve Sněmovně by pak mohla mít spolehlivou většinu koalice 

ČSSD a KSČM (118 poslanců), nebo koaliční vláda ČSSD, lidovců a zelených (105 

poslanců). 

01.02.  První, druhé, třetí místo – všechno piva z Litovle! V degustační soutěži 

v Táboře zlatou medaili a prestižní titul Česká pivní pečeť 2008 vybojovala desítka Classic, 

stříbrnou medaili nealkoholické pivo Litovel Free a 12° pivo Premium skončilo třetí. 

01. 02.  Otevřena nová lékárna U polikliniky v Masarykově ulici č. 765 MUDr. Andrey 

Dostálové.  

07.02.  Koledníci vybrali celkem téměř 18 milionů – 17 873 929,- Kč – do kasiček 

letošní Tříkrálové sbírky na území olomoucké arcidiecéze. V regionu se pohybovalo celkem 

4 142 skupinek Kašparů, Melicharů a Baltazarů. Ve 43 obcích na Litovelsku koledovalo      

88 skupinek koledníků a celkem bylo vykoledováno 352 746,- Kč, z toho v Litovli 70 075,- Kč 

ve prospěch Charity. 

07.-29.02. Výstava členů Fotoklubu Litovel ve Výstavní síni MK. 

07.02.  Bramborárna má zpoždění. Plány americko-nizozemské firmy LWM 

International CZ brzdí potřebné dokumenty a také to, že Litoveláci ji nechtějí. Situace se 

také komplikuje neschváleným územním plánem města. 

07.02.  Jsme před prezidentskou volbou – lidé by těsně volili Klause – Klaus 53 % : 

Švejnar  47%. To jsou výsledky průzkumu agentury SC+C pro MF DNES. 

08.02.  Trapnosti! Ostuda! Volbě prezidenta předcházelo desetihodinové trapné 

divadlo o tom, jak se bude volit. Václav Klaus měl nakročeno k vítězství – 3. kolo bylo ale 

odloženo na příští den. 

09.02.  V zákulisí zuřila bitva lobbistů, tři politici skončili v nemocnici, Jan Švejnar získal 

113 hlasů a Václavu Klausovi scházel ke zvolení jediný hlas! Další kolo prezidentské volby 

tak bude v pátek 15. 2. 

10.02.  Nezaměstnaných v kraji už druhý měsíc přibývá. Ve srovnání s prosincem se 

zvýšila nezaměstnanost o 0,4 procentního bodu, dosáhla 7,1 % a je o jedno procento vyšší 

než průměr v Česku. Region spadl i na celorepublikovém žebříčku z pátého na čtvrté 

místo od konce. Olomoucký okres má 7 077 nezaměstnaných, tj. 5,9 %. 

11.02.  Bezmála milion hektolitrů piva prodaly dohromady moravské pivovary Litovel, 

Holba a Zubr. Sládkové a pivovarníci jsou spokojeni, produkce totiž stoupla oproti roku 

2006 o 25 000 hl a odbyt piva vzrostl na tuzemském trhu téměř o 15 %. 

12.02.  Rudí vytáhli do prezidentské volby svého „žolíka“ – europoslankyni za stranu 

Politika 21 Janu Bobošíkovou. Komunisté se rozhodli ji nominovat poté, co s nimi zelení 

odmítli jednat o jejich podmínkách, za nichž by dali hlasy Janu Švejnarovi. 
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12. 02.  V Muzeu Litovel proběhla přednáška A. Všetičky o O. Wichterlem. Úroveň 

slabší. 

15.02.  V druhém pokusu prezidentské volby byl ve 3. kole hlavou státu opět zvolen 

Václav Klaus. Dostal 141 hlasů, jeho protikandidát Jan Švejnar 111. Vládní strany se kvůli 

volbě rozhádaly, ostré spory se vyhrotily i mezi opozičními stranami. 

16.02.  Hanácké bál ve Velkém i Malém sále Záložny. Hrála Fofrovanka z Uničova, 

Hanácká mozeka a vystoupil i folklorní soubor Hanačka. 

17.02.  Na mapě Evropy je nový stát – Kosovo. Navzdory srbskému odporu kosovský 

parlament v Prištině přijal jednomyslně prohlášení o nezávislosti. Počet obyvatel nového 

státu je 2,1 milionu (88 % Albánci, 6 % Srbové). Panují obavy z etnického násilí.  

19.02.  Castrovo adiós – kubánský diktátor Fidel Castro (81) se po 49 letech u moci 

rozhodl odejít do penze. Neznamená to, že by komunismus na Kubě skončil.                      

„El Commandante“ jako nástupce v čele státu doporučil svého o 5 let mladšího bratra 

Raúla. Věčný revolucionář přežil všechny pokusy o atentát – a to sám tvrdí, že jich bylo 

638! 

21.02.  Zdravotník Petr Zelenka je vinen 7 vraždami a 10 pokusy o ně 

v havlíčkobrodské nemocnici a je odsouzen na doživotí. Nejmasovější vrah v historii Česka 

by mohl  teoreticky vyjít na svobodu v roce 2038, kdy bude moci poprvé žádat                    

o podmínečné propuštění. To mu bude 62 let. 

25.02.  60 let už uplynulo od neblahého „Vítězného února“ v roce 1948 – 

komunistického puče, kterým  u nás začalo nedobré období totality. 

26.02.  Máme Oskara! Jedenáct let po triumfu filmu Kolja Jana a Zdeňka 

Svěrákových nese další oscarová soška české jméno: Markéta Irglová. Zpěvačka 

z Valašského Meziříčí a její irský partner Glen Hansard  ji vyhráli s písní Falling Slowly z filmu 

Once.  

26.02.  Smetanovo trio – J. Čechová – klavír, J. Vonášková-Nováková – housle a J. 

Páleníček – violoncello zahráli skladby Dvořáka, Fibicha a Martinů v rámci koncertu KPH 

v Koncertním sále MK. 

27.02.  V platbách u lékaře se blíží kompromis. Vládní KDU-ČSL požaduje zrušení 

poplatků pro důchodce nad 70 let, děti do 6 let a seniory, kteří žijí v domovech důchodců. 

Ochota ke kompromisu je, ale cesta ke schválení celé zdravotnické reformy v Poslanecké 

sněmovně bude ještě dlouhá a klikatá. 

28.02.  Sylvie Krobová – šansony a balady v rámci „Musica Poetica“ v Koncertním 

sále MK. 

03.03.  Lukáš Bauer získal křišťálový glóbus pro vítěze Světového poháru. Ještě žádný 

český běžec na lyžích to nedokázal, ani olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Až 

suverén letošní sezóny Světového poháru, který v ní už vyhrál 6 závodů a kterého už žádný 

ze závodníků nemůže ohrozit, protože před zbývajícími 4 závody už vede o 428 bodů. 
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05.03.  V tisku (MF DNES) vyšel článek: Boom obchodů pokračuje, kde je uvedena 

plánovaná stavba supermarketu TESCO v Litovli (i když je chybně uvedeno, že bude stát 

v areálu bývalého cukrovaru – to si pletou s Uničovem!). Zdá se, že řeči o výstavbě nebyly 

jen ty hospodské? 

06.03.  Profesor František Dvořák, absolvent litovelského gymnázia předával cenu 

Olomouckého kraje za kulturu a ve slavnostní řeči se vyznal z lásky k Července a Litovli. 

Spojil to i s historkou o svém litovelském učiteli Eugenu Stoklasovi, který ho uvedl snad do 

všech kulturních a společenských oborů i věd. Pěkná reminiscence, taková srdce 

Litoveláka potěší! 

07.03.  Přesně v den 158. výročí narození zakladatele našeho novodobého státu 

Tomáše Garrigue Masaryka, složil svůj prezidentský slib a vstoupil tak do svého druhého 

funkčního období prezident Václav Klaus. V 10 hodin a 11 minut zaznělo i 21 

dělostřeleckých salv na počest nového prezidenta ČR.  

07.03.  Tým expertů z Ministerstva školství zpracoval první verzi návrhu školného na 

vysokých školách, který počítá se školným ve výši měsíčního platu za rok studia (přibližně 

30 000,- Kč) a s možností odkladu splácení až do doby, než začne absolvent vydělávat. 

Zavedení školného má podle odborníků studenty motivovat k lepším výsledkům. 

08.03.  Na brněnském veletrhu potravinářství a gastronomie Salima získala ocenění 

litovelská pšeničná mouka polohrubá výběrová výrobce MJM, a.s. Litovel. Po tři roky bude 

moci užívat logo značky KLASA, což jí zvýší nejenom prestiž, podpoří prodej, ale umožní        

i dosáhnout na evropské dotace. 

09.03.  Koncert vítězky soutěže Super star Anety Langerové s kapelou ve Velkém 

sále Záložny byl i přes vstupné 250,- Kč zcela vyprodán. Jde o přední zpěvačku naší 

hudební scény a o držitelku ocenění Zlatý slavík 2007. 

10.- 28.03. XVII. Mikolowské nálady – mezinárodní putovní výstava. Vernisáž  proběhla  

za účasti delegací z polského Mikolowa a moravských Klimkovic. Zástupce litovelských 

umělců Olga Volfová uvedla vernisáž i svým pěveckým vystoupením. Hojně navštívená 

akce ve Výstavní síni MK. 

10.03.  Radovan Lukavský, jeden z největších českých herců, který déle než půl 

století hrál v Národním divadle a měl srdečný vztah s Litovlí, zemřel ve věku 

osmaosmdesáti let. V jeho osobě odchází celá jedna éra. Byl vlastně poslední, kdo 

spojoval prvorepublikové divadlo s tím současným. 

11.03.  Kvůli růstu cen dostanou důchodci 465 korun navíc. Tak vláda rozhodla kvůli 

vysokým cenám a poplatkům. Státní rozpočet bude toto navýšení stát 6,6 miliardy korun   

a průměrný důchodce by měl od srpna pobírat 9 576 korun. 

11.03.  Na střední Moravě ubylo nezaměstnaných, práci nyní hledá 24 119 lidí. Na 

Olomoucku je míra nezaměstnanosti 5,8 %, volných míst 1 908. Přes slibně znějící statistiky 

se Olomoucký kraj s mírou nezaměstnanosti 6,9 procenta řadí ve srovnání s ostatními kraji 

na čtvrté místo od konce. Za ním následuje kraj Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. 
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12.03.  Katolická církev přišla s novým seznamem sedmi smrtelných hříchů. V tom, 

který se používá už od 6. století jsou pýcha, lakota, závist, hněv, smilstvo, obžerství a lenost. 

Nový seznam zveřejněný ve Vatikánu obsahuje naopak samá provinění „sociální“: 

znečišťování životního prostředí, genetickou manipulaci, hromadění přemrštěného 

bohatství, vynucenou chudobu, šíření a konzumaci drog, morálně sporné experimenty      

a porušování základních práv vycházejících z lidské přirozenosti. Dočkáme se ale lepšího 

vezdejšího světa nebo plnějšího pekla? 

12.03.  Už je potvrzeno: maturita 2010 bude mít dvě části – školní, oborovou část 

různou v jednotlivých školách a státní, společnou část, kterou zadává ministerstvo. Povinně 

se bude maturovat z češtiny a cizího jazyka nebo matematiky, každý student si navíc 

může vybrat nepovinné předměty a stanovit úroveň obtížnosti zkoušky. 

13.03.  Pacient dostane právo na smrt. Počítá s tím zákon o zdravotních službách, 

který přichystalo ministerstvo zdravotnictví a o kterém bude rozhodovat vláda. Nejde         

o eutanazii, ale o to, čemu se v zahraničí říká living will, tedy vyjádření přání žít, nebo ne. 

Člověk si dopředu určí, co se s ním má stát v situacích, kdy o své léčbě nemůže 

rozhodovat sám. 

14.03.  Česká národní banka čeká ochlazení celé ekonomiky, její výrazné 

zpomalení. Její růst by podle prognózy měl být letos jen 4,1 %, zatímco loni ekonomika 

poskočila o 6,5 %. Na zpomalení tempa bude mít vliv pomalejší růst spotřeby domácností 

kvůli daňovým a sociálním opatřením a kvůli vyšší inflaci. 

15.03.  Cena zlata poprvé v historii prorazila tisíc dolarů za troyskou unci (31,1 

gramu). Cena drahého kovu totiž od začátku roku vystřelila o dvacet procent a pokořila 

tak dosavadní rekordní hranici 850 dolarů za unci z počátku osmdesátých let minulého 

století.  

16.03.  Volba prezidenta snížila renomé parlamentu. Po prezidentské volbě jsou lidé 

podle agentury STEM méně spokojeni s prací parlamentu, ve srovnání s únorem klesla 

spokojenost o pět bodů na 24 %.  

17.03.  Červenka vyhrála spor s olomouckým krajským úřadem o plánované stavbě 

obchvatu obce, ale teď je vše znovu na začátku. Od obou  variant, které byly 

předmětem sporu se ustoupilo a objevila se nová, třetí varianta. Ta by vedla obchvat ještě 

více na západ, než původně navrhovaná trasa. Na tu však není ještě ani zpracován 

projekt. Litovel tak bude pořád plná automobilů! 

17.- 22.03. Velikonoční výstava ve spolupráci s DDM. Tradiční prodejní výstava kraslic        

a dekorací v Koncertním sále MK. 

19.03.  Litovelský pivovar navařil velikonoční speciál – hluboce prokvašené  

třináctistupňové pivo, kterého přijde na trh 450 hektolitrů, což jsou pro pivovar tři várky 

silného piva. Po kvašení v otevřených kádích zraje tento ležák ve sklepech téměř sto dnů! 

19.03.  „Dva na smetišti“ – vtipná a půvabně napsaná hra o životě. Hráli                     

R. Brzobohatý, O. Brzobohatý a J. Máchová ve Velkém sále Záložny. 
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20.03.  V 6.48 hod. začalo astronomické jaro. A už kolem desáté došlo na dálnici D1 

ve sněhové vánici k největší nehodě všech dob, když na několika místech do sebe 

nabouralo 116 aut, 30 lidí bylo zraněno, z toho 6 těžce. Na místě zasahovalo 150 

záchranářů, hasičů a policistů. Dálnice byla zablokována mezi 91. až 140. kilometrem        

a bylo na ní uvězněno na 20 tisíc lidí. Vyjelo 15 sanitek a vzlétly 3 záchranné vrtulníky 

z Prahy, Brna a Vysočiny. Hromadnou havárii zavinila shoda několika nešťastných náhod: 

sněhová bouře, začátek velikonočních prázdnin a předčasně vyměněné letní 

pneumatiky.   

21.03.  Komunistický svaz mládeže (KSM) byl u Městského správního soudu 

definitivně rozpuštěn. Do svých stanov si totiž mladí komunisté napsali že „usilují o revoluční 

překonání kapitalismu a odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků masami 

pracujících“. To je však v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod a mezi 

námi, taky se zdravým rozumem! 

22.03.  Město Litovel nabídlo svým obyvatelům, že je možno platit poplatky za psy 

nebo komunální odpad online přes oficiální stránky města. Stačí tedy poslat informace na 

e-mail města a ušetřit čas. 

23.03.  Vepřové podraží až o pětinu. Zemědělci chtějí dosáhnout na vyšší ceny 

masa, argumentují drahými krmivy a ubýváním prasat. 

24.03.  Ve starověké Olympii zapálili oheň pro pekingskou olympiádu a ten se vydal 

na 138 denní pouť kolem světa na které urazí 137 tisíc kilometrů tak, aby dorazil na 

zahajovací ceremoniál 8. 8. 2008. Množí se výzvy k bojkotu her, protesty proti Číně sílí. 

Mezinárodní olympijský výbor zatím mlčí. 

25.03.  Muzejní společnost Litovelska uspořádala v rámci akce „Dne vody“ exkurzi 

po čistírně odpadních vod v Litovli. Průvodcem byl Ing. Zdeněk Potužák, vedoucí 

pracovník VHS Čerlinka.  Dobrá účast – 40 zájemců o tuto problematiku. 

25.03.  Podle znaleckého posudku je Zlatá kniha bájí a pověstí, kterou loni vydal 

prostějovský podnikatel Josef MiIlar z velké části plagiátem knihy Martina Strouhala Báje    

a pověsti vydané v roce 1944. Případ by se měl objevit u soudu, protože vnuk spisovatele 

a syn autora ilustrací Huga Šilberského podali na plagiátora trestní oznámení za 

porušování autorských práv. O své peníze se pak asi budou hlásit i někteří sponzoři, kteří 

vydání Milarovy knihy v dobré víře podpořili. Podvody se nevyplácí! 

26.03.  V rámci „Dne vody“ proběhla soutěž na bazéně ZŠ Vítězná, které se 

zúčastnili žáci litovelských škol. Nejlepší byli odměněni cenami. 

26.03.  Navzdory jaru napadly ráno asi 4 centimetry sněhu. Vzhledem k teplotě 

během dne z něj už po poledni mnoho nezbývalo a do večera zmizel úplně. 

26.3. – 29.4. Výstava výtvarného projektu GJO a Gymnázia Uničov – „Oživlé baroko aneb 

barokní skvosty Olomouckého regionu“, která je umístěna ve vestibulu Městské knihovny 

Litovel a v prostorách Gymnázia Jana Opletala. 
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27.03.  V Iráku padl smutný milník – už čtyři tisíce amerických vojáků zahynuly ve 

válce, která nebere konce i přes loňské uklidnění. Dnes je jich tam celkem na 160 000 a 

prezident Bush nemíní měnit kurz ani když je zatlačen do kouta chaotickou situací v celém 

Iráku. 

28.03.  Spor Českého olympijského výboru s Pivovarem Litovel kvůli údajnému 

zneužívání olympijských symbolů skončil mimosoudním vyrovnáním. Pivovar totiž ve svých 

hospodách rozjel soutěž nazvanou Litovel Turín, v níž mohl host vyhrát zájezd na olympijský 

hokejový turnaj, aniž patřil mezi oficiální partnery. 

28.03.  Lidé mohou navrhnout Strom roku. Do konce května mohou jednotlivci, 

rodiny, školy i organizace navrhovat Strom roku. Anketu, která si klade za cíl upozornit na 

význam stromů pro životní prostředí, již sedmým rokem vyhlašuje Nadace Partnerství. Co 

tak navrhnout nějaký krásný strom v Litovli? 

28.03.  Pivovary z Olomouckého kraje uspěly na prestižní degustační soutěži Zlatý 

pohár Pivex, která proběhla v Brně. Z devíti udělovaných medailí jich získaly pivovary 

střední Moravy pět a z nich dvě stříbrné medaile získal náš pivovar za ležák Litovel Premium 

a nealkoholické pivo Litovel Free. 

30.03.  Začal letní čas – ve 2 hodiny v noci jsme posunuli ručičky hodin o hodinu 

dopředu. Jde spíše o setrvačnost a tradici – podle energetiků argument o šetření 

elektřinou už dávno neplatí. Letní čas skončí v neděli 26. října, kdy se ručičky vrátí zase         

o hodinu zpět ke standardnímu středoevropskému času. 

31.03.  Do Litovle přiletěli čápi a opět obsadili svá místa na komíně teplárny na sídlišti 

Vítězná. 

01.04.  Není to apríl! KSČM chce zpátky socialismus! ÚV KSČM na jednání 

v Nymburku schválil toto: „Členové KSČM chtějí, aby společnost globálního kapitalismu, 

jež blahobyt menšiny lidí vykupuje bídou ostatních nahradil spravedlivý socialismus, a to 

dříve, než úpadkové rysy napáchají nenapravitelné škody“. To, že s tím vystoupil šéf KSČM 

Vojtěch Filip, je zvláště trefné! 

01.04.  A toto též není apríl! Po 138 dnech se do vlády vrací šéf lidovců Jiří Čunek   

do křesla vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Oficiálně jej jmenoval i prezident 

Václav Klaus. Hrozba ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, že odejde z vlády 

v případě Čunkova návratu, padla. Vláda si snad nemohla vybrat vhodnější den! 

02.04.  Penze o 400 korun vyšší. Od srpna vzrostou mimořádně všechny penze o pět 

procent, což je u průměrného důchodu asi o 400 korun. Nárůst se dotkne všech z 3,4 

milionu důchodců, tedy starobních, pozůstalostních i invalidních, které celkem pobírá 2,8 

milionu lidí. Někdo z nich má totiž více typů důchodů. Poslanci tak souhlasili, aby se 

důchody zvedly kvůli zdražení. Státní rozpočet to bude stát sedm miliard. 

02.04.  „Krajina duše“ - keramika a obrazy Aťky Švestkové – Janečkové ze Lhoty u 

Nákla ve Výstavní síni MK. Velmi zajímavá výstava na jejíž vernisáži pohostila autorka 

účastníky vlastními výrobky z makrobiotické stravy a bylinkovým čajem. Netradiční             

a úspěšné! 
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03.04.  Cizinci tvoří téměř 4 % obyvatel Česka. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil 

Český statistický úřad. Na konci loňska žilo v ČR zhruba 392 100 cizinců s povolením  

k dlouhodobému a trvalému pobytu. Podle předběžných čísel mělo Česko 10 381 130 

obyvatel. 

03.04.  Miliardy i pozemky pro církve. Vláda jednomyslně přijala plán, který odškodní 

církve za majetek, o nějž přišly po únoru 1948. Odškodnění činí celkem přes 134 miliard 

korun. Z této částky bude 83 miliard vypláceno po dobu 60 let – suma včetně úroků tak 

vzroste téměř na 270 mld korun. Církevní řády dostanou zpět zemědělskou i lesní půdu 

v hodnotě okolo 50 mld korun. Půdu, která zůstane státu, získají bezplatně obce nebo ji 

bude moci vláda zprivatizovat. 

04.04.  Vláda schválila návrh ministra školství Ondřeje Lišky, aby maturity měly dvě 

úrovně obtížnosti. Ta náročnější by byla určena zejména zájemcům o vysokoškolské 

vzdělání. První část zkoušky by měla být spuštěna v roce 2010. 

05.04.  V rumunské Bukurešti probíhá summit NATO, který nemá obdoby. Většinou se 

politici sjeli, podepsali předem dohodnuté dokumenty – teď se tvrdě diskutuje a rozhoduje 

o přijetí nových členů a o tom, jak se postavit k americké protiraketové obraně či jak 

jednat s Ruskem.  

07.04.  Česku se podařilo na summitu NATO získat podporu pro umístění radaru na 

našem území. Aliance uznala, že protiraketový štít přispěje k bezpečnosti Evropy. Do NATO 

byly pozvány Albánie a Chorvatsko. Úsilí Ukrajiny a Gruzie o vstup do Aliance bylo uvítáno, 

Putinovi a Rusku se to ovšem hrubě nelíbí. Ani následná schůzka G. Bushe a V. Putina 

v Soči do problému nové světlo nevnesla. 

08.04.  Zdražování se zastavilo a ceny poprvé po pěti měsících mírně klesly. Některé 

potraviny jako máslo, vejce, čokoláda, zlevnily, jiné (rajčata, banány, kuřecí stehna) dále 

podražují. Zdá se tak, že vrchol zdražování v podobě 7,5 % z ledna a února už mají české 

domácnosti za sebou. 

10.04.  Čtyřiatřicetiletá Miluše Netolická se stala první Češkou, která došla na severní 

pól. Byla členkou výpravy, která tam došla pěšky s pomocí psích spřežení. 

11.04.  Odborníci hodnotili, jak na krajských a městských úřadech a magistrátech 

umějí sdělovat aktuální informace svým obyvatelům. Olomoucké hejtmanství skončilo 

druhé, nejlepší mezi středomoravskými městy byl Prostějov, v Česku skončil čtvrtý. Litovel 

zcela propadla, když se v celostátním žebříčku umístila na 266. místě (!) – na třetím od 

konce. S tím by se mělo něco udělat! 

11.04.  Tragická srážka tramvají v Ostravě, kde vjely tramvaje na jednu kolej proti 

sobě. Dva lidé zemřeli na místě, další v nemocnici. Na místě bylo zraněno 35 lidí, z toho 15 

těžce. Vina je jednoznačně v lidském faktoru. Až nyní se bude hledat řešení něčeho, co 

celá desetiletí nikoho nezajímalo – dokud se nic nestalo. Jak typické! 

13.04.  V žebříčku 30 českých největších výrobců piva se společnost PMS Přerov, 

kam patří pivovary Zubr, Holba a Litovel, umístila na 5. místě s celkovým výstavem 937 000 

hektolitrů a s podílem 5,3 % na českém trhu. Na 1. místě je Plzeňský Prazdroj.  
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14.04.  Poplatky ve zdravotnictví zmírní, říká už i ODS. Hledá se změkčení, jako 

vstřícné gesto směrem k voličům. Platit u lékaře nejspíš nebudou děti do tří let, spor je o 

důchodce. Uvidíme!? 

15.04.  V aktuálním žebříčku 1. ligy házené je Litovel na 3. místě tabulky s 23 body     

a aktivním skóre 463 : 426 vstřelených gólů. Na prvních pěti místech jsou čtyři zástupci kraje 

– Přerov, Kostelec a Prostějov. Jev to nevídaný! Jen aby nám to vydrželo do konce sezóny! 

16.04.  Ve Vladislavském sále Pražského hradu budou až do konce dubna 

vystaveny české korunovační  klenoty  a uvažuje  se i o jejich  trvalém vystavení. Přístup do 

Korunní komory musí umožnit odemčením 7 zámků ti v zemi „nejdůležitější“ – prezident 

republiky, předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, pražský 

primátor, arcibiskup pražský a probošt kapituly u svatého Víta. 

17.04.  5. výročí svého založení oslavilo Mateřské centrum „Rybička“ při Charitě 

Litovel. Pozvání přijali „kmotři“ MC manželé Štreitovi ze Sovince. Mezi pozvanými hosty bylo 

vedení Města Litovel, Rada města, ředitelka Charity Litovel Ing. Zavadilová, litovelský farář 

P. Josef Rosenberg, ředitelé škol, ředitelky podobných zařízení z Olomouckého kraje          

a samozřejmě maminky s dětmi. Starosta města MVDr. Vojtěch Grézl přislíbil pomoc MC      

i v budoucnu a vyzdvihl jeho význam pro město. Celou akci připravila paní Jana Baciak, 

manažerka  MC. 

17.04.  Divadelní komedii Neila Simona „Vstupte“ o osudech dvou klaunů na penzi 

předvedli ve Velkém sále Záložny známí pražští herci Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan 

Čenský a Libuše Švormová. Svou kvalitou nejlepší představení této divadelní sezóny MK. 

17.04.  Olomoucký krajský úřad vyslyšel požadavky obcí a pošle jim devět milionů 

korun na vylepšení dopravní situace. Změny se dočkají železniční přejezdy a na 

devatenácti místech vzniknou nové nebo vylepšené přechody pro chodce. Litovel  

dostane 411 000,- korun na přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem na ulici Palackého 

(celkové náklady 1 235 000,- Kč) a na přechod na ulici Uničovské 389 000,- Kč (celkové 

náklady budou 1 166 000,- Kč).  

17.04.  Korunovační  klenoty  z korunní  komory, kde  jsou  uloženy od roku 1791 

putovaly do Vladislavského sálu Pražského hradu, kde budou vystaveny až do 29. dubna. 

Předpokládá se asi 5 000 návštěvníků denně (více není z kapacitních důvodů možno).       

18.04.  Hokejisté Slavie slaví svůj druhý český titul, když finálovou sérii, která se hrála 

na největší možný počet utkání, vyhráli 4 : 3 na zápasy nad Karlovými Vary. V O2 Aréně 

bylo 17 123 diváků, což je nový rekord české extraligy.  

18. 04.  Litoveláci sehráli v sokolovně hru:Astrix a Obelix. Režírovala Jana Burešová, 

která také připravila scénář, kostýmy, scénu i rekvizity. V titulních rolích V. Jurášová,            

T. Vacek, T. Pospíšil, L. Malaska aj. 

18.04.  Řemeslníci budou chybět dál, hlásí se málo dětí, a tak sehnat zedníka, 

pokrývače nebo elektrikáře bude stále větší problém. Letos na podzim na učiliště nastoupí 

ještě méně žáků než v uplynulých letech, největší zájem je naopak o gymnázia. Problémy 

má i litovelské SOU.  
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19.04.  Papežova šestidenní cesta po USA vyvrcholila mší na baseballovém stadionu 

ve Washingtonu, které se zúčastnilo 46 000 věřících. Benedikt XVI. dobyl USA – dokázal 

zaujmout, kázal na stadionech, modlil se na Ground Zero, přitáhl davy a kál se za „hříchy“ 

církve, když se omluvil za zločiny amerických pedofilních kněží. Závěrečné mše                 

na stadionu v New Yorku se dokonce zúčastnilo na 60 000 lidí. 

19.04.  Konečně došlo i na chytráka! Vydavatele Zlaté knihy bájí a pověstí Josefa 

Milara z Prostějova začala stíhat policie  pro trestný čin porušování  autorského práva. 

Knihu vydal loni v červnu a opsal v ní 65 pověstí z knih Martina Strouhala a zneužil i ilustrace 

akademického malíře Huga Šilberského zcela flagrantním způsobem. Nositelům práv 

způsobil škodu ve výši 135 000,- korun a hrozí mu až dva roky vězení. Plagiáty se 

nevyplácejí! 

19.04.  Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, uspořádala výlet za 

poznáním obcí Mikroregionu Litovelsko – prohlídku kaple sv. Floriána, galerie Zlatohlávek, 

elektrárny a památného stromu v Mladči, rybníka, mlýna a pily v Sobáčově. Průvodcem 

po technických památkách byl pan Bohumil Knébl.  

21.04.  Češi přestali šetřit, útraty rostou jako loni. Když zjistili, že reformy daní                

a zdravotnictví nebolí tak, jak očekávali, vesele se pustili do utrácení. V únoru utratili          

o 5,4 % více než  před rokem, nejvíce za oděvy, obuv, kožené zboží, nábytek, 

elektrospotřebiče a automobily (za nákup a opravy). Růst cen potravin se po měsících 

zastavil a zjistilo se, že se zmenšují rozdíly v cenách mezi obchody.  

21.04.  Závěrečný koncert KPH se konal v Mladečských jeskyních. Devítičlenný 

mužský vokální soubor GENTLEMEN SINGERS z Hradce Králové zazpíval jak klasiku, tak i 

populární písně a spirituály. Sponzorem akce byla Vápenka Vitoul. Program si poslechlo na 

200 nadšených posluchačů. 

22.04.  Konečně se poslanci rozkývali a chtějí přitvrdit pravidla pro sběrny 

druhotných surovin, jak po tom volají občané už léta. Donutil je k tomu zloděj, který na 

Národním terezínském hřbitově vypáčil 824 bronzových destiček se jmény obětí 

holocaustu a prodal do sběrny po 108,- korunách za kilo. Způsobená škoda je přitom 

zhruba dva a půl milionu korun. Poslanci chtějí, aby policie mohla sběrny kdykoliv 

kontrolovat, sběr by se musel zadržet a evidovat 48 hodin a šrot by se nevykupoval od 

fyzických osob. Řešením není, že nové tabulky budou z pryskyřice, aby nelákaly zloděje! 

24.04.  Květinová Flora slaví padesátiny. Od čtvrtka 24. do neděle 27. dubna se 

mohou po areálu procházet desetitisíce návštěvníků, shlédnout divadelní představení       

a poslechnout si skupiny na folkovém festivalu. Na více než pěti tisících metrech 

čtverečních vystavuje 450 prodejců a vystavovatelů, včetně 17 polských a jedné 

maďarské firmy. 

24.04. Velkou pozornost vzbudila ministryně pro lidská práva a menšiny  Džamila Stehlíková  

návrhem  zákona o předcházení násilí na dětech, týrání, zneužívání či zanedbání péče.  

Jako obvykle se diskuse zvrhla na otázku, zda je možno dát neposlušnému dítěti pohlavek. 

Ministryně odpovídá, že neřeší pohlavky, ale týrání dětí. S tím nelze než souhlasit.  
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25.04.  Ústavní soud zrušil bič na simulanty a rozhodl, že za první tři dny nemoci se 

bude opět platit. Prý půjde nejvýš o 500,- Kč. Podle firem opět stoupne nemocnost. Dá se 

čekat, že se nemocenská vrátí na loňských 75 až 160 korun denně v prvních třech dnech 

nemoci. V další dny pak člověk pobírá 60 % denního základu. 

25.04.  Do deseti let můžeme dohnat eurozónu, pokud si tuzemská ekonomika udrží 

stávající tempo růstu. Uvedla to zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) v ekonomickém přehledu ČR. Pro letošní rok zpráva předpovídá Česku růst o 4,5 

procent. 

26.04.  Ministr financí Kalousek hledá škrty za 26 miliard. Vláda totiž slíbila, že příští rok 

neutratí více než 1,1 bilionu korun. Ale to znamená, že musí někde ušetřit desítky miliard, 

například ve výdajích na provoz úřadů. Asi se dostane do konfliktu s kolegy z jiných rezortů 

kvůli tomu, že jejich úřady už s naplánovanými penězi počítají? 

28.04.  Rakouskem otřásá další případ vězněné ženy – nejhorší v historii. Otec věznil 

svou dceru 24 let, opakovaně ji zneužíval a měl s ní sedm dětí, z nichž jedno ve sklepení 

zemřelo. Téměř čtvrt století marně pátral po ženě Interpol, marně. Třiasedmdesátiletý Josef 

Fritzl, který se dopouštěl opakovaného incestu tvrdí, že ji chtěl uchránit vlivu drog. Matka 

ani sousedé si prý ničeho nevšimli. 

27.04.  Květinový rekord – olomouckou výstavu Flora vidělo přes 80 tisíc lidí. Letošní 

ročník překonal loňský počet zájemců asi o 10 tisíc. Před pavilony se tvořily obrovské fronty. 

Nápor zažívala i doprava, všechna parkoviště byla téměř neustále zaplněna. 

29.04.  Starý analogový signál skončí pro Olomoucký kraj o rok později. Na digitální 

TV si tady a ve Zlínském kraji počkáme do roku 2012. Červen tohoto  roku je  datum, kdy 

televizní  vysílání bude plně nahrazeno digitálním. 

01.05.  V Muzeu Litovel byla slavnostně zahájena výstava ke  120. výročí založení 

Klubu českých turistů. Promluvili zástupci Klubu, poslanec Karel Korytář  i starosta  města 

MVDr. Vojtěch Grézl. Všichni obdrželi upomínkový list, pojedli chleba s tvarůžkem a zapili to 

litovelským pivem. Turistů i hostů se tu sešlo kolem stovky. Byla představena i Ročenka 

Muzejní společnosti Litovelska za rok 2007.  

01.05.  Prvomájové akci sociální demokracie v parku Míru počasí příliš nepřálo. 

Přesto tu soutěžila spousta dětí na dopravním hřišti, jezdilo se na koni, konzumoval se 

bramborák s tvarůžkem a také nezbytné litovelské pivo. Akci navštívil i předseda 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček a poslanec Karel Korytář. 

04.05.  Tradiční pouť u sv. Filipa a Jakuba tentokrát pořádala MO KDU-ČSL ve 

spolupráci s Agenturou BAVI. Nádherné počasí přilákalo spoustu lidí, při mši svaté byl kostel 

naplněn k prasknutí a hodně posluchačů bylo i na koncertu folklorní skupiny Hanácká 

mozeka. Velmi úspěšná akce. 

04.05.  Světové problémy s rýží zvyšují ceny i v Česku. Kilogram rýže podle Českého 

statistického úřadu podražil od konce loňského roku o 20 % na nynějších 30 korun. Podle 

dodavatelů a obchodníků začíná být problém rýži nakoupit a její ceny pravděpodobně 
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půjdou dále nahoru. Obrovské zdražování jídla ve světě, především rýže a dalších obilovin, 

OSN nazvalo „tichou tsunami“. Komentáře netřeba. 

04.05.  Tropický cyklon Nargis, který se o víkendu přehnal přes asijskou Barmu byl 

ničivý. Bořil města a srovnal se zemí další desetitisíce domů. Bouře způsobila obrovské 

škody v metropoli Rangúnu a deltě řeky Iravadi. Cyklon o rychlosti 190 kilometrů v hodině 

řádil v zemi několik hodin. Poté zamířil na severovýchod k Thajsku, kam přinesl prudký déšť. 

Počty obětí půjdou do desítek tisíc. 

05.05.  Nafta levnější než benzin? Zapomeňte! Nafta je rekordně drahá, za litr už se 

platí v průměru 32,30 koruny. Zdá se, že doba, kdy se za naftu platilo méně než za benzin, 

se zřejmě hned tak nevrátí. Na světových trzích překročila cena ropy poprvé hranici        

120 dolarů za barel. Poptávka po naftě je vyšší, jde na odbyt díky růstu ekonomiky – je 

potřeba více paliva na převážení nákladů a při stavebních pracích, v posledních letech 

se neustále zvyšoval počet automobilů s dieselovými motory – máme tu vysvětlení 

současného stavu. 

06.05.  Koncert souboru Hradišťan v čele s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou 

v kostele sv. Marka byl skutečným uměleckým zážitkem. Ačkoliv vstupné nebylo 

z nejlevnějších (v předprodeji 180,- a na místě 220,- Kč), stála před začátkem fronta          

až u kaple sv. Jiří. Nakonec se do kostela téměř 300 posluchačů směstnalo. Nelitovali! 

Odměnou jim byl brilantní výkon cimbálové muziky včetně využití netradičních, hlavně 

středověkých a barokních, hudebních nástrojů. Vokální projev neměl chybu. 

06.05.  Pracuje nejvíc lidí za jedenáct let. Nejnižší nezaměstnanost od roku 1997 

zaznamenala v Česku za první čtvrtletí Mezinárodní organizace práce (ILO). Podle jejích 

výpočtů klesl počet lidí bez práce na 4,7 %. Proti stejnému období roku 2007 to bylo           

o 1,3 % méně. 

06.05.  Střídání v Rusku – prezidentem se stal Dmitrij Medveděv. Vladimír Putin je však 

premiérem, takže žádný velký ústup z moci se zde nekonal. Uvidíme, jak to Putin narafičí, 

aby se znovu dostal na svůj bývalý post. 

06.05.  Majáles s králem profesorem Dědkem a královnou Marcelou Barvířovou, 

sbormistryní Palory, se letos netradičně odehrál v prostorách před Gymnáziem Jana 

Opletala. 

07.05.  V Malém sále Záložny vystoupila folk-rocková skupina NOACO s hosty: 

Veronikou Minaříkovou a skupinou Bylo nás pět. 

07.05.  Ve Výstavní síni MK proběhla vernisáž výstavy Jiřího Tomance – Šperky + něco 

navíc. Autor představil tradiční i netradiční materiály šperků, keramiku i výrobky 

uměleckého kovářství. Výstava potrvá od 8. do 30. května.  

07.05.  Penze vzrostou všem o 470 korun. Ceny totiž vzrostly více než se čekalo, a tak 

penze porostou taky. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas požádal vládu o zvednutí 

penze všem penzistům o stejnou částku, která tvoří pět procent z průměrného důchodu.    

O tolik totiž vzrostly statistické ceny mezi loňským srpnem a letošním lednem. 
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09.05.  Lidí bez práce je stále méně. Ačkoliv je náš kraj pátý nejhorší v zemi, počet 

lidí bez práce již několik měsíců vytrvale klesá. V dubnu se nezaměstnanost snížila o 0,4 % 

na 6 % a počet uchazečů o práci klesl na vůbec nejnižší hodnotu od vzniku kraje. 

12.05.  Česko zabrzdilo – téměř po čtyřech letech ekonomika zpomalila. Většina 

středoevropských ekonomik je za vrcholem, silnějším růstem překvapuje jen Německo. 

Česká ekonomika po jedenácti čtvrtletích, kdy meziročně sílila o více než 6 %, zvolnila na 

5,4 %, tedy nejnižší úroveň od konce roku 2004. Sílu jí ubraly hlavně rostoucí ceny potravin, 

vyšší nájmy, benzin a energie, které vzrostly v důsledku vládních reforem. Své způsobila 

také silná koruna. 

12.05.  Dvě minuty před půl třetí odpoledne místního času zasáhlo jihozápad Číny 

silné zemětřesení a způsobilo katastrofu. V provincii S-čchuan nejhorší otřesy za posledních 

32 let měly sílu až 8 ° Richterovy škály a mrtvých jsou desetitisíce. Především zřícené 

budovy pohřbily tisíce lidí, desetitisíce lidí byly zraněny. Česko bylo první zemí, která Číně 

nabídla tým záchranářů. 

14.05.  Konec zlatých nadějí – český tým se loučí s mistrovstvím světa v hokeji. 

Hokejisté vypadli ve čtvrtfinále po prohře se Švédskem 2 : 3 v prodloužení a letí domů. 

Chyběly jim pouhé čtyři minuty a mohli hrát o medaile. Mistry světa se nakonec stali 

Rusové, kteří zvítězili nad Kanadou, také v prodloužení 5 : 4. 

16.05.  ČSSD vede v průzkumu nad ODS o deset procent! Ukazuje to dubnový 

průzkum volebních preferencí společnosti Median – ČSSD by získala 38,9 %, ODS 28,6 %, 

KSČM 13,9 % a přes pětiprocentní hranici by se dostali ještě křesťanští demokraté s 5,5 % 

hlasů. Zelení by se se současnými preferencemi nemuseli do Sněmovny vůbec dostat. 

17.05.  Benzin v létě za 34 Kč – a tím to nekončí! Rekordně drahá ropa dohnala          

i české motoristy – haléřové zdražování už začalo. V létě by to mohlo být kolem 34 korun,    

u nafty ještě o korunu výš  a na  podzim by se ceny mohly přiblížit až čtyřicetikorunové 

hranici. Ceny ropy totiž strmě stoupají a v tento den poprvé přesáhly 126,40 dolarů            

za barel. 

18.05.  Dvanáct let čekání končí, fotbalová Slavia slaví ligový titul. Napodobila tak 

hokejový klub téhož jména. Slavia po většinu sezony vládla, jenže formu neudržela a 

nakonec ji zachránila upocená remíza 2 : 2 s Jabloncem, když s ní soupeřící Sparta 

prohrála v Liberci.  

19.05.  Na litovelském náměstí se konal Den s Deníkem. Proběhlo setkání s novináři, 

byly zde atrakce pro děti i dospělé. Vystoupil Železný Zekon, zpěvák Ladislav Dobeš            

a pejsek Macík. Olomoucký Deník měl speciální vydání s anketou: Co vás ve městě nejvíc 

pálí? Lidem nejvíce vadí vandalové, opilci a bezdomovci v centru města, úzké a hrbolaté 

chodníky, zničené vozovky  a zastaralé  městské  koupaliště. 

20.05.  První větší akce Seniorklubu Litovel – zájezd do Prahy. Celkem 49 seniorů 

navštívilo Senát ČR ve Valdštejnském paláci, Valdštejnské zahrady, Karlův most a expozici 

v Novoměstské radnici. Cestu sponzorovalo Město Litovel, vstupné a část občerstvení 
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senátor MUDr. Vavroušek, který seniory pozval. Všichni účastníci byli s akcí nadmíru 

spokojeni. 

23.05.  Eva Henychová – recitál zpěvačky a kytaristky v kostele sv. Filipa a Jakuba 

v rámci cyklu „Musica Poetica“. 

24.05.  Akce Free jízda Pivovaru Litovel – 2. ročník. Celkem 330 účastníků soutěžilo ve 

dvou kategoriích – jednotlivci na 30 km (muži, ženy, junioři) a rodinné týmy na 15 km. 

Nádherné počasí, výborná nálada. V pivovarském areálu bylo na tisíc spokojených hostů. 

24.05.  Muzejní společnost Litovelska, o.s. pořádala exkurzi do Fortu XIII (v prostoru za 

Novou ulicí) Olomoucké pevnosti, kterou vedl jeho majitel pan Ivo Juráš. Účast 50 členů       

i nečlenů MSL. 

29.05.  Mléka je příliš, ceny padají! Výkupní ceny pro zemědělce klesají, ale 

v obchodech zatím zlevnilo jen máslo, eidam a mléko se drží. S jejich zlevněním zatím 

obchody příliš nespěchají. 

30.05.  Včelí mor se šíří – veterináři vydali nařízení o mimořádných opatřeních pro 

šest nových ohnisek v Olomouckém kraji. Včelaři jsou zdrceni, protože musí spálit veškeré 

úly i zásoby včelích produktů, včetně medu. Mor tak včelstva decimuje ve velkém             

a vypadá to na vysoké ceny medu. Olomoucký kraj rozdělil mezi včelaře milion korun, aby 

si mohli zakoupit včelstva  a pomůcky. 

02.06.  Končí uzavírka křižovatky u polikliniky a most přes řeku Moravu v ulici Vítězná 

se po rozsáhlých úpravách opět otevřel. Je mnohem bezpečnější pro motoristy i chodce. 

Kromě přehlednějšího nájezdu do křižovatky z ulice Kollárova jsou na silnicích nasvícené 

přechody a nástupiště. I chodníky jsou teď mnohem širší. Celkové náklady se vyšplhaly     

na 24 milionů korun. 

03.06.  Děti do šesti let platit u lékaře nebudou od ledna 2009, poplatky pro miminka 

v porodnicích se ruší ihned. Snad to umožní další reformy ve zdravotnictví, které se 

nesmírně obtížně prosazují. 

5.-27.6. Autorská fotovýstava Jaroslava Petráše, člena Fotoklubu Litovel od roku 

1986. Zastánce klasické černobílé fotografie představil snímky ze svých cest po světě, 

pořízené v odlehlých jeho částech, například v Indii, Indonésii, Filipínách, Mexiku, Peru, 

Bolívii či na Cejlonu. Vernisáž ve Výstavní síni MK byla neobyčejně bohatě navštívena        

a autorovi se dostalo upřímného obdivu. 

07.06.  Dnes naposledy pracovali Češi na stát – byl Den daňové svobody. Letos 

nastal o tři dny dříve než loni, což příliš velký posun není. Našim sousedům Slovákům tento 

den nastal již 11. května a průměr zemí OECD je 29. května. Až se posuneme kupředu tak 

rychle jako Slovensko, možná nám také státní pokladna ukousne menší část příjmů než 

v předchozích letech. 

07.06.  9. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty, pořádaný 

jako Memoriál Jiřího Marka Klubem českých turistů, TJ Tatran Litovel a ZŠ Jungmannova     

na trasách 10 až 30 kilometrů novozámeckým areálem CHKO Litovelské Pomoraví přilákal 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 32 

letos 190 účastníků. Z toho 130 bylo cyklistů a 60 pěších. Nejmladší účastník měl 1 rok          

a nejstarší muž byl ročník 1926, žena 1932. Nádherné počasí po celé dopoledne a řízné  

litovelské  pivo ve všech hospodách po cestě (dokonce i v nově zřízené „občerstvovně“   

u sobáčovského rybníka u pana Vaňka!).      

09.06.  Polovina škol neučí, stávkuje. Učitelé protestují proti příliš pomalému růstu 

platů ve školství, které navíc znehodnocuje vysoká inflace. Ke stávce se připojilo i GJO       

a ZŠ Jungmannova, další školy s protestujícími pedagogy alespoň sympatizovaly. 

10.06.  Čím dál více Čechů je pro eutanazii – pro se vyslovují na dvě třetiny lidí. 

S eutanazií rozhodně souhlasí 19 % dotázaných, dalších 43 % s ní spíše souhlasí, jen deset 

procent je rozhodně proti tomu, aby nevyléčitelně nemocný člověk mohl ukončit svůj 

život. Zvyšuje se také podíl těch, kteří si myslí, že žena má právo sama rozhodnout                

o případné interrupci. 

11.06.  Ve vestibulu radnice byla otevřena fotovýstava amatérských fotografů 

„Zajímavosti Mikroregionu Litovelsko“, připravená kolektivem MěÚ vedeným paní Evou 

Vaňkovou. Účastníci si prohlédli zajímavé snímky a obdrželi nově vydaná leporela např.    

o „svatých vodách“ či smírčích křížích v regionu. Výstavu si budou moci prohlédnout           

i návštěvníci akce Hanácké Benátky. 

12.06.  Škodu za 300 000,- korun způsobil požár, který vypukl uvnitř kostela svatého 

Františka v Chudobíně. Oheň zničil v místnosti nad zákristií stropní konstrukci, dřevěné 

skříně, ornáty a okno. Příčinu požáru budou hledat specialisté. 

13. 06.  Irské referendum odmítlo Lisabonskou smlouvu EU. Jak to bude u nás, to si 

nikdo netroufá odhadnout.  

14.06.  Hanácké Benátky – návštěva okolo 4,5 tisíce lidí! Na hlavní scéně na náměstí 

se objevily i celebrity hudebního nebe, dobová scéna byla v parku Míru, doprovodný 

program, jarmark, bohaté občerstvení a ohňostroj s překvapením - to zaujalo snad 

každého. Podrobněji v kapitole o oslavách. 

15.06.  Missa in es – dílo autora dr. Karla Martínka za doprovodu sborů Kantika          

a Palora, členů Moravské filharmonie se sólisty opět naplnila kostel svatého Marka            

do posledního místečka. Provedení díla se zúčastnil i sám autor, který nyní žije v Ješově       

a k Litovli má velmi blízký vztah. Pořadatelem byl MK, spolupořadatelem Smíšený pěvecký 

sbor Kantika – 228 platících diváků. 

15.06.  Tři góly za patnáct minut a Češi jedou z mistrovství Evropy ve fotbale domů. 

Kolaps s Turky, když jsme vedli již 2 : 0 a nakonec podlehli 2 : 3 nelze nazvat jinak než 

„český výbuch“! V ženevském dešti se tak rozpustily naděje českého fotbalu na úspěch při 

letošním Euru. Prohra znamená nejen ústup ze slávy, ale i konec jedné fotbalové 

generace (a také obrovské zklamání fanoušků!). 

17.06.  Důchodců v zemi je už 2,7 milionu. Za deset let vzrostl počet o čtvrt milionu 

lidí, tedy téměř o 10 %. Většinu důchodců nadále tvoří ženy – 1,7 milionu, mužů je asi          

o 630 000 méně.  
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20.06.  Život sedmadvacetiletého spolujezdce si vyžádala nehoda na železničním 

přejezdu u cukrovaru. Do cesty vlaku vjela řidička, kterou prý oslnilo slunce. Byla těžce 

zraněna, další dva spolujezdci utrpěli lehké a středně těžké zranění. Kdy se už tady 

dočkáme závor a ne jen signalizačního zařízení? Kolik obětí ještě musí být? 

22.06.  Divácká anketa Hvězda mého srdce, v níž si diváci volili nejmilovanější  herce 

českého filmu skončila vcelku bez překvapení. Vítězkami ankety se staly herečky Libuše 

Šafránková, Dana Medřická a Nataša Golová, mezi muži obsadili první místa Vladimír 

Menšík, Vlasta Burian a Rudolf Hrušínský.  

24.06.  Stávkujeme! Důvody máme. Nebo ne? Protest proti vládním reformám zasáhl 

celé Česko a zapojily se do něj statisíce lidí: učitelé, lékaři, úředníci či strojvedoucí. Mnozí 

však tvrdí, že akce je zpolitizovaná a je dílem odborů a ČSSD, kteří sbírají politické body 

před podzimními volbami.  

25.06.  Do penze až v 65 letech! Poslanci schválili změny v penzích: všichni, kterým je 

dnes méně než 43 let, půjdou do důchodu až v pětašedesáti, zatímco dnes odcházejí 

muži do penze o 3 roky a ženy i o 6 let dříve. Vše bude platit až od roku 2030 a jedinou 

výjimku budou mít ženy s více než jedním dítětem, které půjdou do penze dříve o rok, dva 

nebo tři. Aby měl člověk na penzi nárok, musí pracovat a odvádět důchodové pojištění 

alespoň 35 let. Dosud to bylo 25 let. Zákon míří do Senátu – jaký bude jeho další osud? 

27.06.  Nájmy rekordně podraží – průměrný růst bude 35 %, někde vyrostou až o 

polovinu. Dva miliony lidí žijící v bytech s regulovaným nájemným se tak musí připravit       

na razantní zvýšení. Nájmy mohou výrazně poskočit především proto, že také o výrazný kus 

vystoupaly ceny nemovitostí, ze kterých se zvýšení nájmů počítá. Přesto však regulované 

nájmy stále budou nižší než ty tržní. V roce 2010 by pak roční ceny regulovaných činží měly 

dosáhnout 5 % ceny nemovitosti. 

27.06.  V areálu vodácké restaurace „Loděnice“ se uskutečnil koncert pod názvem 

Folkové Pomoraví, na kterém účinkovaly kapely NOACO, Cokoliv, A. M. Úlet a KOŇABOJ. 

Pořadatelem byl MK Litovel. 

28.06.  Při příležitosti sjezdu rodáků vydal člen Letopisecké komise a fotograf Miroslav 

Pinkava knížku Ješov v proměnách čtyřiceti let. Jedinečnou fotografickou kronikou 

s doplňujícími texty dokumentoval život rodné obce.  

29.06.  Španělsko získalo po 44 letech titul mistrů Evropy ve fotbale. Ve finále 

mistrovství Evropy 2008 v Bazileji zvítězilo nad Německem 1 : 0, když jediný gól utkání dal   

už ve 33. minutě útočník Fernando Torres. Na tuto trefu nedokázali Němci odpovědět,        

a tak ve finále prohráli. 

30.06.  Část hliníkového lešení si odnesl zloděj ze stavby supermarketu TESCO na ulici 

Dukelská. Způsobil tak škodu za 40 tisíc korun. Asi nemá rád velkoobchody!? 

01.07.  Novou jídelnu, ložnice, obývací pokoje a kuchyňky užívají obyvatelé 

Dětského domova v Litovli, jenž se dočkal velké rekonstrukce. Opravy domova pro dvacet 

dětí přišly na deset milionů, které poskytl Olomoucký kraj. 
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04.07.  Hned první z koncertů Litovelského kulturního léta, které se v červenci vždy 

v pátek a sobotu večer konají pod širým nebem v komorním prostředí zahrádky 

restaurace Muzeum, měl velký úspěch. Na sedmdesát posluchačů aplaudovalo skupině 

„Piňovští kanci“ a řadu známých písniček si spolu s nimi i zazpívali. Další den se představil 

písničkář Vojta „Kiďák“ Tomáško, který také zabodoval, i když posluchačů tam bylo „jen“ 

kolem padesáti. 

05.07.  100 let školy Savín – setkání žáků a žákyň ke 100. výročí otevření bývalé školy 

v Savíně bylo hojně navštíveno. Setkání bylo pořádáno za přispění MěÚ v Litovli                    

a představitelé města se jej v hojném počtu zúčastnili. 

07.07.  Koruna prolomila hranici 15 Kč za dolar a posílila tak na rekordní hranici. 

Účtovala se za 14,96 Kč/USD. Rekordní úrovně dosáhla díky slábnoucím akciím, drahé 

ropě a slabému dolaru. 

08.07.  V Husově sboru se představil houslista Pavel Šporcl a Collegium českých 

filharmoniků na vyprodaném koncertu. Největší ohlas mělo předvedení „Čtyř ročních 

období“ Antonia Vivaldiho. 

08.07.  Podepsáno. A co dál? První díl jednání o radaru v Česku skončil po roce 

úporných jednání podepsáním smlouvy ministry zahraničí USA a ČR – Condoleezzy 

Riceové a Karla Schwarzenberga. Tento dokument by měl zajistit naši bezpečnost. Radar 

se má stát součástí systému fungujícího v rámci NATO. Teď je řada na poslancích. Není 

ovšem jisté, že smlouvu schválí. 

12.07.  Už i u nás, v Litovli? Podvodník okradl seniorku o 30 tisíc, když je na ní vylákal 

pod záminkou zaplacení náhradních dílů pro vnuka. Šestaosmdesátiletá žena mu 

otevřela, aby díly vyložil. Pak si řekl o devět tisíc, ale nakonec ženě ukradl kabelku s penězi 

a rychle zmizel. Pak že jsme klidné a bezpečné město! 

14.07.  Špatná zpráva pro pivaře: točená desítka zdražuje rychleji než mléko! Desítka 

v posledních letech podražovala mnohem rychleji než ostatní druhy zboží. V roce 1997 

stála v restauraci podle Českého statistického úřadu 9,20, teď je zhruba za 20 korun. 

Pivovary tvrdí, že za to mohou z velké části hypermarkety, které tlačí dolů ceny lahvového 

piva. 

17.07.  Na místě bývalé Kubálkovy stolárny vyrostl supermarket TESCO, který v 8.00 

hodin zahájil provoz. Má se stát obchodem pro každodenní nákupy s otevírací dobou od 

7.00 do 21.00. K dispozici bude 40 druhů pečiva z vlastní pekárny, možnost platby kartou, 

velké parkoviště i nákupní tašky zdarma! Jak ale množství zákazníků ovlivní stavba nového 

mostu na ulici Dukelská a poté i výstavba kruhového objezdu u „Modré hvězdy“ se teprve 

ukáže. Dojde tady totiž k podstatnému omezení dopravy, a tím i příjezdu na parkoviště 

supermarketu. Kolika lidem se bude chtít absolvovat zdlouhavé čekání na semaforech?  

17.07.  Škoda na úrodě na Olomoucku je už 250 milionů. Počasí – to je mezi  

zemědělci to nejskloňovanější slovo – bouřky totiž poničily obilí a řepku, zemědělci se dál 

bojí vlhka. Agrární komora vyčísluje další ztráty, protože kvůli počasí stojí i zemědělská 
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technika v garážích. Kvůli bouřkám polehlé obilí leží na vlhké zemi, navíc pomalu končí 

také účinnost postřiků. Neradostná situace! 

18.07.  Česká měna pokořila další rekord, jedno euro už stojí jen 23 korun. Mzdy 

stouply v eurech o třetinu. To ale není zásluhou zaměstnavatelů, ale finančních 

spekulantů, kteří vytáhli korunu na nový rekord vůči euru. Z koruny se tak stala nejrychleji 

posilující měna na světě. Čechům díky tomu zlevňují nákupy v zahraničí či dovoz zboží, ale 

domácí podniky vyváží své zboží čím dál obtížněji a mají problémy, které mohou vyústit 

v propouštění či jejich krachy. Čeká se na zásah centrální banky.  

19.07.  Cyklovýlet Seniorklubu do Choliny ve spolupráci s Mikroregionem Litovelsko    

a Letopiseckou komisí měl velký úspěch. Nejprve účastníci navštívili „Svatou vodu“, pak 

cholinské muzeum. To se setkalo s mimořádným ohlasem asi i proto, že bylo objektem 

televizního pořadu „Toulavá kamera“ před několika málo dny. Velmi zajímavá je zde 

expozice domácího a zemědělského nářadí, náčiní a pomůcek z hanáckých vesnic 

minulého století. 

21.07.  Zpráva nad jiné významná: někdejší vůdce bosenských Srbů Radovan 

Karadžič, obviněný z nejhorších vražd v Evropě do roku 1945, který se skrýval dvanáct let, 

byl zatčen přímo v Bělehradě. Strůjce genocidy v Bosně, původce masakru ve Srebrenici 

po útěku změnil podobu a pracoval v Bělehradě jako lékař. Srbsko si jeho zatčením 

otevřelo dveře do EU. Soudit ho bude mezinárodní tribunál v Haagu. 

22.07.  Slimáci se přemnožili a likvidují úrodu. Čeští zahrádkáři tak mají problém -

letošní úrodu sklízí plzák španělský, který se enormně rozmnožil kvůli mírné zimě                           

a podmračenému, vlhkému a spíše chladnému letnímu počasí. Doporučuje se především 

jejich ruční sběr, sůl, piliny, kávová sedlina, ale i chemie, která však může otrávit i přirozené 

nepřátele slimáků, kterými jsou ježci, krtci, rejsci či kachny. 

24.07.  Každý dlužíme sedm tisíc! Rozsáhlá analýza ukázala, že obce a města na 

střední Moravě patří k nejhůře hospodařícím v Česku a lidé z Olomouckého kraje jsou tak 

na pátém místě v celorepublikovém žebříčku v zadluženosti na hlavu. Obce a města tady 

mají v průměru nejhorší ratingové hodnocení v celé ČR – v té je 3,75, v kraji 4,5. Vše svědčí 

o tom, že se tady nehospodaří dobře, naštěstí Litovel je mezi těmi lepšími, 

bezproblémovými. 

25.07.  Poslední akce Litovelského kulturního léta si nevybrala nejlepší počasí. 

Nakonec ale všechno dopadlo nad očekávání dobře a koncert cimbálové muziky 

„Šumica“ z Náměště na  Hané se konal v salonku restaurace „Muzeum“ a přinesl tři hodiny 

překrásných písniček, které si notovalo i nadšené publikum. Za akce LKL je třeba MK 

pochválit a všem organizátorům poděkovat, že i v této „okurkové sezóně“ dali občanům 

možnost kulturního  vyžití. 

27.07.  Auto vjelo na pole a shořelo i se slámou. Stalo se mezi Litovlí a Novými Zámky, 

když řidič Škody Forman vjel na strniště ke kombajnérům s obědem. Pokosená sláma 

chytla od povrchového tepla výfuku automobilu. Museli zasahovat hasiči. Ke zranění 

naštěstí nedošlo. 
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28.07.  První místo v celostátní soutěži Turisté vítáni obsadili žáci deváté třídy ZŠ 

Vítězná – Viktor Kohout, Martin Dolinský a Jan Sitta. Pod vedením učitelky Andrey Švecové 

uspěli se svým projektem v klání organizovaném Českou centrálou cestovního ruchu – 

CzechTourism pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci vytvořili 

písemnou práci a prezentaci na počítači na téma: „Jak přilákat do regionu více turistů?“. 

Založili si vlastní CK KoSiMa, kde popisují krásy města Litovle a nabízejí výlety po 

zajímavostech nejbližšího okolí. Jablka tady nepadla daleko od stromu! 

29.07.  Zřítila se stěna, vidět bylo až do ložnice a obýváku! Kde? Na ulici Vítězná, kde 

byl demolován dům číslo 4, na jehož místě má vyrůst nová lékárna MUDr. Gaji. Přesně 

deset minut před patnáctou hodinou lidé uviděli stěnu sousedního domu z  pálených cihel 

řítící se dolů. Sesula se zřejmě pod vlivem stavebních úprav. Na místě zasahovali 

pracovníci stavebního úřadu, kteří objekt zajistili. Kromě omezení dopravy i chodců 

k žádným dalším komplikacím ani zranění nedošlo.   

01.08.  Stavba mostu na ulici Dukelská zahájena! Správou silnic bylo dodavateli 

stavby společnosti SKANSKA předáno staveniště již 1. července, ale kvůli problémům při 

výběrovém řízení se stavba opozdila. Starý most se musí celý zbourat. Po obou stranách 

jsou vybudovány provizorní ocelové konstrukce – lávky s nosností až 40 tun, které umožní        

i těžkou dopravu při omezené rychlosti 30 km/hod. Stavba bude za zhruba 30 milionů 

korun a přes zdržení na počátku by měla být řidičům plně k dispozici již v polovině 

letošního prosince.  

01.08.  Po více než dvou letech mohli lidé sledovat, jak se mezi Zemi a Slunce vetře 

Měsíc. Jeho stín byl na Slunci viditelný zhruba hodinu a půl, sluneční kotouč byl zakryt 

nejvíce z 26 %. Zóna totálního zatmění se Česku vyhnula – tento vzácný úkaz se nad 

střední Evropou odehraje až v roce 2135. Teď si to mohli vychutnat jen lidé na severu 

Kanady, v Grónsku, v sibiřské části Ruska, v západním Mongolsku a v Číně. 

02.08.  Na Marsu je voda. Je tam i život? Kosmická agentura NASA měla nepřímé 

důkazy o vodě na Marsu už dřív, ale teprve nyní sonda Phoenix nabrala zmrzlý vzorek půdy 

z hloubky asi pěti centimetrů pod „marsovskou zemí“ - automat půdu rozmrazil a přitom 

vznikla vodní pára, kterou zachytily přístroje. Kde je voda, bývá i život.  

03.08.  Řemeslo skončilo v muzeu. Sedlářskou dílnu i s vybavením věnoval do stálé 

expozice Muzea Litovel pan Vladimír Pinkava, který několik desetiletí až do stáří provozoval 

v Nové Vsi sedlářské řemeslo. Nechybějí tu ani sedlářské stroje, nářadí a pomůcky, 

rozpracovaný materiál, vzorníky i hotové výrobky. V rodině pan Pinkava své řemeslo 

bohužel nikomu nepředal a ani v okolí se dnes sedlařině nikdo nevěnuje. Tak alespoň 

návštěvníci muzea budou mít příležitost poznat další odcházející řemeslo. 

08.08.  Čechy přilákaly ke svatbám tři osmičky. Neovlivnily tak jen Číňany a jejich 

olympiádu, ale v tento den se vzalo až 8 % párů, kteří se chtěli letos vzít. Přestože, 

nejpopulárnějším svatebním dnem je u nás sobota, zájem o páteční osmičky v některých 

městech překonal i loňské datum 7. 7. 2007. Snad jim to vyjde, vždyť v mnoha naukách je 

osmička symbolem života, harmonie, dokonalosti, nekonečna, umění, energie či 

znovuzrození a odpuštění.  
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08.08.  Studénka 10:30 – největší železniční tragédie od roku 1995. Na páteřní 

železniční trať mezi Ostravou a Olomoucí spadl opravovaný most: osm mrtvých a na 90 

raněných, z toho 16 vážně.  Mezinárodní vlak EuroCity 108 Comenius  z Krakova do Prahy 

narazil nečekaně do mostu, vykolejila lokomotiva a čtyři vagony. Ve vlaku bylo 123 

cestujících. Vlak měl bohužel deset minut zpoždění. Kdyby jel na čas, projel by.  

08.08.  8 hodin, 8 minut, 8 vteřin - zahajovací ceremoniál her XXIX. olympiády 

v Pekingu. Osmička je totiž pro Číňany šťastné číslo. Show, která bude jen těžko 

překonaná. Čtrnáct tisíc účinkujících použilo 15 153 různých typů kostýmů, k obloze vylétlo 

29 000 rachejtlí, přes olympijský stadion „Ptačí hnízdo“ bylo nataženo 10 kilometrů 

optických kabelů a jeho plochu osvětlilo na 44 000 žárovek. Na tribunách 91 000 diváků     

a asi 4 miliardy u televizorů sledovaly, co vše je lidská mysl ještě schopna vymyslet (stálo to 

„jen „ 100 milionů dolarů!). Devět minut po půlnoci pak vzplál olympijský oheň. 

09.08.  SKF SUPERCROSS Litovel 2008 – tradiční volný mezinárodní závod v superkrosu 

v cihelně Litovel – Chořelice. 

10.08.  Medu je málo. A podraží! Včelaři na střední Moravě mají za letošní sezónu až 

o padesát procent méně medu než v loňském roce. Na vině je především proměnlivé 

počasí, nevyzpytatelná příroda a také včelí mor, který na jaře postihl desítky včelstev. 

Normálně se med prodával za 80 až 100 korun, letos půjdou ceny nahoru o 10 až 20 %. 

11.08.  Skvělý start: dvě zlaté! Dva dny, dvě zlata, dvě hymny! Už nyní má Česko víc 

zlatých než v Aténách. Pohádkový začátek zařídili dva střelci: Kateřina Emmons (dříve 

Kůrková) ve střelbě ze vzduchové pušky a David Kostelecký v trapu. Navíc soutěž ve 

vzduchové pušce byla první soutěží a tedy tato zlatá byla vůbec prvním zlatem 

olympiády. 

11.08.  V den zahájení olympijských her zahájila také Gruzie invazi na území 

separatistické Jižní Osetie. Rusové ovšem překročili hranice a jejich pozemní jednotky 

rychle postupovaly do vnitrozemí, a tak po třech dnech války zastavila Gruzie bojové 

akce a je jasné, že tuto válku prohrála. Svět se teď hádá, koho vlastně podpořit. Kavkaz 

zase bude neklidný. 

13.08.  Američan Michael Phelps se stal nejúspěšnějším sportovcem olympijské 

historie, když v Pekingu získal 8 zlatých medailí, tedy o jednu víc než Mark Spitz v roce 1972 

na hrách v Mnichově. Vše ještě podtrhl sedmi světovými rekordy a jedním olympijským 

v bazénu zvaném Vodní kostka. 

16.08.  Litovelský otvírák – tradiční pivní slavnosti v areálu pivovaru přilákaly i přes 

chladné počasí tisíce návštěvníků. Kromě piva kvasnicového, černého, s lavinovým 

efektem a dalších sedmi druhů klasicky vařeného piva tu byl i bohatý kulturní doprovodný 

program, kterému kralovala stejně jako loni skupina Fleret s Jarmilou Šulákovou.  

16.08.  V rámci Litovelského otvíráku 2008 se konal FREE BOBR BIKE 08 – 7. ročník 

pohodového MTB maratonku aneb projížďka hanáckými singletracky, mezinárodní 

Mistrovství České republiky v MTB maratonu a otevřený přebor posádky Olomouc 
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v závodě horských kol. Trať 50 km vedla z Litovle přes Drahanskou vrchovinu, Bouzovsko         

a Litovelské Pomoraví.  

17.08.  Vyměňuje se most na Dukelské ulici, řidiči musejí brzdit. Byly zhotoveny 

provizorní ocelové lávky, přes které bude až do konce roku vedena doprava. Demolice 

starého mostu je dokončena, za pomoci těžké techniky budou nyní zakládány piloty          

a železobetonové opěry, na něž bude potom položena ocelová mostní konstrukce. Celá 

stavba přijde na třicet milionů korun, ale už se pro havarijní stav mostu nedala odkládat. 

20.08.  Polsko a USA podepsaly dohodu o raketové základně, která se 

bezprostředně dotýká i České republiky. Dohodu podepsala americká ministryně 

zahraničních věcí Condoleezza Riceová a její polský protějšek Radoslav Sikorský. Zdá se, 

že vše uspíšila válka v Gruzii, které je slibováno členství v NATO. Moskvě se tento podpis ani 

trochu nezamlouvá. 

20.08.  Akce Seniorklubu „Za smírčími kříži“ ve spolupráci s Letopiseckou komisí            

a Mikroregionem Litovelsko vedla přes Červenskou ulici (kde je restaurovaný kříž) do Tří 

Dvorů. Informace podal litovelský historik pan Lubomír Šik a pracovnice MěÚ paní Eva 

Vaňková. Účast – přes třicet seniorů.  

21.08.  Před čtyřiceti lety, 21. srpna 1968 skončil krátký sen o svobodě, volném 

cestování a lepší budoucnosti, když do Československa vtrhli cizí vojáci a nastala doba 

dalšího temna a normalizace poměrů. Nemělo by se zapomínat! 

21.08.  Trošku jako odplata se jeví naše další zlatá olympijská medaile oštěpařky 

Barbory Špotákové, která až posledním hodem překonala do té doby vedoucí Rusku 

Abakumovovou. Hodem 71,42 metru překonala evropský rekord a stala se olympijskou 

šampionkou. Závod tak skončil českou euforií (politika se ale nemá do sportu míchat!).  

24.08.  Cej ťien Peking! Chuan jing London! Okázalé hry v Pekingu zhasly, za čtyři 

roky čeká Londýn. Sportovnímu světu teď vládne Čína, která získala 51 zlatých medailí. 

Česko skončilo v pořadí zemí na 24. místě, když získalo 3 zlaté a 3 stříbrné medaile. 

Oficiálně přiznané náklady prý byly 43 miliard dolarů, ale skutečné spíše 80! Tak největší, 

nejokázalejší a nejdražší olympiáda v Pekingu skončila. 

25.08.  Tak už i u nás „za humny“! Olomoučtí kriminalisté v rámci akce s krycím 

názvem Lampička odhalili profesionální pěstírnu konopí ve Slavětíně a během domovní 

prohlídky zatkli dva cizince. Bylo zajištěno 229 rostlin konopí pěstovaných hydroponní 

cestou, které by měly na černém trhu hodnotu statisíců korun. 

28.08.  Platy rostly nejméně za deset let a průměrná mzda je nyní 23 182 korun. 

Nárůst platů však spolklo zdražování a například učitelé nebo lékaři si dnes koupí méně 

než loni. Průměrný plat na střední Moravě je však jen 19 526 Kč – druhý nejnižší v Česku. 

Mzda pracovníků firem z Olomouckého kraje tak dosahovala jen 84,2 % 

celorepublikového průměru.  

29.08.  Setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou na Pardusce se zúčastnilo      

na 80 občanů, z nich bylo 25 členů Seniorklubu Litovel, kteří se na cestu vydali na kole. 

Kromě občanů z Chudobína, Měrotína a Mladče  zde byli i jejich starostové či předsedové 
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aktivů. Všichni obdrželi malý dárek a občerstvení, diskutovalo se o EU a dalších zajímavých 

otázkách. Počasí akci vůbec nepřálo, bylo zataženo, foukal silný vítr a dohlednost byla 

minimální. Dobrou náladu to ale nikomu nevzalo. 

31.08.  Tímto dnem skončila velká anketa MF DNES, která hledala nejromantičtější 

místo střední Moravy. Formou SMS mohli čtenáři hlasovat pro třináct míst, jedním z nich 

bylo i Litovelské Pomoraví. Dalšími byly: zámecký park Čechy pod Kosířem; historické jádro 

Olomouce; Tovačov; lázně Teplice nad Bečvou; hrad Bouzov; plumlovský zámek; Svatý 

Kopeček; hrad Helfštýn; Rejvíz; Šerák; Rešovské vodopády a kopec Bradlo. Náš favorit se 

umístil bohužel na posledním místě jen s 1 % hlasů. Zvítězil hrad Bouzov s 29 % hlasů.          

My jsme asi málo fandili!   

01.09.  Zemřela legenda: Tomáš Baťa. Smrt ho zastihla v nemocnici v kanadském 

Torontu náhle, v 93 letech. Právě se chystal do Česka. Úmrtí jedné z nejvýraznějších postav 

českých moderních dějin, jehož jméno znají na všech kontinentech zasáhlo snad všechny, 

především však obyčejné lidi na jeho rodném Zlínsku. 

01.09.  Zrušením padesátihaléřů skončila poslední haléřová mince v České 

republice. 

01.09.  Rostislav Pohlmann, litovelský občan, získal na paralympiádě v Pekingu  

bronzové medaile v hodu oštěpem a hodu diskem. 

03.09.  Mezi Litovlí a Stření vznikne prales. Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví chce část lužního lesa ponechat jeho přirozenému vývoji, do kterého nebude 

člověk zasahovat. Podle ekologů půjde o vůbec první takové místo v regionu. Jedná se     

o pozemek o rozloze zhruba pětatřiceti hektarů, který leží v přírodní rezervaci Litovelské 

luhy, který patří městu Olomouc. 

04.09.  Důchodci by si od příštího roku měli polepšit v průměru o 330 korun. Tento 

návrh oznámil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, který tak počítá se zvýšením 

průměrné penze o 3,4 %. Poprvé v historii by tak měla překročit deset tisíc korun. 

06.09.  Litovelské slavnosti – V. ročník pořádala Agentura BAVI a Město Litovel, za 

finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Tématem EHD (Dnů evropského dědictví) bylo 

„Památky v krajině a krajina jako památka“. Nádherné letní počasí, spousta hostů, dobrá 

nálada. Podrobněji v kapitole o slavnostech a v kapitole o návštěvách. 

06.- 07.09. Výstava ovoce, zeleniny a květin v klubovně na Sušilově ulici. Pořádal Český 

zahrádkářský svaz, ZO Litovel. 

08.09.  Dobrá zpráva: zdražování ustává, velký cenový skok končí, inflace klesla              

a půjde to tak i dál. V dohledné době se prý nic podobného opakovat nebude a ceny   

už tolik neporostou. Do konce roku se čeká zpomalení inflace až k 5 % a příští rok jen k 3 %. 

Na to, že ceny v souhrnu stále rostou, má  velký vliv třeba více než 50 % zdražení mouky          

a rýže nebo dražší bydlení a energie.  

10.09.  Jan Němec: Krajina a lidé – fotovýstava člena Fotoklubu Litovel ve 

zrenovované Výstavní síni MK. Autor si na vernisáž pozval pravou a nefalšovanou 
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cimbálovku z Kyjova, která příjemně zpestřila akci velmi hojně navštívenou litovelskou 

veřejností.  

11.09.  Je nás na střední Moravě 641 897 – lidi odchází! Pouze 106 lidí přibylo             

za letošní půlrok Olomouckému kraji. Je to nejnižší nárůst v celé České republice. Region 

ovšem opustilo 714 obyvatel – tím jsme se i tady dostali na nelichotivé první místo 

v republice. Důvod je jasný - dlouhodobě patříme mezi nejslabší regiony v zemi, 

vykazujeme nejnižší HDP na obyvatele a v průměrné měsíční mzdě jsme po celá léta        

na konci žebříčku mezi kraji. Je přirozené, že se lidé stěhují „za lepším“. 

14.09.  Tragická nehoda u Moravičan – při srážce vlaků zemřel strojvůdce 

poštovního vlaku, když narazil do vlaku s uhlím. Vše zavinil výpravčí v Mohelnici, který 

vypravil nákladní vlak na trať, ale neoznámil to (trať se opravuje, takže automaty 

nepracovaly). Za poslední  rok zemřelo při nehodách již pět strojvůdců! 

15.09.  Česko má další světový rekord! Na světovém finále ve Stuttgartu překonala 

Barbora Špotáková světový rekord Kubánky Menéndezové o 58 centimetrů a má tedy 

hodnotu 72,28 metru. Po zlatu na olympiádě v Pekingu je to další velký úspěch. Česká 

atletika tak nyní kraluje čtyřem disciplínám – oštěpu mužů (Jan Železný, 98,48 metru), 

desetiboji (Roman Šebrle, 9026 bodů), osmistovce (Jarmila Kratochvílová, 1:53,28, 1983, 

Mnichov) a nyní i v oštěpu žen. 

15.09.  Pádem investiční banky Lehman Brothers začala finanční krize v USA, která se 

může projevit i v Evropě a u nás.  

16.09.  Tělovýchovná jednota TJ Tatran má nového tajemníka. Ing. Rostislava 

Papajka ve funkci vystřídal Mgr. Oldřich Štěpán, bývalý hráč oddílu kopané, který dlouhá 

léta působil jako trenér v Sigmě Olomouc, ve sportovním středisku mládeže a jako 

reprezentační mládežnický trenér ČMFS Praha. 

16.09.  Situace našich fotbalistů po 6. resp. 7. kole sezóny: muži v krajské soutěži 

v minulém kole rozdrtili Šternberk 5 : 0 a jsou nyní na 2. místě s 15 body a skóre 20 : 6; starší 

dorostenci na 4.; mladší dorostenci na 11.; starší žáci bohužel poslední, desátí; mladší žáci 

předposlední, devátí – obojí bez bodu! Měli by si vzít z těch starších příklad! 

17.09.  Litoveláci byli celí vystrašení – hukot, sykot, zvuky neznámého původu - 

spekulovalo se o přesunu vojenské tankové techniky či letectva! Vysvětlení bylo mnohem 

prozaičtější – Litovelská cukrovarna profukovala nové parní potrubí, které je nutno řádně 

vyčistit před zahájením výroby. Vytvořených dvacet tun páry bylo nejprve postupně a pak 

naplno vypouštěno do potrubí ústícího ven. Profuky, které byly několikrát opakovány se 

ozývaly od 7 až do 16 hodin. Továrna může zahájit výrobu cukru dle plánu – 2. října 2008.  

17.09.  Známá trampská kapela HOP TROP zahrála v Koncertním sále MK pro 

všechny generace v cyklu „Musica poetica“. 

18.09.  Bankovní sektor USA zasáhla krize po níž následoval prudký pád akcií na 

světových burzách. Podle expertů jde o krizi století, zřejmě nejhorší od černého čtvrtka 

1929 na newyorské burze. Odborníci ovšem soudí, že nás nečeká ekonomická krize 

rozsahem srovnatelná s tou meziválečnou. Doufejme, že ne! 
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19.09.  Pozemky pro hráz neprodáme! Povodí Moravy mělo letos začít stavět v Litovli 

ochranu proti vodě, plán se však zasekl na výkupu pozemků. Termín zahájení prací se tak 

oddaluje, vodohospodářům chybí souhlas majitelů pozemků. Jde o stovky parcel, které 

často vedou kolmo na říční koryto. Město už si ale další průtahy nemůže dovolit, a tak 

nabídne výměnu pozemků a ve výjimečných případech i doplatek do požadované 

částky. Škoda by bylo 385 milionů, které mají v příštích letech přijít na ochranu města před 

velkou vodou! 

19.09.  V Mateřském centru Rybička se sešly na akci výměny zkušeností a předání 

informací zástupkyně většiny center v Olomouckém kraji. Zavítal mezi ně i hejtman      

RNDr. Ivan Kosatík a starosta města MVDr. Vojtěch Grézl. Oba vyjádřili plnou podporu 

těmto zařízením. Hlavním bodem programu bylo najít akce, kterými by centra mohla 

spolupracovat se seniory tak, aby byly ku prospěchu oběma stranám. Olomoucký kraj je 

prezentuje s mottem: Babiččíny buchty – ochutnejte! a Dědovy nápady – vyzkoušejte!   

MC Rybička připraví plán společných akcí se Seniorklubem Litovel na zasedání jeho 

samosprávy v říjnu.  

20.09.  Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, uspořádala poznávací 

zájezd za zajímavostmi okolí vojenského prostoru Libavá s průvodkyní paní Janou 

Krejčovou. Plně obsazený autobus projel po trase Kozlov, Zelený Kříž, Slavkov, Potštát, 

Lipná, Luboměř, Spálov, Budišov nad Budišovkou, Stará Voda, Město Libavá a Jívová. 

Účastníci poznali místa dosud většinou nepoznaná a nejvíce na ně zapůsobil devastovaný 

interiér poutního kostela ve Staré Vodě. Škoda, že akci hrubě nepřálo počasí. 

22.09.  Lidé si mohou znovu půjčit na opravy. Zvýhodněné půjčky na opravu bytů     

a domů opět poskytuje z Fondu rozvoje bydlení Město Litovel. Peníze radnice poskytuje 

například na zateplení domů, výměnu oken nebo modernizaci a je možno získat               

až 200 000,- korun na pět let při úroku dvě až pět procent.  

24.09.  Našim házenkářům se v 1. lize mužů zatím příliš nevede. Po třetím kole jsou 

bez bodu, skóre mají pasivní 77 : 86. Starší dorostenci jsou se 3 body sedmí a mladší 

dorostenci se dvěma body také sedmí. Snad to bude lepší? To fotbalisté v krajském 

přeboru již 7 x vyhráli a jsou po 9. kole v čele tabulky s 21 body a aktivním skóre 28 : 9.  

25.09.  Mimořádný koncert KPH v kostele sv. Marka – Mgr. PhDr. Reginald Kefer – 

varhany, Magda Málková – sopránový zpěv. Zazněly skladby Bachovy, Händelovy, 

Rybovy, Clérambaultovy, Dvořákovy a Ebenovy. Dr. Kefer, laureát několika mezinárodních 

varhanních soutěží je sice již v důchodu, ale spolupracuje s UP v Olomouci, Moravským 

divadlem a Filharmonií B. Martinů ve Zlíně a také vyučuje na ZUŠ v Litovli. Výborný ohlas 

koncertu, návštěva poněkud menší. 

26.09.  Středomoravská piva vezou šest medailí! Skupina tří moravských pivovarů 

Zubr, Holba a Litovel vaří nejlepší pivo v republice. Rozhodli tak čeští sládci a pivovarští 

experti v prestižní degustační soutěži České pivo 2008. Naši pivovarníci si z udělovaných 

patnácti medailí tedy odvezli šest – jednu zlatou, dvakrát stříbro a třikrát bronz. Produkce 

těchto pivovarů dosahuje dohromady téměř 1 milion hektolitrů piva ročně, z toho zhruba 

desetina jde na vývoz, ostatní se vypije v Česku. 
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29.09.  Sedmdesáté výročí Mnichova opět vyvolalo bouřlivé diskuse, i když otázka, 

zda jsme se měli v září 1938 útoku Němců, Poláků a Maďarů bránit, je svůdná, právě tak 

jako záhadná a prakticky nezodpověditelná. Zdá se,  že  Mnichovská  krize zanechala 

v národní paměti hlubší šrám, než jsme si dosud mysleli.  

29.09.  Volný pád akcií na Wall Stretu – americký trh zažil nejčernější pondělí od roku 

1987 – lidé přišli o miliardy. Index S&P 500, který sleduje vývoj cen akcií nejvýznamnějších 

firem obchodovaných na newyorském parketu, spadl o více než 8 % a index, který měří 

hodnotu cenných papírů v 25 rozvinutých státech světa, přišel za jeden den o 5,9 %.       

Co bude dál? 

30.09.  Seniorklub Litovel v rámci „Seniorského cestování Olomouckým krajem“     

s CK PRESSBURG navštívil Zlaté Hory, kde si 49 účastníků zájezdu prohlédlo muzeum              

a zlatorudné mlýny v Údolí ztracených štol, na závěr pak poutní chrám Panny Marie 

Pomocné v blízkosti města. Akce měla velký úspěch snad i proto, že každý z účastníků 

hradil pouze částku 190,- Kč a 400,- každému doplácel Olomoucký kraj. To se to cestuje – 

ale snad si to senioři plně zaslouží! 

01.10.  A už je to tady! Zdrženlivost odběratelů a pokles poptávky zaznamenaly 

velké firmy na střední Moravě – Unex Uničov, Epcos  Šumperk, Hella Mohelnice i Toray 

Prostějov. Vývoj finanční krize, která se šíří ze Spojených států všichni sledují s napětím. 

Pokud bude klesat poptávka, bude se omezovat výroba a tedy i propouštět. 

01.10.  Dědovy báje tentokrát vydal první! Vnuk spisovatele a sběratele pověstí, 

litovelského občana Martina Strouhala, si splnil svůj sen, když vydal pod názvem „Báje        

a pověsti z Konicka, Litovelska a Bouzovska“ druhou z knih svého dědy. Kvůli první knize 

ovšem podal trestní oznámení na Josefa Milara, který pověsti vydal dříve i když se jednalo 

o vyložený plagiát. Vernisáž v Městské knihovně navštívilo na 80 zájemců o publikaci            

i setkání s potomky a vnuky spisovatele i ilustrátora Huga Šilberského.   

01.10.  Ve Výstavní síni MK se konala vernisáž obrazů, kreseb a grafiky Josefa Škubny, 

člena Unie výtvarných umělců Olomouc. Nově nasvícená Výstavní síň dala vyniknout 

obrazům s tématikou krajiny severu našeho kraje i zajímavým grafickým listům a kresbám. 

01.10.  MYSTERY OF THE DANCE – dynamická a velmi působivá irská taneční show 

ve Velkém sále Záložny. Spolupořadatelem MK byla agentura September. Vstupné bylo 

dosti drastické – na místě 350,- Kč, v předprodeji 290,- Kč – přesto o návštěvníky nebyla 

nouze. 

04.10.  Startovní výstřel  zahájil v pravé poledne již 14. ročník největšího extrémního 

závodu štafet BOBR CUP 2008. Letošní ročník byl pro 183 tříčlenných družstev ve znamení 

bláta i extrémů a byl jedním z nejvyrovnanějších v historii závodu. Bláto, zima a voda 

připravily závodníkům opravdu kruté podmínky na pětačtyřiceti kilometrech terénu 

závodu. Vítězi se stali běžec Pavel Brýdl, reprezentační kouč a bývalý kajakář Robert 

Knebel a cyklista Martin Horák, kteří si zhruba dvě hodiny po poledni dojeli pro vítězství. 

06.10.  Pražská burza rekordně padla – za jeden den se propadla o 8,46 % - to je 

nejvíc ve své historii. Tak špatné pondělí akcionáři nečekali i když se propadly burzy          
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po celém světě. Paniku nezkrotily ani vládní záruky, některé státy EU se totiž zaručily           

za vklady v bankách. Česko o tom zatím neuvažuje. 

08.10.  Klíšťata na střední Moravě už nakazila 208 lidí – boreliózou onemocnělo 190 

lidí, encefalitidu mělo 18 pacientů. Nejvíce jich onemocnělo v září. U nás na Olomoucku je 

to 50 nemocných boreliózou a 5 encefalitidou, nejlepší je situace na Jesenicku, kde se 

neobjevil žádný případ. Klíšťová encefalitida může u oslabených a starších lidí skončit 

smrtí. 

09.10.  Bez práce bylo v září na střední Moravě 20 223 lidí, to je bez jedné desetiny    

6 % práceschopných lidí evidovaných na úřadech práce. Na Olomoucku to bylo 5,1 %. 

Olomoucký kraj se s touto mírou nezaměstnanosti drží na šestém místě odzadu krajského 

žebříčku. Úřady práce očekávají, že se světová finanční krize i v našem kraji projeví 

zvýšenou nezaměstnaností.      

10.10.  Průmysl se propadl – výroba českého průmyslu poklesla nejvíce za pět let.   

Šlo o propad o 2,6 % během měsíce srpna, což je další doklad zpomalování růstu naší 

ekonomiky. Je asi těžké být v srdci Evropy a nepocítit horší ekonomické počasí v západní 

Evropě. Český průmysl, který je značně závislý na exportu doplatil i na posilování kurzu 

koruny. Vždyť vůči euru koruna posílila v červenci meziročně o 23 %, což  je pro ekonomy 

hodnota daleko za jakoukoli smysluplnou hranicí.  

05.10.  Velký sál Záložny byl opět plný tance – znovuobnovená tradice nedělních 

tanečních odpolední, především pro seniory, začala s Loštickou Veselkou. Jde o 

pokračování akcí „Stále pružní senioři“ a „Kavárna Pohoda“ z minulých let. Tanečníků  

bylo kolem osmdesáti, škoda, že většina z okolních měst a vesnic, málo z Litovle. 

07.10.  Cyklovýlet „Podzimní toulky Litovelským Pomoravím“ přilákal 21 seniorů na 

projížďku probarvenými lesy, kde jim byl průvodcem Mgr. Ondřej Dočkal ze Správy 

Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Všeobecná spokojenost! 

08.10.  Litovelská spisovatelka a básnířka Jarmila Cholinská pokřtila v Městské 

knihovně své dvě nové knížky –„Zaručeně pravdivá historie neopětované lásky“                  

a „Cikánské etudy“. Ukázky z tvorby přednesli paní Alena Machačová a Mirko Spurník 

starší. Málo návštěvníků – snad slabá propagace, nebo současná akce v muzeu? 

08.10.  Vernisáž nové výstavy v Muzeu Litovel „Letopočty končící osmičkou“               

o zlomových okamžicích české a československé historie, včetně regionální.                         

O významných letech 1518, 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968 hovořili Mgr. Najman, pan 

Lubomír Šik, JUDr. Kuneš Sonntag, Mirko Spurník a o našem roce 2008 pak starosta města 

MVDr. Vojtěch Grézl. Hojná návštěva a zajímavé občerstvení – dortíček s osmičkou 

zhotovenou z marcipánu! 

10.10.  Vražda před volbami! Tragédie se stala na Paroubkově oslavě – po křtu jeho 

knihy „Česko, Evropa a svět očima sociálního demokrata“  v baru  klubu Monarch v Praze. 

Po hádce zastřelil  hoteliér Bohumír Ďuričko Václava Kočku mladšího, syna provozovatele 

Matějské pouti. ČSSD panikaří a útočí na ODS, předseda strany Paroubek tvrdí, že útočník 

jeho blízkým přítelem nikdy nebyl. Tam až dospěla naše politická scéna! 
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12.10.  Češi se krize nebojí, věří bankám! Čtyřicet procent lidí u nás věří, že finanční 

krize postupující z USA do Evropy jejich peníze vůbec neohrožuje. Téměř dvě třetiny Čechů  

považují své úspory v bance za vyloženě bezpečné, jen desetina se o ně bojí.                   

To vyplynulo z bleskového průzkumu agentury SC&C. Jen aby to tak bylo i na jaře!  

13.10.  Koncert oblíbené stálice naší hudební scény Hany Zagorové a jejího hosta 

Petra Rezka vyprodal Velký sál Záložny. Zazněly hity i novější písně, obecenstvo dalo své 

nadšení najevo dlouhým a spontánním potleskem.  

14.10.  Budou brzy volby, tak se agituje! Na náměstí se představil kandidát na 

hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, kterého na toto předvolební setkání 

doprovodily „těžké váhy“ – předseda ČSSD Jiří Paroubek, předseda Poslanecké sněmovny 

Miloslav Vlček, poslanci Karel Korytář, Jan Hamáček a Jeroným Tejc. Rozdávaly se růže, 

mapky, tužky a hlavně sliby! Kolem 200 občanů slyšelo návod, jak říci svým hlasem „ne“ 

Topolánkovým experimentům, poplatkům u lékaře, privatizaci nemocnic, zdražování         

a snižování podpory rodinám s dětmi. Z čeho to pak vítězové asi budou platit, když ne 

zase z našich daní!?  

14.10.  Zemědělci na Hané pěstují „americké“ brambory, přitom továrna ještě 

nestojí. Zkouší se nové odrůdy, které chce využít do svého závodu na výrobu smažených 

mražených výrobků americko-nizozemská společnost LWM International CZ. Zatím 

produkce končí v Holandsku, protože stále ještě není jasné, kde továrna na střední Moravě 

bude stát. Podle původních plánů měla bramborárna už nyní zahájit zkušební provoz na 

naší průmyslové zóně, ovšem firma nestihla v termínu podat potřebné dokumenty a proti 

se postavili naši zastupitelé i občané. Společnost se ovšem plánu postavit na střední 

Moravě továrnu za 4 miliardy nevzdala, tak uvidíme, jak to všechno dopadne!? 

15.10.  Už více než týden zažívají lidé v západních Čechách zemětřesení,  vždy 

kolem 4,1 až 4,3 stupňů Richterovy škály, nejvíce u Nového Kostela, kde je epicentrum. 

Otřesy způsobují takzvané zemětřesné roje, které ani jinde ve světě nebývají silnější než 

pátý stupeň škály. V těchto místech se podobné otřesy projevovaly již v roce 1985, je to 

totiž místo zlomu zemských desek. K vážnějším škodám by docházet nemělo. Litovel, která  

tak nějak přitahuje různé pohromy,  se asi bát nemusí !? 

15.10.  Na náměstí se odehrál „Vavrouškův košt vína“, kde kandidát na senátora 

MUDr. Vítězslav Vavroušek, dosavadní senátor za náš obvod 66, pozval své příznivce na 

ochutnávku bílých i červených vín, sommelierskou soutěž o originální lahve se speciálním 

předvolebním vínem i k poslechu cimbálové muziky Frgál, která ke všeobecnému 

překvapení byla z Olomouce a ne z Valašska. Vše probíhalo v dobré náladě, jen v závěru 

byla poněkud zkalena tím, že výše uvedené ceny získali i ti, kteří na našem náměstí často 

popíjejí a budí nevoli až odpor spoluobčanů.  

15.10.  První koncert nové sezóny Kruhu přátel hudby odstartovalo Janáčkovo 

kvarteto – Miloš Vacek (housle), Vítězslav Zavadilík (housle), Jan Řezníček (viola) a Břetislav 

Vybíral (violoncello). Kvarteto proslulé po celém světě předvedlo skladby Smetanovy, 

Dvořákovy, Janáčkovy a Martinů na vysoce profesionální úrovni. Posluchačů bylo jako 

v minulé sezóně  -  kolem  čtyřiceti. 
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16.10.  Jistota až do 1,2 milionu! Stát si na sebe a daňové poplatníky uvalil v případě 

možných problémů bank velké břímě. Vláda schválila zvýšení záruk za vklady v bankách 

na 50 000 eur. Tak bude pojištěno až 97 % vkladů.  

16.10.  Předvolební prognózy: podle všech průzkumů přijde ODS o svou dominantní 

pozici a ČSSD se dočká prvního hejtmana. Na politické mapě Česka ubude modré a více 

se prosadí oranžová, zejména u nás na Moravě a ve Slezsku. Litovel má na kandidátkách 

pouhých 5 zástupců – Papajka a Jančího z ODS, Weberovou a Šrůtka z ČSSD a Kamila 

Veselého z KSČM. Zda  jejich  místa budou  volitelná  si netroufáme odhadnout.  

17.- 18.10. Krajské volby ve znamení oranžového tsunami! Skóre je 13:0 – sociální 

demokraté drtivě vyhráli ve třinácti krajích! To je skutečně Waterloo Topolánkovy ODS! 

Takovou smršť nečekal snad nikdo, ani samotná ČSSD. Rozhodli milovníci sociálního státu    

a nenáviděné poplatky u lékaře. Škoda jen, že oběťmi hněvu se stali krajští hejtmani, 

v jejichž rezortu je přitom jen zanedbatelná část těchto prostředků. 

17.- 18.10. V senátních volbách ve 26 obvodech přímo v prvním kole uspěl jediný 

kandidát, a tak se ve druhém kole utkají dva nejúspěšnější kandidáti. Vesměs to vypadá 

jako souboj ODS s ČSSD, tak jako v našem obvodu. Tady získal kandidát ČSSD Karel Korytář 

37,48 % hlasů a Vítězslav Vavroušek 23,19 % hlasů. S ODS to ani tady nevypadá moc 

dobře! 

19.10.  Už se rodí první plány a socialisté se ujímají vlády v regionech. Oranžový 

prvoplán: zarazit privatizace, odstranit poplatky a jednat o tom třeba i s komunisty. Dále 

pak svrhnout Topolánkovu vládu! O to se opozice jistě pokusí hned v nejbližších dnech.     

A v ODS začínají debaty o vině a také o změně lídra.  

20.10.  ČSSD si vybere, s kým ovládne Olomoucký kraj, který stejně jako celou zemi 

pokryla na čtyři roky oranžová barva. V drtivém vítězství v krajských volbách sociální 

demokraté získali téměř dvojnásobek hlasů než jejich rival ODS a ukončili tak osmiletou 

nadvládu pravicových koalic v regionu. Do krajského zastupitelstva se ještě dostali lidovci 

a komunisté. ČSSD má 39,78 % hlasů a v pětapadesátičlenném zastupitelstvu 27 křesel, 

ODS 20,34 % a 13 zastupitelů, komunisté 15,80 % a 10 mandátů, lidovci 8,75 % a pět křesel. 

K volbám přišlo 38,5 % lidí, což je o 10 % více než minule. 

20.10.  V okrese Olomouc získala ČSSD 40,81 %, ODS 22,43 %, KSČM 13,62 % a KDU – 

ČSL 8,09 % hlasů. U nás v Litovli byla situace pro levici ještě mnohem příznivější: ČSSD   

46,18 % (nejvíce z měst v kraji!), ODS 17,66 % (nejméně ze všech měst v kraji!!), KSČM 15,93 

% a KDU – ČSL 7,25 % hlasů. Do krajského zastupitelstva prošel jediný  náš kandidát, a to 

Mgr. Blahoslav  Papajk, jako poslední z 13 zastupitelů za ODS. Bude asi třeba, aby se 

pravicové strany v našem městě pořádně zamyslely, proč přišly tak ubohé volební 

výsledky. Jinak brzy zmizí v politickém podzemí! 

22.10.  V Olomouci byla představena kniha Haná v poezii. Jsou v ní i verše 

litovelských autorů Jarmily Cholinské, Martina Strouhala, Lubomíra Šika, Aloise Volkmana   

a nedávného Litoveláka Rostislava Valuška.  
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22.10.  Vláda i po prohraných krajských volbách ustála pokus o své svržení. 

Paroubek  tak nemá dostatek síly na odvolání vlády, která napodruhé protlačila i 

rozpočet, který počítá se schodkem 38 miliard korun a útratami státu ve výši 1,15 bilionu 

korun. Premiér však ve Sněmovně už nemá jistou většinu! Opozice, ale nedokázala při 

hlasování o Topolánkově vládě sehnat více než 96 hlasů.  

23.10.  Komentáře píši o tom, že na kolena srazil ODS sám Topolánek, který si odmítá 

přiznat svůj podíl na fiasku krajských voleb. Teprve nyní, po volebním výprasku, chce rozjet 

některé změny ve vládě. Přitom „špatná politika“ na něm vadí  jen 11 % respondentů. 

Naopak 51 % mu vyčítá „nevychovanost“ a dalších 16 % „aroganci“. Asi na tom skutečně 

něco bude? 

24.10.  Paroubkovu vládu? To ne, říkají voliči! Průzkum pro MF DNES ukázal, že 21 % 

lidí chce dnešní vládu zachovat, Paroubka za premiéra by si vybralo jen 14 %. Sedmnáct 

procent občanů dává přednost předčasným volbám. Velkou část našich občanů však 

politika vůbec nezajímá. Na to, kdo by měl vládnout zemi, neměla názor třetina 

oslovených. Politiky nepovažují za čestné lidi. 

24.10.  Židle krajských zastupitelů zabrali poslanci, starostové, místostarostové, jejich 

asistenti nebo pracovníci úřadů či jejich organizací. Je jich 34 z 55! V soukromém sektoru 

pracuje 13 zastupitelů, na kraji budou také 4 učitelé, 3 lékaři a 1 důchodkyně. Nejvíc, 

dvacet poslanců pochází z Olomoucka. Vyjednávání o budoucí koalici budou asi složitá, 

sociální demokraté potřebnou většinu nemají – chybí jim jeden hlas. 

25.10.  U příležitosti výročí republiky byla tradičně položena kytice k pomníku T.G. 

Masaryka u GJO a pak následoval koncert k 90. výročí vzniku Československé republiky 

v Koncertním sále MK. Na pořadu hudebního večera, který byl současně uspořádán k 40. 

výročí založení smíšeného pěveckého sboru KANTIKA, vystoupil olomoucký sbor 

KASSIOPEA, Pěvecké sdružení KLIMKOVICE a smíšený pěvecký sbor KANTIKA, člen Unie 

českých pěveckých sborů. Návštěva byla slušná, škoda jen, že z 27 pozvaných zastupitelů 

osobními dopisy jich přišlo žalostně málo – 4, a to z vedení města a Rady města Litovle. 

Zdá se, že pro mnohé začala a skončila jejich reprezentace města spolu s komunálními 

volbami. Není náhodou zastupitel od slovesa zastupovat? 

25.10.  Delegace MSL a kronikář města přijali pozvání na křest knihy dr. Marka 

Vařeky „Jan z Pernštejna“, který se konal na zámku v Plumlově. Autor provedl delegaci 

zámkem, podal obšírný komentář k problému oprav objektu a přislíbil MSL přednášku 

s besedou na jaro roku 2009.     

25.- 26.10. O víkendu proběhlo druhé kolo senátních voleb a Paroubkova ČSSD opět 

drtivě vyhrála. Zvítězila poměrem 23 : 3, když jediné tři senátory ODS uhájila v pražských 

obvodech. Prezident Klaus upozornil , že tyto volební výsledky jsou historicky největší 

polistopadovou volební porážkou u nás. „Takové vymazání politické strany z mapy dosud 

nenastalo!“, připomněl.  

26.10.  Volební prohru okamžitě řešilo vedení ODS a ministři i členové vedení strany 

dali své funkce k dispozici. Někteří dokonce vyzvali premiéra Topolánka k  rezignaci. Ten je 
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ochoten předat vedení ODS - ne však Pavlu Bémovi. Premiérem by však chtěl zůstat až do 

konce volebního období, zvláště teď, kdy nás čeká předsednictví EU. 

26.10.  Oranžové vítězství i na střední Moravě – do Senátu voliči poslali za 

Olomoucko Karla Korytáře a za Přerovsko Jiřího Lajtocha. Oba vítězové z ČSSD si poradili 

se soupeři z ODS výrazným způsobem. Náš staronový senátor „nadělil“ svému rivalovi 

MUDr. Vítězslavu Vavrouškovi málo vídaný více než 36 % rozdíl. Celkem získal 68,28 % 

(20 439 hlasů), poražený jen 31,71 % (9 491 hlasů) voličů. Ve druhém kole senátních voleb 

přišlo k urnám výrazně více lidí než v předchozích letech. Na Olomoucku odevzdalo hlas 

27,11 % voličů.     

27.10.  Akce Mateřského centra Rybička – „Babiččiny buchty – ochutnejte!“              

a „Dědovy nápady – vyzkoušejte!“ s výrobou „dráčků“ úspěšně proběhla, dokonce          

za účasti členů Seniorklubu, kteří tak začínají  svou spolupráci s MC. 

28.10.  Devadesát let republiky se slavilo mnohými oficiálními akcemi a také velkým 

defilé – vojenskou přehlídkou, první od roku 1985, tedy po 23 letech. Prezident Václav 

Klaus předal nebo propůjčil vyznamenání 28 občanům. Šlo o řády a medaile významným 

představitelům odboje, hrdinům současnosti, významným vědcům, umělcům, ale                  

i fotbalistovi Antonínu Panenkovi. Spisovateli Karlu Adolfu Branaldovi, který nedávno 

zemřel, byla medaile propůjčena  in memoriam.  

29.10.  Ani druhé kolo koaličních rozhovorů o budoucí krajské vládě nepřineslo 

rozhodnutí o tom, kdo spolu s vítěznými sociálními demokraty sestaví novou krajskou vládu. 

S kým budou tedy vládnout kraji není zatím jasné, jisté je, že KSČM to nebude!                     

O programových shodách se chtějí bavit pouze s občanskými a křesťanskými demokraty. 

Předseda ČSSD Jiří Paroubek přitom na regiony tlačí, aby třeba i za cenu dohody 

s komunisty nespolupracovaly s ODS! I když ve volbách dostala ČSSD bezmála čtyřicet 

procent hlasů, což znamená 27 mandátů, k většině jí chybí pouze jeden hlas v 55členném 

sboru. V něm má ODS 13 zastupitelů, KSČM 10 a lidovci 5. 

30.10.  Konec brzdění, vlaky zrychlily na 160 km/hod. – tak mohou jezdit na nově 

zmodernizovaném úseku mezi Zábřehem na Moravě a stanicí Červenka. Přestavba 

pětadvacetikilometrového úseku trvala tři roky a přišla na 4,6 miliardy korun, z nich pomoc 

z Fondu soudržnosti Evropského společenství činila 100 milionů eur. Škoda jen, že pro 

obstrukce Červenky se současně nedořešila otázka průjezdnosti pod tratí ve směru           

na Uničov, a tím i otázka západního obchvatu města Litovle.   

30.10.  Litovel se dostala do popředí hlavních televizních zpráv! Silná vichřice 

pravděpodobně narušila strop jedné z učeben ZŠ Vítězná a ten se zřítil. Nejprve začaly 

padat polystyrenové desky, potom sádrokarton a nakonec celá konstrukce s osvětlením. 

Učitelka duchapřítomně vyvedla žáky z učebny, takže nikdo nebyl zraněn. Vyučování bylo 

přerušeno, statik zhodnotil škody na několik stovek tisíc korun. Policie vše vyšetřuje a hrozí 

obvinění z obecného ohrožení na neznámého pachatele. 

31.10.  ČSSD dál válcuje ODS! Občanští demokraté by po nezdařených krajských     

a senátních volbách prohráli i volby do Poslanecké sněmovny, pokud by se konaly nyní. 

Sociální demokraté by získali 40 % všech voličských hlasů a oproti volbám v létě 2006 by si 
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polepšili téměř o 8 %. ODS by získala 26,5 % (v roce 2006 to bylo 35,3 %), KSČM 14,5 %    

(12,8 %), KDU-ČSL 8,5 % (7,2 %) a Zelení 7,0 % (6,3%). Průzkum Centra  veřejného mínění  

dokazuje postupný odliv voličů od současné nejsilnější vládní strany. Sociální demokraté 

naopak posilují, za poslední měsíc jejich obliba vzrostla o 6 %! 

03.11.  Kulturním stánkům v kraji odzvání – kdysi je naši předkové s velkou pompou 

stavěli, aby byly středisky spolkového a kulturního života měst. Dnes jsou spíše na obtíž, 

zastaralé a drahé na modernizaci. Proč ale musejí skončit v rukou soukromníků a pak 

například jako velkosklady – viz příklad našeho kina. Ztrátový provoz znamenal jeho zrušení, 

pak mělo sloužit jako zkušebna kapel či kinokavárna. Před rokem je ale město prodalo       

a po opravě by budova měla sloužit jako velkoobchod s papírenským zbožím, hračkami    

a sportem. 

03.11.  Pět dní poté, co se v jedné z tříd ZŠ Vítězná zřítila celá konstrukce stropního 

podhledu, se žáci vrátili do lavic v ostatních učebnách. Podle statika nehrozí žádné 

nebezpečí, že by strop mohl spadnout i v některé další místnosti. Stavební firma GEMO, 

která podhledy v budově instalovala, odmítla, že by při práci udělala jakoukoli chybu. 

Jedinou příčinu nehody podle šéfa společnosti byla vichřice, která způsobila v budově 

podtlak a podhled tak poškodila. 

04.11.  Odborníci Českého statistického úřadu, Hospodářské komory, Ministerstva 

financí ČR hodnotili všech 205 měst s rozšířenou působností v Česku a vytvořili žebříček 

„Město pro byznys“, ve kterém naše město obsadilo velmi pěkné 38. místo. Před námi        

je z našeho kraje na 10. místě Prostějov, na 28. Jeseník a až za námi na 41. Olomouc,       

42. Šternberk, 98. Šumperk, 101. Přerov, 113. Uničov a někde na konci tabulky Zábřeh.       

Teď aby se to ještě víc projevilo v obsazování volných míst v průmyslové zóně a dalším 

snižováním nezaměstnanosti! 

05.11.  Výsledky amerických voleb překvapením neskončily – demokrat Barack 

Hussein Obama získal 64,9 % hlasů, tj.  349 volitelů, jeho soupeř – republikán John McCain 

jen 30,3 % a tím 163 volitelů. Senzační zvolení Baracka Obamy 44. prezidentem USA         

tak ukončilo 216 let vlády bílých mužů, zároveň je od dob Kennedyho prvním vítězným 

demokratem ze severu. Volební účast přes 135 milionů Američanů byla nejvyšší od roku 

1908. Modří ovládnou nejen Bílý dům, ale i další orgány: v Senátu budou mít demokraté 

56, republikáni 41 křesel, ve Sněmovně reprezentantů 254 : 174 a guvernérů států bude      

29 demokratů a jen 21 republikánů. Američané vkládají do nově zvoleného prezidenta 

obrovské naděje. Bude mít opravdu co dělat, aby je nezklamal! 

05.11.  Kvůli novým prasklinám musela ZŠ Vítězná uzavřít dalších pět tříd. Zdá se, že 

nedostatků v budově, kde se před týdnem v učebně hudební výchovy zřítil strop, bude 

víc. Od samého začátku se ví, že v létě je zde vydýchaný vzduch a vedro – chybí 

klimatizace a okny se nedá pořádně větrat. To se má za dva a půl milionu změnit 

výměnou oken a instalací venkovních žaluzií. Teď je uzavřeno celé jedno křídlo budovy      

a vyučuje se bez omezení v provizoriu a náhradních prostorách. K chybám se nikdo 

nehlásí, ani společnost S-projekt Zlín, autor plánů. Prý se při všech propočtech vycházelo 

z platných norem!?  
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05.11.  „Život na Litovelsku – lidé, kultura a tradice“ – společná výstava fotografií 

členů Fotoklubu Litovel ve Výstavní síni MK. Bohatě navštívená vernisáž, jejímž hostem byl 

doc. Jindřich Štreit. Ten pozitivně hodnotil jak výstavu, tak i výraznou aktivitu litovelského 

Fotoklubu. Jeho členové zachytili všední, ale i neopakovatelné okamžiky ze života svého 

města a okolí. V roce 2008 uskutečnil Fotoklub přes 30 autorských a klubových výstav. 

06.11.  Rudá záře nad Českem, návrat komunistů. Pro ně nyní nastal velký okamžik – 

poprvé po listopadu 1989 získávají významný podíl na moci. Dosud zastávali výkonné 

funkce jen na úrovni měst či obcí, teď je sociální demokracie přizvala o „patro“ výš – do 

krajských vlád. Hotovo je již v Moravskoslezském kraji a Karlovarském kraji, na Vysočině      

a ve Středočeském kraji budou komunisté dělat tichého společníka za významná místa   

ve výborech a komisích. Vypadá to na návrat „papalášů“ z dob KSČ a bývalí soudruzi tak 

vítají ty současné. Co se asi bude dít po sněmovních volbách, které mají být v polovině 

roku 2010? Přizve ČSSD v případě vítězství komunisty i do ústřední vlády? Zatím tedy zkouší, 

jak veřejnost přijme jejich spojení s komunisty v krajích. Vytáhnou je později i do Strakovy 

akademie??? 

06.11.  Muzejní společnost Litovelska uspořádala v salonku restaurace v Muzeu 

Litovel přednášku Karla Poláška, člena Letopisecké komise, na téma „Motorová vozidla 

v Litovli v letech 1900 – 1940 v souvislostech“. Zajímavé údaje doplnil znalec veteránů Ing. 

Stanislav Karger z Červenky, dříve redaktor Světa motorů. Účast 32 zájemců o historii 

motorismu lze považovat za velmi dobrou. 

07.11.  KSČM se vrací do hry, když tři koaliční jednání o krajské vládě zatím 

rozhodnutí nepřinesla. Vyjednavači ČSSD, ODS a KDU-ČSL se zatím neshodli, hlavní 

překážkou je zrušení poplatků ve zdravotnictví, jak prosazuje sociální demokracie. 

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, který je součástí týmu vyjednávačů, 

variantu koalice s komunisty nevyloučil i přesto, že klub sociálnědemokratických 

zastupitelů spolupráci s komunisty odmítl. 

09.11.  Snad to nebude tak horké – ČSSD zve ke krajské vládě i ODS a KDU-ČSL,        

a tak se rýsuje tři týdny po volbách trojkoaliční vláda na střední Moravě. V krajské radě by 

socialisté měli mít osm míst včetně hejtmana a několika míst náměstků, ODS dvě místa      

a lidovci jedno, a to náměstka. Novým hejtmanem by se měl stát lídr ČSSD a současný 

poslanec Martin Tesařík, který by se následně postu ve sněmovně vzdal. Občanští 

demokraté chtějí usilovat o dva posty náměstků. Uvnitř této strany to však vře, mnozí tvrdí, 

že jde o významné ústupky od programu strany, zvláště v realizaci zdravotnické reformy. 

09.11.  Velký výpravný pohádkový muzikál na motivy pohádky Františka Hrubína 

„Kráska a zvíře“ ve Velkém sále Záložny. Vystoupili herci Pradivadla Rýmařov (mistři 

republiky v tanečních formacích) a hudební skupina Variace. Šlo především o představení 

pro děti, ale značnou část diváků tvořili i dospělí. Součástí představení byla i filmová 

projekce. 

10.11.  Letošní Vánoce by mohly být mnohem veselejší než ty loňské. Alespoň pokud 

jde o ceny zboží v obchodech. Zatímco loni svátky předcházelo razantní zdražování, letos 

je to jinak. Po výrazném zlevnění benzinu a nafty nyní přichází také mírný pokles cen masa 
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a mléka. A vzhledem k nižším cenám obilí lze čekat i zlevnění dalších potravin. Ekonomové 

navíc přišli s odhadem, že v příštím roce porostou ceny jen mírně, zhruba o tři procenta. 

11.11.  „Přendite si splknót!“ – další program Hanácké ambasády v Malém sále 

Záložny. V koncipovaném programu v hanáckém nářečí vystoupili Zdeněk Braný, Miluška 

Flášarová, Petr Linduška, Jaromír Hlavinka a Hanácká mozeka. Zaplněný sálek (hlavně díky 

seniorům!) se dobře bavil a zástupci pořadatelů slíbili, že to nezabalí, ale můžeme se s nimi 

těšit na nová shledání v roce 2009.  

12.11.  Po projednání v Radě města Litovel bylo stanoveno, že Seniorklub bude 

poradním orgánem RM, nikoliv však komisí. Zastřešen bude Odborem sociálním MěÚ, kam 

mu bude deponována částka na jeho činnost v kalendářním roce. Vedení města znovu 

potvrdilo, že chce činnost Seniorklubu plně podporovat a cení si rozjezdu činnosti i toho, 

co stihl za půlrok dokázat, když přitáhl k aktivní spolupráci již téměř stovku seniorů.             

Do vedení byl postaven PhDr. Josef Hubáček, jeho zástupkyní bude paní Alenka 

Machačová, hospodářkou paní Jaroslava Köhlerová a členy samosprávy paní Marie 

Kubínová, Jana Kabelíková, Libuše Grohmanová, pánové Miroslav Fendrych, Lubomír 

Faltus a Oldřich Zajíček. 

12.11.  Koalice coby sňatek z rozumu – Olomoucký kraj povede koalice ČSSD, ODS 

a KDU-ČSL tak, že pro další čtyři roky bude osm křesel v krajské radě držet ČSSD, dvě ODS   

a jedno KDU-ČSL. Budoucí hejtman Martin Tesařík bude mít k sobě sedm náměstků.        

Tak praví v tento den podepsaná krajská koaliční smlouva. 

13.11.  Kruh přátel hudby uspořádal koncert v netradičním prostředí varny 

litovelského pivovaru. Vystoupila na něm mezzosopranistka Edita Adlerová, neznámější 

česká Carmen, a na španělskou kytaru  ji virtuózně  doprovodil  sympatický mladý umělec 

Miroslav Žára. Vrcholem koncertu byla slavná Habanera z Bizetovy opery Carmen. Kolem 

sto padesáti nadšených posluchačů bouřlivě aplaudovalo vynikajícím výkonům. 

13.11.  Jiří Paroubek obhajuje spolupráci své ČSSD s komunisty, s nimiž se dohodla 

v pěti krajích. „Vždyť na komunisty si zvyknete, KSČM je pouhý papírový čert“, říká 

Paroubek. Tak sociální demokraté postupně přivádějí komunisty k moci.  

14.11.  Novým hejtmanem Olomouckého kraje se stal volební lídr sociální 

demokracie, poslanec a bývalý olomoucký primátor Martin Tesařík, který byl jediným 

kandidátem. Ruku pro něj zvedli všichni členové koalice ČSSD, ODS, KDU-ČSL. Proti se 

postavili  jen komunisté, kteří zůstávají v opozici. Koalice má v 55členném zastupitelstvu     

45 mandátů. Potvrdili i rozdělení křesel v krajské radě z 12. 11. 2008. 

14.11.  Před GJO se uskutečnila pietní vzpomínka na 17. listopad 1939 i vzpomínka 

na události roku 1989 za účasti představitelů kraje, univerzity, vedení města, představitelů 

škol a především členů Svazu protifašistických bojovníků. Velmi emotivní projev pronesl 

přímý účastník událostí roku 1939 v Praze a předseda MO SČBS JUDr. Kuneš Sonntag, který 

vyzval přítomné studenty nejen k lepšímu poznávání nedaleké minulosti, ale především 

k aktivní práci ve prospěch společnosti. 
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14.11.  Sněmovnou prošel návrh nového trestního zákoníku, který by povoloval 

pohlavní styk i čtrnáctiletým dětem. Na druhé straně se mohou stejně staré děti                

při porušení zákona dostat i před soud; zatímco doposud je od trestního postihu chránila 

věková hranice patnácti let. Zkrátili poslanci o rok dětství? Nenahraje nový zákon 

zvrhlíkům? Lékaři varují, že to povede ke zneužívání dětí! 

15.11.  Zemřel Rostislav Papajk, v letech 1949 – 1989 úředník Tesly. V roce 1965 

napsal brožuru Vznik a historie závodu Tesla Litovel, jako člen letopisecké komise pořídil 

provizorní zápis městské kroniky za rok 1978. V letech 1992 – 1994 opět pracoval 

v letopisecké komisi. 

17.11.  Oslavy výročí 17. listopadu se na mnohých místech změnily ve střety 

s radikály a neonacisty. V Litvínově došlo k pouliční válce, když se členové Dělnické strany 

střetli s policisty, kteří jim bránili ve vstupu do sídliště Janov, kde žijí převážně Romové a tzv. 

méně přizpůsobiví občané. Bylo po sedmi zraněných na obou stranách, zatčeno bylo ale 

jen 15 narušitelů pořádku. Nevěstí to klidné časy! 

17.11.  Agentura MEDIAN udělala k příležitosti výročí 17. listopadu průzkum o tom, 

jak vnímáme dnes KSČ(M) – tedy v době, kdy ČSSD bere komunisty do krajských vlád. 

Skoro dvacet procent lidí by komunisty zakázalo. Necelá čtvrtina je nechce ve vládě.       

O něco více než čtvrtina ale tvrdí, že jde o legitimní stranu a ve vládě si je dokáže 

představit. Naštěstí na otázku, zda by vrátili čas před  rok 1989 odpovědělo 76,2 % jasným 

„NE“, jen 14,3 % nám zůstalo mezi nostalgiky. 

17.11.  Mateřské centrum Rybička uspořádalo lampičkový průvod k uvítání Paní 

Zimy, kterého se zúčastnilo na 150 dětí, rodičů, prarodičů i členů Seniorklubu. Děti donesly 

potravu zvířátkům až k lovecké chatě Doubrava. Dobrá nálada a pohoda, děti byly 

nadšené!   

18.11.  Nebezpečné stropy v ZŠ Vítězná zavřely celé patro – podle závěrů soudního 

znalce totiž za říjnovým zřícením podhledu v hudební učebně kromě vichřice byly                 

i nedostatečně pevné závěsy konstrukce stropního podhledu. Ty nevydržely váhu stropu 

v okamžiku, kdy je začal navíc namáhat i podtlak, který v půdních prostorách způsobil 

silný vítr. Vyšetřování se nyní obrací především ke stavební firmě GEMO, která podhledy 

v roce 2002 v tehdy nové škole montovala. 

18.11.  V Litovli napadl první sníh letošní zimy, ale dlouho nepobyl – do večera byl 

skoro pryč! Ale ranní teploty všechny zaskočily – bylo kolem 8 stupňů pod nulou. 

19.11.  Více než polovina nových krajských hejtmanů má za sebou komunistickou 

minulost. Sedm ze třinácti „šéfů krajů“, kteří jsou nyní členy ČSSD, bylo před listopadem 

1989 v komunistické straně – nejdéle 22 let, působila v KSČ plzeňská hejtmanka a bývalá 

ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Bohužel je skutečností, že mnozí z nich dnes 

pomáhají do funkcí svým bývalým soudruhům, kteří jsou členy nástupnické KSČM. 

19.11.  Seniorklub měl další svou akci – návštěvu vesnického muzea ve Střelicích. 

Více než třicet účastníků si vyslechlo zajímavý výklad pana Fryčáka, skutečného lokálního 

patriota v dobrém slova smyslu a mnozí se buď poznali, nebo poznali své známé, přátele, 
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osobnosti regionu na dobových dokumentech. Příjemné posezení v restauraci COLCHI 

pak bylo třešničkou na dortu této povedené akce. 

21.11.  Město Litovel znovu vypisuje výběrové řízení na restauraci a hotel Záložna.  

21.11.  Kuželkáři jsou v severomoravské divizi momentálně šestí a v krajském přeboru 

Olomouckého kraje sedmí. Ve 2. lize dorostu kuželkářů jsou naši šestí se sedmi získanými 

body. Volejbalistky ve 2. lize ve skupině C třetí s 18 body. V první lize házené mužů jsou naši 

borci nyní bohužel až jedenáctí – předposlední, s pouhými šesti body z 11 utkání. Lépe si 

vedou starší dorostenci ve 2. lize, kteří jsou průběžně třetí a mladší dorostenci v 1. lize pátí 

se 12 body.    

22.11.  Ve Velkém sále Záložny sehráli pražští herci první představení divadelní 

sezóny 2008/2009 – hru Neila Simona „Druhá kapitola“. Vystoupili David Prachař, David 

Matásek, Valerie Zawadská a Martina Hudečková. Šlo o první představení z cyklu 

v divadelní sezóně 2008/2009. Nebylo sice plno, ale přítomní diváci byli výkony umělců 

nadšeni. 

24.11.  Sulawesi - tajemný indonéský ostrov, aneb 4x přes rovník – vyprávění  

známého cestovatele Václava Arnoše doplněné videoprojekcí v Malém sále Záložny.  

24.11.  Nový svátek „příjmeniny“? Vyšel kalendář, který vedle jmenin zavádí i svátek 

podle příjmení. Jmenuje se „Příjmenář 2009“ a uvádí 364 běžných českých příjmení             

a 30. dubna pak mají svátek všichni, jejichž příjmení se do kalendáře nevešlo. U mnohých 

příjmení jde o souvislost s datem, např. Svobodovi mají svátek 17. listopadu. Pro zajímavost 

– podle údajů ministerstva vnitra je v Česku známo 115 567 mužských a 146 487 ženských 

příjmení.  Nepřekvapí, že nejčastější je Novák a Nováková. 

25.11.  Od příštího roku zvyšují některá města vybíranou daň za nemovitosti, mnohde 

i o 100 %. Tu upravuje zákon, který obcím přiděluje podle počtu obyvatel koeficient pro její 

výpočet, a ty ji mohou zvýšit až pětinásobně. V Litovli se nebude zvyšovat celoplošný 

koeficient, zruší se však veškeré úlevy, které dosud některé ulice měly. Vedoucí finančního 

odboru Ing. Jaromír Kolář sdělil toto: „Dosud byly některé ulice zvýhodněny, protože tam 

byl velký provoz, byly v blízkosti cukrovaru, nebo tam občany omezovaly podnikatelské 

aktivity. Nyní všichni zaplatí základní sazbu danou zákonem.“ 

26.11.  Vedení města se setkalo se členy Seniorklubu na posezení ve Školní jídelně 

Studentů. Na sedmdesát seniorů si vyslechlo starostu města MVDr. Vojtěcha Grézla, 

místostarostu Petra Šrůtka a tajemníka MěÚ Ing. Radovana Vašíčka, kteří je seznámili 

s problémy i perspektivami města a výhledem do budoucna. Potěšitelné bylo, že i na 

seniory se myslí a v budoucím penzionu na ulici Vítězná se pro ně počítá nejen se 

stacionářem, ale i s prostorem pro jejich schůzky. Kulturní pořad zajistil soubor „Úsvit“ za ZŠ 

Jungmannova, občerstvení ŠJ Studentů. O kulturních pořadech pro seniory pohovořila 

ředitelka MK Bc. Hana Vogelová a o plánech Seniorklubu na první měsíce roku 2009 jeho 

předseda PhDr. Josef Hubáček. 
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27.11.  V novém parčíku v Chudobíně byla vysazena za účasti hostů z vedení města 

lípa Svatopluka Čecha v duchu krásné tradice vysazování stromů v obci na tomto místě.  

Lípa věnovaná slavnému českému prozaikovi již tady byla vysazena v roce jeho úmrtí 

1908, ale v 90. letech minulého století byla pro špatný stav skácena. Letos totiž uplynulo sto 

let od úmrtí spisovatele. Celou akci připravil občanský aktiv a jmenovitě pak jeho 

předsedkyně Ing. Ambrožová. 

27.11.  České dráhy přidají spoje – mění se jízdní řády, a tak některé vlaky budou 

jezdit nově, jiné častěji a další rychleji. Zásadní změnu systému dopravy připravily dráhy na 

trati Olomouc – Senice na Hané a Červenka – Senice na Hané. Z Olomouce pojedou 

vlaky vždy 31 minut po celé, v opačném směru vždy 48 minut po celé hodině, do 

Prostějova budou nově zajíždět přímé vlaky z Červenky, které dosud končily v Senici. Na 

trati Mladeč – Litovel je o letních víkendech přidán jeden vlak navíc.  

27.11.  Pro fotbalisty skončila podzimní část soutěže a naši reprezentanti jsou na tom 

„střídavě oblačně“ – muži jsou v krajském přeboru na pěkném druhém místě s 36 body      

ze 17 utkání, když 12x vyhráli, neremizovali a 5x prohráli. V krajském přeboru jsou starší 

dorostenci třetí s 37 body, mladší dorostenci desátí se 17 body. Starší žáci ve skupině B 

v krajské soutěži jsou sedmí a mladší žáci ve stejné soutěži pak osmí. Vcelku uspokojivé 

výsledky po polovině soutěže. Florbalisté jsou po osmi zápasech v tabulce 9. z 12 týmů, ale 

na desáté místo už mají čtyřbodový náskok a pomalounku snad začnou stoupat v tabulce 

výš. 

28.11.  Sdružení Šance uspořádalo již po jedenácté prodej vánoční hvězdy             

ve vestibulu MK, aby tak přispělo na léčbu dětí s leukémií a nádorovými chorobami. Loni 

se z prodeje v kraji podařilo získat téměř milion korun, které šly na zpříjemnění prostředí 

hemato-onkologického oddělení na dětské klinice v Olomouci. 

29.11.  Adventní inspirace – tvoření vánočních dekorací – akce v Koncertním sále 

MK. Olomoucké floristky předváděly a také učily zájemce tvořit adventní a vánoční 

dekorace. Za vstupní cenu 50,- Kč každý obdržel základní materiál, případné přízdoby       

si mohl dokoupit.  

29.11.  V rámci cyklu „Musica poetica“ vystoupila ve Velkém sále Záložny skupina 

„Druhá tráva“ se zpěváky Robertem Křesťanem a Katkou García, hostem koncertu byl 

zpěvák Pavel Bobek. 

30.11.  Vyprodaný Velký sál Záložny uvítal zpěváka Jožku Černého, kterého 

doprovázela cimbálová muzika Grácia. Všichni si zazpívali písničky podle přání                   

a odcházeli více než spokojeni s úrovní pořadu. 

01.12.  Ve Velkém sále Záložny vystoupila oblíbená pop-rocková kapela SUPPORT 

LESBIENS. 

02.12.  Arcidiecézní charita Olomouc ve spolupráci s Římskokatolickou farností 

Litovel a MK uspořádala ve Výstavním sále MK přednášku o pomoci chudým rozvojovým 

zemím, která má motto „Česká republika pomáhá, pomáhejte s námi“ a proběhla 

v rámci „Týdne báječného přátelství“. Akci uvedl P. Josef Rosenberg, přednášku vedly 
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dvě studentky VOŠ Caritas z Olomouce, které se zúčastnily stáže na Jamajce. Vše bylo 

doplněno videoklipy z jejich pobytu a fotovýstavou.  

03.12.  Litovelský pivovar chystá devět set hektolitrů pivního třináctistupňového 

vánočního speciálu, který právě dozrává v ležáckém sklepě. Je uvařeno z dlouho 

odležených sladů z minulé sklizně, je uvařeno klasickou technologií a musí ve sklepě strávit 

sto dnů, než bude vyexpedováno v těchto dnech v lahvích i sudech k zákazníkům. 

Sváteční speciál se tady vaří od roku 2004, kdy byl poprvé uvařen u příležitosti 111 let od 

založení pivovaru. 

04.12.  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na litovelském náměstí bylo příležitostí 

si poslechnout pěvecké sbory DPS Benjamínek ze ZŠ Vítězná, DPS Úsvit ZŠ Jungmannova, 

DPS Mládí ZŠ Vítězná a PS Palora GJO. Slavnostní nálada, příjemné pocity, ovšem sníh 

žádný. 

05.12.  2. slet Mikulášů a andělů na litovelském náměstí přilákal spoustu masek           

a také přihlížejících rodičů či prarodičů. Náladu zpestřil DPS Mládí a dramatický kroužek 

Zvoneček, oba ze ZŠ Vítězná. V programu vystoupila i agentura LEV – čert jako žonglér, 

kejklíři s hořícími kužely, polykači ohně a celá ohňová show. Na závěr byly vyhodnoceny 

nejlepší masky a odměněny cenami. 

06.12.  Prezident Václav Klaus se na konferenci ODS vzdal titulu jejího čestného 

předsedy. 

06.12.  Litovelští ochotníci na sokolovně sehráli hru místního dramatika Michala 

Schmalze: Už tu byla. V jeho režii hráli Pavel Soldán, Zdena Sedlářová, Iva Kevešová, 

Pavlína Fišrová, Jarka Vebrová, Zdeněk Šmíd, Petr Linduška, Lea Hutařová, Petr Škobrtal     

a sám Michal Schmalz. 

07.12.  V rámci cyklu „Adventních koncertů“ v Husově sboru se představila Hanácká 

mozeka v pořadu „Vánoce na Hané“, když předvedla tradiční zvyky a koledy. 

Doprovodila folklorní soubor Hanačka a Hanáckou ambasádu. Tento pořad, který se 

konal již podruhé si přišlo vychutnat na 150 lidí.   

08.12.  Vánoční koncert zpěváka Janka Ledeckého s hudební skupinou                            

a smyčcovým kvartetem M. NOSTITZ QUARTET ve Velkém sále Záložny.  

8. - 30.12. Výstava studia ATELIÉR ve Výstavní síni MK je pojata jako prodejní výstava 

litovelských výtvarníků. 

09.12.  Další akce z cyklu v Husově sboru představila Dětský pěvecký sbor                         

a dramatický kroužek ZŠ Vítězná. Motto: Radostné očekávání Vánoc očima těch 

nejmenších. 

11.12.  Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, uspořádala v salonku 

restaurace v muzeu přednášku s besedou „Letopočty končící osmičkou“, kterou vedl 

litovelský historik pan Lubomír Šik. Po skončení následovala prohlídka stejnojmenné 

výstavy. 
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14.12.  Groteskní komedii francouzské autorky Yasminy Rezy uvedl MK jako druhou 

hru divadelního cyklu ve Velkém sále Záložny. Výborné bylo obsazení herci Městských 

divadel pražských v čele se Simonou Stašovou, Oldřichem Víznerem, Veronikou Gajerovou 

a Otakarem Brouskem ml., doplněné hudbou Dalibora Gondíka pod režijním vedením 

Milana Schejbala. 

15. - 20.12. Vánoční výstava – prodej vánočních ozdob spojený s výstavou dětských 

prací v Koncertním sále MK. 

16.12.  Kolony skončily a nový most na ulici Dukelská i kruhový objezd na 

Staroměstském náměstí začaly sloužit motoristům. Smluvní termín byl stanoven až na         

22. prosince, ale počasí stavbařům mimořádně přálo, a tak mohla skončit odysea, která 

z Litovle dělala málem krétský labyrint. Obě stavby  přišly na 44 miliony korun a mají pěším   

i řidičům zajistit větší bezpečnost. 

17.12.  Efektní smyčcová show ve stylu Vanessa Mae v kostele sv. Marka, kterou 

předvedly Markéta Muzikářová (housle), Kateřina Lískovcová (housle) a Sylva Jablonská 

(violoncello) – smyčcové trio INFLAGRANTI - přilákala spoustu diváků. Na programu byly 

skladby Vivaldiho, Bacha, Dvořáka, Offenbacha, ale i skupin Nirvana, Metalica, Queen      

a Beatles. Velmi zajímavý koncert. 

18.12.  O ZŠ Vítězná se píše v novinách, konečně pozitivně! Škola se zapojila do 

výzkumu Krajské hygienické stanice a Katedry andragogiky Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci a přes 500 jejích žáků má místo židlí velké míče, tzv. gymbally.     

Jde o program Zdravá záda, který podle zjištění odborníků výrazně zlepšuje postojové 

vady žáků. Projevily o něj zájem i zahraniční školy, které se k nám jezdí novou metodu učit. 

19.12.  Topolánkovo Waterloo – tři debakly vlády: zrušení poplatků, stop vojenským 

misím v cizině, pád dohody o předsednictví EU! Tak hořkou porážku premiér ještě nezažil! 

To všechno dokázali socialisté spolu s komunisty odhlasovat ve Sněmovně. „Vláda by teď 

měla zvážit demisi a dohodnout se s námi na předčasných volbách. My zvažujeme, že 

přijdeme s dalším pokusem o vyslovení nedůvěry,“ řekl šéf ČSSD Jiří Paroubek. 

20.12.  Napříč kontinenty – vánoční koncert KPH v Husově sboru. Účinkoval smíšený 

pěvecký sbor Hany Kaštanové. 

21.12.  První zimní den? Slunce svítí jako v dubnu a teplota se pohybuje kolem 8 ° C, 

sníh nikde! 

25.12.  Vánoční koncert KANTIKY a PS PALORA v kostele sv. Marka. Byla předvedena 

i mše Karla Martínka. Nádherná vánoční nálada.  

26.12.  Oživlá řemesla IV – speciální sváteční prohlídka muzea od 15 do 19 hodin. 

Nabízeni byli: šikovní řemeslníci, lidová hudba, zapojení návštěvníků do programu - mohli 

jste si vyrobit svíčku, vlastní pečeť, kresbu na kámen, ochutnat léčivý likér, medovinu, dát  

si čaj či grog a zakousnout i vánoční pečivo. To vše za dobového osvětlení svíčkami           

a loučemi. Zajímavý program i zajímavé vstupné: do výšky 120 cm zdarma, jinak 

symbolických dvacet korun. 
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27.12.  Akce Lité olovo - Izrael udeřil, Gaza hoří! Palestina zažívá nejhorší dny           

ve svých dějinách – bombardování území, na kterém vládne organizace Hamas si 

vyžádalo první oběti. Jistě nebudou ani poslední. Válka je na spadnutí a izraelské jednotky 

jsou shromažďovány na hranicích pásma Gazy. 

31.12.  Přichází doba hladová? Iluze, že by světová ekonomická krize mohla Česko 

minout bez povšimnutí, padla. Každý den přicházejí nové zprávy o propouštění, 

omezování výroby, zmrazení platů. Podle toho, co zatím říkají firmy, přijde o práci 

napřesrok asi 140 000 lidí. Neradostná to vyhlídka do roku 2009! 

 

4. DEMOGRAFIE   

 Pro rok 2008 by se mohl stát mottem slogan: „Husákovy děti spustily velký byznys“.  

Tedy lidé, kteří se narodili v sedmdesátých letech minulého století za dob generálního 

tajemníka KSČ Gustáva Husáka se nyní rozhodli mít vlastní potomky. Právě jejich 

rozhodnutí stát se rodiči a také díky většímu přílivu cizinců v reprodukčním věku se rozběhl 

baby boom. Už v roce 2007 se narodilo vůbec nejvíce dětí za posledních třináct let, 

přesně 114 632.  

 Na střední Moravě se jen za prvních sedm měsíců narodilo o 200 dětí více než vloni. 

A prázdninový červenec si jako datum porodu „vybralo“ nejvíc maminek. 

Nejpopulárnějším dívčím jménem, které sestřičky zapisují do rodných listů, je již podesáté 

za sebou Tereza. Na dalších místech je to Natálie, Anna, Adéla, Eliška, Karolína, Kateřina, 

Barbora, Lucie a desítku uzavírá Kristýna. U chlapců vyhrál Jakub, který na prvním místě 

vystřídal Jana. Dále to byli Tomáš, Lukáš, Ondřej, Vojtěch, Matěj, Adam, Daniel a desáté 

místo obsadil Filip. Mezi maminkami vede trio Jana, Petra a Lenka, u otců je to Petr, Jiří       

a Jan. 

 Celá třetina dětí je dnes nemanželských, takže se u nás ročně narodí téměř 40 000 

dětí svobodným matkám. Statistiky ukazují, že nesezdaných matek přibývá i přesto, že od 

letoška už není finančně výhodné mít dítě mimo manželství. Stát totiž přitvrdil podmínky 

pro výplatu některých sociálních dávek a mateřskou platí osaměle žijícím i vdaným 

matkám stejně dlouho – 28 týdnů. Ještě vloni byly pro matky bez partnera sociální dávky 

až o dva tisíce výhodnější. Dvě třetiny svobodných matek mají v Česku jen základní 

vzdělání a nemanželské dítě je pro většinu z nich prvním potomkem. Tři maminky z deseti 

nenapíší do rodného listu jméno otce a připravují se tak o alimenty.  

 To ukázal rozsáhlý výzkum Sociologického ústavu. Navíc se ukázalo, že buď sňatek 

odmítají muži, nebo u obou partnerů převládá odpor k formalitám, popřípadě ženy 

odkládají svatbu až po narození dítěte, protože si nejsou jisté pevností vztahu. Přesto        

na střední Moravě se lidé začínají hrnout do manželství. Vloni tu zamířilo k oltáři 3 325 párů, 

letos to i díky magii tří osmiček bude jistě více. Zároveň klesají počty rozvodů – loni se        

na střední Moravě rozvedlo 1 853 manželství, což je o 150 méně než v roce 2006. Stoupající 

počty novomanželů odpovídají celorepublikovému trendu. Lidem se totiž začalo dařit        

a svatby plánují s vizí šťastné budoucnosti. Mezi ostatními čtrnácti kraji se náš Olomoucký 
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v počtu sňatků umístil na „průměrném“ sedmém místě. Meziročně počet svateb narostl     

o více než 3,7 %, nejvíce na Olomoucku, nejméně na Jesenicku.  

 Lidé se také stále častěji berou až v pozdějším věku. Zatímco v roce 1991 uzavřelo 

sňatek na střední Moravě 438 osmnácti a devatenáctiletých mužů a 1 472 stejně starých 

žen, v roce 2006 už bylo takto starých ženichů pouze 7 a  nevěst 51! Při prvním manželství 

vloni v Česku dosahovali muži průměrně věku 31,2 roku a ženy 28,6 roku a je zřejmé, že jde 

o dlouhodobý trend. Ještě pro zajímavost – nejčastější příčinou rozpadu manželství          

na střední Moravě byl vloni rozdíl povah a zájmů. Za tím následuje alkohol a nevěra. 

 Ještě k symbolice těch tří osmiček. Právě ty lákaly Čechy ke svatbám a zájem byl    

o mnoho větší, než loni 7. 7. 2007! Zajímavé datum zvýšilo počet svateb během celého 

měsíce a byl to vůbec první měsíc od roku 1989, kdy počet svateb v  Česku překonal 

deset tisíc. Osmička je lákavá a toto číslo fascinuje lidi v různých kulturách. V mnoha 

naukách je osmička symbolem života, harmonie, dokonalosti, nekonečna, umění, energie 

či znovuzrození a odpuštění. Vždyť i olympiáda v Pekingu začala 8. 8. 2008 v 8 hodin,         

8 minut a 8 sekund – tak to zaujalo Číňany! 

 Máme sice k dispozici údaje za půlrok, ale i ty ukazují, že ze střední Moravy odešlo 

více lidí, než kolik se přistěhovalo. Přibylo pouze 106 lidí, což je nejnižší nárůst v celé České 

republice. Podle statistiků je to ovlivněno tím, že lidé odcházejí z regionu „za lepším“.       

Ke konci června žilo v Olomouckém kraji celkem 641 897 obyvatel, což je o 1 130 lidí více 

než ve stejném období minulého roku. K nárůstu přispěl zejména baby boom. V lednu až 

červnu se narodilo v kraji 1 787 chlapců a 1 706 dívek. Celkový počet živě narozených se 

tak meziročně zvýšil o 99 novorozeňat. Nejvíce dětí přivedly na svět maminky z okresu 

Olomouc – 283.  

 Region opustilo více lidí, než se do něj přistěhovalo. Celkem šlo o 714 obyvatel. 

Olomoucký kraj patří dlouhodobě mezi ekonomicky nejslabší regiony v zemi. Vykazuje 

nejnižší HDP na obyvatele a v průměrné měsíční mzdě je rovněž po celá léta na konci 

žebříčků mezi kraji. Pak se ovšem není čemu divit. Jestli něčemu – lidé neodcházeli          

do zahraničí, ale migrovali v rámci krajů České republiky. V celé republice se počet 

obyvatel v prvním pololetí zvýšil zhruba o 44 000 a dosáhl tak počtu 10 425 000. 

 Na střední Moravě nyní žije přes deset tisíc cizinců (10 196), v okrese Olomouc 4 494. 

Během deseti let se jejich počet zvýšil více než o polovinu. Nejvíce jich přichází z Ukrajiny, 

Slovenska a Vietnamu. Většinou se tu nechtějí usadit natrvalo, přijíždějí za výdělkem. Přesto 

Olomoucký kraj je třetím cizinci nejméně obydleným regionem. V kraji také žijí lidé                

i z Alžírska, Chile, Jordánska nebo Ázerbájdžánu. Velkým problémem je pro ně jazyková 

bariéra. Čím dál víc firem si zvyká, že u nich pracují cizinci. Skrytá diskriminace ale existuje 

pořád. Přicházející ekonomická krize ale s počtem cizinců u nás pořádně zamíchá a mnozí 

nás budou muset opustit, protože při propouštění budou mezi prvními, s kým se podniky 

rozloučí.  

 Během roku nastaly i změny v oblasti důchodů. Poslanci udělali první krok k přijetí 

důchodové reformy a tak každý, komu je dnes 42 roků a méně, už by měl jít do důchodu 

až v 65 letech. Zvýhodnění by mělo zůstat jen pro ženy, které vychovaly dvě nebo více 

dětí. Návrh prošel Sněmovnou o jediný hlas a ukazuje se, že by mohl projít i v dalších 
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čteních. Koalice se shodla na tom, že každý bude muset pracovat alespoň 35 let, aby 

dosáhl na důchod. Zatím je to o deset let méně. Podle chystaných změn by do důchodu 

v 65 letech měli jít první lidé v roce 2030. 

 Významným demografickým faktem je i to, že Češi žijí déle. V Evropské unii sice 

nejdéle žijí Francouzi, jejichž očekávaná délka života je 80,87 roku, Česko je na 19. místě 

s průměrem 76,62 roku. Že by to bylo tím, že Francouzi jsou zdravější, sportují, pijí červené 

víno a nepřipouštějí si stres? My prý nemáme mnoho optimismu, chybí nám radost ze 

života a všechno vidíme příliš černě. Tím si člověk zkrátí život až o třicet procent!? Ale i u 

nás přibývá stoletých a v našem kraji máme více než dva tisíce lidí starších devadesáti let. 

V Česku máme nyní 569 stoletých seniorů. Je ale nutno dodat, že právě péče o ty nejstarší 

je také nejnáročnější. Olomoucký kraj má k dispozici pět léčeben, z nich ta pro nás nejbližší 

je v Pasece u Uničova.  

 Jak vypadá situace v Litovli a v integrovaných obcích. K 1. 1. 2009 byl celkový 

počet obyvatel 10 040 (k 1.1. 2008 10 066), z toho 5 060 žen a 4 980 mužů. Přistěhovalo se 

149 občanů (84 žen, 65 mužů); odstěhovalo 200 (121 žen, 79 mužů), přestěhovalo pak 214 

(104 žen, 110 mužů). Došlo celkem k 563 změnám pobytu (k 309 u žen, 254 u mužů). Nově 

narozených bylo 115 (62 dívek, 53 chlapců), zemřelo 109 občanů (45 žen, 64 mužů). Ve 

věkové skladbě obyvatelstva je 1 383 dětí do 15 let (700 dívek, 683 chlapců), dospělých 

nad 15 let je potom 8 657 (4 360 žen, 4 297 mužů). 

 I v Litovli se projevily celorepublikové trendy ve jménech nově narozených dětí  i 

když i my máme své odlišnosti. Nejvíce se u nás narodilo Jakubů (5), Tomášů, Václavů, 

Danielů a Vojtěchů (po 3) a také dva Matějové. Z dívek překvapivě nejvíce 

frekventované bylo jméno Nela (6), za nimi následuje Natálie (5), Lucie (4), Tereza 

s Veronikou (po 3) dvakrát Barbora. Objevila se ale i exotická a dvouslovná jména, 

například: Vivien, Berenika, Vanessa, Leonie, Adina, Natalie Ester, Anna Lea, Veronika 

Adriana, Izabela, Alex, Robin či Jonáš. 

 Vzhledem k tomu, že matrika MěÚ Litovel zajišťuje výkon státní správy v přenesené 

působnosti pro zajištění záležitostí občanů celého matričního obvodu (Litovel, Bílá Lhota, 

Červenka, Haňovice, Pňovice, Měrotín a Mladeč) budou další údaje poněkud širší, než ty, 

které jsou uváděny výše. Je nemožné z nich vytáhnout jen ty, které se týkají Litovle             

a integrovaných obcí, ale snad poslouží k informaci několik zajímavostí. V roce 2008 se 

uskutečnilo a bylo zapsáno do matrik 53 uzavření manželství a vydáno 11 osvědčení 

k církevním sňatkům. Bylo vyznačeno i 43 rozvodů. V matričním obvodu zemřelo celkem    

64 občanů, nejvíce v samé Litovli – 25. 

 Proběhlo 12 vítání dětí, při nichž bylo přivítáno 92 dětí. Jubilantům bylo rozesláno 

453 blahopřání k životním jubileím, předáno pro ně i 280 balíčků a provedeno 11 návštěv   

u jubilantů oslavujících 90. narozeniny. Slavnostní rámec mělo také trojí předávání 

maturitních vysvědčení absolventům Gymnázia Jana Opletala v Litovli. Snad překvapí 

fakt, že naši občané si již zvykli využívat moderní službu Czechpointu. Bylo totiž přijato          

a vyřízeno 142 žádostí o vydání rejstříku trestů, 84 žádostí o další rejstříky (obchodní             

či živnostenský rejstřík, list vlastnictví). Prostřednictvím Czechpointu bylo celkem přijato 226 

žádostí.  
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Devadesáti a více let se dožili a „kulaté 80“ a „půlkulaté 85 a 75“ oslavili: 

98 let: Navrátilová Marie, Vybíralová Anežka 

97 let: Seidlová Marie 

95 let: Hamřík Josef 

94 let: Frýbortová Marie (Unčovice), Jurásková Anežka (Tři Dvory), Balcárková Anna, 

Hájíček Rudolf, Pyšná Eliška, Kubík Jaromír 

93 let: Vymětalová  Anna, Sieberová Anna, Geprtová Gertruda 

92 let: Faksa Jan, Smrček František (Savín), Obrátilová Anna (Nová Ves) 

91 let: Vilímcová Marie, Vrtal Jan (Tři Dvory), Látalová Miloslava 

90 let: Dršková Božena, Lamrová Ludmila, Sedláčková Zdeňka, Caesarová Marie, Pavlová 

Miroslava (Tři Dvory), Malý Jaroslav (Nasobůrky), Wilhelm Vojtěch, Bahounková Sophie, 

Ajgelová Ludmila, Halounová Věra 

85 let: Popelka Ladislav (Unčovice), Palatková Milada, Nakládalová Ludmila, Dokoupilová 

Otília, Zmund Karel, Jurečková Marie, Skopalová Vlasta, Lakomá Aloisie, Urbášková Marie, 

Jurečková Marie (Tři Dvory), Jaremkievicz Michal (Tři Dvory), Šromová Růžena, Applová 

Libuše, Škopová Libuše (Nasobůrky), Liška Vladislav (Chudobín), Langer Miroslav, 

Steinerová Libuše 

80 let: Ressler Miroslav, Slavíková Milada, Šedá Anna (Nasobůrky), Jemelková Nina, Papajk 

Rostislav, Navara Miroslav, Šik Lubomír, Valouch Karel, Přidal František, Korhoň Rostislav 

(Nasobůrky), Koupilová Danuše, Weber Josef, Coufalová Anna (Nasobůrky), Dojčán 

Vojtěch (Myslechovice), Bucherová Marie, Navrátilová Věra, Papicová Svatava 

(Mylechovice), Freml Antonín, Vályová Jiřina, Procházková Vlasta, Němcová Květoslava, 

Vinklerová Květoslava (Nová Ves), Šafářová Marie, Polívková Věra (Myslechovice), Vydržel 

Josef (Nasobůrky), Veselá Alena, Deskopová Věra, Heinrichová Ludmila (Chořelice), 

Šindelářová Anna, Skácel Zdeněk, Sleha František, Dvořák Bohumil, Petr Miroslav, 

Zapletalová Marie, Konečný Bohuslav, Němečková Jaroslava, Zedníková Věra, Škůrek 

Ladislav (Savín), Vavrdová Věroslava (Nová Ves), Vévodová Ludmila, Crháková Jarmila, 

MVDr. Vavrouch Jaromír, Skýpalová Marie, Nováková Vlasta, Fuksová Věra, Zapletalová 

Ludmila (Rozvadovice), Brzobohatá Marie, Arnošová Libuše (Myslechovice), Nantlová 

Zdeňka, Slehová Ludmila, Šimonová Jindřiška, Voglová Libuše, Lounová Marie, Růžičková 

Jarmila 

75 let: Vošalík Zdeněk, Kuchařová Drahomíra, Vymětalová Marie, Březina Květoslav 

(Savín), Hlaváčová Zdenka (Nasobůrky), Polakovičová Alžběta, Levartová Jindřiška, 

Absolon Tomáš, Sieglová Marie, Štýbnar Vítězslav, Němec Jan, Čamková Květoslava, 

Heinz Rudolf (Nasobůrky), Tichý Mojmír, Kuchařová Milada, Hanzlíková Miroslava, 

Šmakalová Alžběta, Hampl František, Grunt Josef, Přidal Lubomír (Chudobín), Hubáčková 

Dagmar, Peníšková Jarmila, Šmoldas Vladimír, Navrátil Jaroslav, Všetýček Stanislav, 

Zavadilová Anna, Huňka Eduard (Unčovice), Smýkal František, Spurný Richard, Hustý 
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František, Čačka Jan, Vachutková Danuše (Nová Ves), Sedlář Milan, Rýznarová Jaroslava, 

Pavlatová Jiřina, Hošek Josef, Vinš Antonín (Březové), Smrček Alfons, Slouková Marta, 

Maitnerová Libuše, Mikeska Ladislav (Nasobůrky), Petrželková Lidmila, Gottwald Mojmír 

(Savín), Axmanová Libuše (Myslechovice), Čačka Josef (Myslechovice), Kuchař Otakar, 

Voglová Růžena (Chořelice), Mikulček Josef, Kučera Zdeněk (Nová Ves), Grofková 

Zdeňka, Filipová Věra, Kuchařová Miloslava (Nová Ves), Kuchařík Josef (Tři Dvory), Klein 

Stanislav, Korhoňová Ludmila (Nasobůrky), Mariánková Věra (Nasobůrky), Dostálová 

Miloslava (Nasobůrky), Vodičková Miloslava, Čepová Marie, Soukup Zdenek, Šindelář 

Stanislav, Moťka Josef (Unčovice), Crháková Anna (Nová Ves), Kroutil Jiří, Kupka Jaroslav 

(Rozvadovice), Ošťádal Alois (Nasobůrky), Sachová Naděžda (Unčovice), Špunda Miloslav 

(Nasobůrky).     

Jmenovaní jsou řazeni podle měsíců v roce, kdy oslaví svoje jubileum. Pokud není 

uvedena závorka, jedná se o občana Litovle. 

Uvedeme i významná jubilea a události v historii města „půlkulatá“ či „kulatá“, opět podle 

měsíců v roce: 

19. 01. 1908 se narodil v Chudobíně profesor Václav Dragoun, básník a dramatik. 

01. 01. 1938 Litovel dosáhla po mnohaletém úsilí postátnění reálného gymnázia. 

27. 02. 1858 se v Litovli narodil Jan Schuster, obchodník a český vlastenec, majitel po něm 

nazvaného domu „Šustrák“. 

19. 02. 1878 se narodil Kuneš Sonntag, redaktor, poslanec agrární strany v revolučním 

Národním shromáždění, ministr a ředitel banky. 

10. 02. 1933 zemřel v Litovli František Nedoluha, ředitel Záložny, vedoucí osobnost boje za 

českou Litovel. 

09. 02. 1938 byl jmenován čestným občanem města básník Petr Bezruč. 

30. 03. 1898 MUDr. Václav Tužil otevřel v Litovli léčivé,vanové  a parní lázně. 

12. 03. 1983 byli uneseni vojáky UNITA v Angole zaměstnanci Papcelu – pan Labounek a 

manželé Smrčkovi se dvěma dětmi. 

02. 04. 1888 se narodil podplukovník Jaroslav Chrudina, legionář a básník. 

09. 04. 1888 se narodil učitel, legionář, člen okresního zastupitelstva i výboru Josef 

Vymětal. Za války byl Němci popraven. 

25. 04 1888 se narodil mlynář ve Vísce Josef Zedník, zakladatel Sokola v Nasobůrkách, 

ochotnický herec, po řadu let majitel a vydavatel Litovelského kraje. 

17. 05. 1898 se narodil v Nasobůrkách Stanislav Nedoma, učitel, funkcionář mnoha spolků 

a do roku 1953 i správce městského archivu. 

26. 06. 1888 se ustavilo Společenstvo obchodníků a hostinských pro Litovel a okolí. 
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21. 07. 1868 se narodil Viktor Pinkava, farář a historik, autor prvních českých dějin Litovle. 

21. 08. 1933 byl slavnostně otevřen nový sokolský stadion. 

02. 09. 1938 bylo Litovelsko postiženo katastrofální povodní.  

13. 06. 1933 se narodil Ladislav Kryl, konstruktér, litovelský fotograf. 

10. 10. 1938 obsadilo německé vojsko pohraničí až k okraji Litovle. 

02.10. 1938 zemřel Jan Slavíček, učitel, botanik, zoolog a entomolog. 

28. 10. 1968 vznikl v Chudobíně a poprvé vystoupil pěvecký sbor KANTIKA. 

O Vánocích roku 1958 byly instalovány nové hodiny na litovelské radnici. 

Tato „Litovelská výročí“, stejně jako následující kapitola „Jubilea“ byla převzata 

z databáze pana Lubomíra Šika.  

 

DEMOGRAFIE  

Údaje o průměrném věku obyvatel (členění dle místních částí a pohlaví) k 1. 1. 2008 
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Děti (do 15 let) 

 

 

5. JUBILEA OSOBNOSTÍ 

BLAHYNKA Milan PhDr.,CSc.  

Narodil se 29.08.1933 v Ružomberoku na Slovensku. Od roku 1951 žil v Olomouci, kde r.1956 

absolvoval FFUP. V letech 1957-60 učil na jedenáctiletce v Litovli češtinu a ruštinu. 

Postgraduálně studoval estetiku na Institutu společenských věd při ÚV KSČ v Praze, r.1968 

získal doktorát. 
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BOHUSLAV František 

Po několika výměnách okresní správy v poválečných letech byl v říjnu 1922 jmenován 

okresním hejtmanem v Litovli František Bohuslav, který tuto funkci vykonával až do roku 

1932. Byl čestným předsedou řady spolků, působil v prvním rodičovském sdružení 

gymnázia aj. Jeho manželka Ema účinkovala v ochotnickém divadle. Počátkem března 

1932 odešel z Litovle do Zábřeha, zemřel potom 8.11.1938 ve věku 58 let. 

 

BUDÍK Miloslav RNDr.  

Narodil se 21.05.1935 v Hranicích, studoval na gymnáziu v Litovli, od r. 1950 bydlel             

na Sv. Kopečku u Olomouce. V roce 1963 maturoval na SG v Olomouci a pokračoval  

v dálkovém. Roku 1971 absolvoval Přírodovědnou fakultu UP, obor biologie, zeměpis, 

r.1979 získal doktorát. V letech 1955- 1974 působil jako člen orchestru Divadla OS 

v Olomouci a učitel hudby (též na hudební škole v Litovli). Psal básně, které též osobně 

přednášel, zabýval se studií o Jaroslavu Durychovi, v rukopisu je několik vzpomínek           

na Litovel. V roce 1993 vydal vlastním nákladem sbírku básní "Pasáže arpegia", r.1994 

báseň "V paprscích stříbra". V roce 1996 se účastnil soutěže Literární Klatovy. 

Spoluzakladatel a člen výboru olomoucké Společnosti přátel Afriky. Zemřel roku 1998. 

 

CIHELKA Oldřich  

Akademický malíř Oldřich Cihelka se narodil 29.1.1881 v Praze, zde navštěvoval reálku       

a pak malířskou akademii, byl žákem prof. Maxe Pirnera. Jako středoškolský profesor 

působil v Kladně, Pardubicích, Olomouci a v letech 1912-21 v Litovli učil kreslení, geometrii 

a modelování. Je autorem obrazu Jana Husa v Husově sboru v Litovli. Poté přešel do Prahy 

na státní RG v Praze 11. Jako malíř a kreslíř volil náměty historické a přírodní, ilustroval řadu 

románů a knih pro mládež, učebnice. Zemřel v Praze 11.6.1958, pochován je na Olšanech. 

 

ČEP Václav prof.  

Bratr spisovatele Jana Čepa se narodil 10.10.1908 v Myslechovicích. Absolvoval RG            

v Litovli, maturoval r.1927, poté studoval na FFUK Praha obor latina, francouzština, 

absolvoval r.1933. Poté v letech 1931-32 studoval v Římě jako stipendista romanistiku          

a archeologii. Krátce (1934-35) působil jako středoškolský profesor v Šumperku, 1937-45        

v Nymburce, bydlel v Poděbradech, 1945-70 v Praze. Překládal z francouzštiny, 

španělštiny, italštiny. Zemřel 26.09.1985 v Praze, pohřben v Cholině. 

 

ČÍHAL Miloslav.  

Narodil se 7.6.1948, původně učitel autoškoly Svazarmu, po roce 1990 majitel soukromé 

autoškoly v ulici Dukelská 327. Dlouholetý veřejný činitel, v letech 1976-1990 poslanec 
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Národního výboru, 1981-1990 předseda komise pro ochranu veřejného pořádku,         

1990-1994 člen městského zastupitelstva za KSČ, od r.1994 za ČSSD, od r.1998 předseda 

komise dopravy. 

 

DRAGOUN Václav prof.  

Narodil se 19.1.1908 v Chudobíně, v r.1927 absolvoval RG v Litovli, od r. 1942/43 do r.1970 

středoškolským profesorem češtiny na Střední lesnické technické škole v Hranicích. Autor 

básnické sbírky Vám lesy... (Hranice 1993), přírodní lyrika. Kromě toho autor rozhlasových 

her a drobných národopisných textů uveřejněných v kalendáři Hanáckých novin Rok      

na Hané 1993. 

 

FALTÝNKOVÁ Marie  

(roz. Leibnerová) se narodila se 7.04.1938 v Bouzově, r. 1956 absolvovala RG v Litovli.           

V té době byla členkou hudební kapely, kde hrála na harmonium, ale v hudbě byla 

samoukem. Po maturitě pracovala v MEZ Mohelnice jako kreslička, od r. 1971 jako učitelka 

MŠ. Dálkově vystudovala SPgŠ v Přerově a od r. 1974 - duben 1993 byla ředitelkou MŠ       

na Bouzově. Přes léto průvodkyně na hradě Bouzov, sbírala lidové písně z Bouzovska, znala 

je nejen od maminky, ale i od učitele Bohumila Vaňáka. Písně byly publikovány    

v kalendářích Rok na Hané.  

 

FRIŠTENSKÁ Zdeňka Mgr. 

Narozena 13.2.1958 v Litovli, praneteř zápasníka Frištenského, dcera Miroslava 

Frištenského. Manžel František Burián, syn Miroslav. Po vystudování PU Olomouc učitelka   

na Středním odborné učilišti v Litovli, učila fyziku a technické předměty. Od 1.9.2003 po 

výběrovém řízení jmenována ředitelkou obnoveného litovelského muzea. 

 

FÜRST Josef PhDr.  

Josef Fürst se narodil 17.6.1878 v Praze, své studentské mládí strávil v Opavě, kde roku 1883 

maturoval na gymnáziu, pak studoval přírodovědu v Olomouci, filozofii na UK Praha.        

Do Litovle přišel 15.9.1901 jako první profesor tehdejší matiční reálky. Učil biologii, 

matematiku a fyziku. Působil zde pak nepřetržitě jako profesor, od 1.4.1917 jako správce 

ústavu a od 1.12.1918 jako ředitel. Hned v prvních letech se poznalo, že řady kulturních 

pracovníků v našem kraji rozmnožila síla velmi zdatná, neboť doktor Fürst jako výborný 

učitel a vychovatel byl milován žactvem i svými kolegy, jako vzorný ředitel vedl ústav 

zdárně k rozkvětu, jako vzácný a ušlechtilý společník byl oblíben u všech spoluobčanů         

a jako pracovník vědecký a spisovatel se dopracoval významu, který záhy přesáhl hranice 

našeho kraje. Publikoval v Lidových novinách, v časopise Příroda a škola 1903- 1915, je 

autorem populárně naučných publikací. Byl členem mnoha kulturních spolků a korporací, 
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z nichž mnohé vedl jako předseda. Uplatnil se v ochotnickém divadle, ale zejména byla 

záslužná jeho činnost v mladečských jeskyních a v Krajinské muzejní společnosti. Byl muž 

nadmíru vzácný, jenž nikoho nezarmoutil a nikomu vědomě neublížil. K našemu městu 

přilnul tak vroucně, že se mu litovelský kraj stal druhým domovem. Roku 1937 odešel          

do výslužby a usadil se v Olomouci, začátkem 50. let žil ve Velké Bystřici, zemřel 16.5.1955    

v Olomouci.  

 

HADERKA František 

3.5.1928 zemřel na Barachově (Žerotínova 47) rolník a měšťan František Haderka ochrnutím 

srdce ve věku 71 let. Od roku 1896 stál v čele katolického měšťanstva a byl dlouholetým 

předsedou lidové strany. Stal se členem prvního českého výboru v roce 1899 a po 

převratu zastupoval v městském zastupitelstvu a radě stranu lidovou. Měl referát lesní         

a hospodářský a posledně referát o obecních domech.  

 

HLAVINKOVÁ Miluše  

Miluše Hlavinková, se narodila 13.1. 1968 v Litovli. Vystudovala SOU uměleckých řemesel        

v Praze, obor keramika. Pracuje v Litovli v Havlíčkově ulici 635, věnuje se užitkové keramice 

a kamenině, a volné užité tvorbě inspirované tvary lidové tvorby. Několikrát vystavovala        

v litovelském muzeu i v Městském klubu na souborných i samostatných výstavách. 

 

HORA Eduard ing. 

10. 3 1928 zemřel ve věku 67 let ing. Eduard Hora, technický správce cukrovaru. Byl po      

33 let úředníkem cukrovaru, činný i ve veřejném životě, po dvě období zasedal 

v městském zastupitelstvu za národně demokratickou stranu.  

 

HUBÁČEK Josef PhDr, 

Josef Hubáček se narodil v Litovli 6. října 1938, po studiu na litovelském gymnáziu 

absolvoval vysokoškolská studia v Olomouci na Filosofické fakultě University Palackého       

a externí studia psychologie a filosofie. Má syna a dceru, manželka pracovala jako 

učitelka ZŠ. V roce 1960 začal působit na ZDŠ v Karlovicích a potom deset let                    

na střední průmyslové škole v Bruntále. Od roku 1971 do odchodu do důchodu v roce 

2005 učil na Gymnáziu Uničov jazyk ruský, dějepis, psychologii a sociologii. Do komunální 

politiky vstoupil po roce 1990 jako nezávislý kandidát na listině KDU-ČSL, v letech 1992-2006 

byl členem Rady města Litovel, ve vedení komisí a společenských organizací, zasloužil se   

o zřízení sauny. V roce 2005 byl po odstoupení L. Šika jmenován kronikářem města Litovle. 
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CHARVÁT Jaroslav PhDr.  

Narodil se 22.09.1904 v Třebíči, roku 1923 absolvoval gymnázium v Litovli. Již ve 

studentských letech vystupoval jako radikální socialista a r.1926 se spolu s podobně 

smýšlejícími soudruhy (J. Schneider, J. Vaněk a F. Lón) podílel na rozbití jednotného 

studentského hnutí AFK. Po studiích na FFUK v Praze byl v letech 1930-1945 archivářem 

Národního muzea, 1949-1953 profesorem pedagogické fakulty UK Praha, 1953-1958 

profesorem i rektorem VŠ pedagogické, od roku 1958 profesorem FFUK. Spolupracovník 

Ottova slovníku naučného nové doby, redaktor časopisu Dějiny a přítomnost, editor spisů 

Dílo F. Palackého 1-4. Zemřel 5.9.1988 v Benešově u Prahy.  

 

CHARVÁT Metoděj 

Charvát Metoděj, ředitel Okresní nemocenské pojišťovny v Litovli, poslanec od roku 1911 

do konce 1. světové války. Žil dlouhá léta v Litovli a účastnil se za stranu soc. 

demokratickou veřejného života v městě i okrese. Byl předsedou této strany a jako její 

zástupce náměstkem starosty od r.1919 do r.1927, kdy se nemocenská pojišťovna 

stěhovala do Zábřeha. Zemřel 10.6.1948 v Třebíči ve věku 73 let. 

 

CHRUDINA Jaroslav  

Jaroslav Chrudina, starší syn litovelského kloboučníka Aloise Chrudiny st. se narodil          

2.4. 1888, studoval v Zábřehu, pak byl zaměstnán jako berní úředník. Na počátku 1.světové 

války narukoval, hned r.1916 byl zajat a vstoupil do legií, prodělal s nimi celou anabázi přes 

Sibiř. Po válce zůstal na vojně a (v době oslavy padesátin r.1938) byl podplukovníkem         

v Brně, po roce 1945 velitelem památníku Špilberk. Mimo službu se věnoval básnické 

tvorbě, vydal sbírky U táborových ohňů, Písničky života, Světla a stíny, četné jeho básně 

zhudebnil Osvald Chlubna. Zemřel 7.12.1974 v Brně ve věku 86 let. 

 

JÍROVSKÝ Václav RNDr.  

Narodil se 15.7.1928 v Litovli, absolvoval PF UK Praha. Už za studií pracoval v tehdejším Stát. 

meteorologickém ústavu na letišti Praha-Ruzyně, v letech 1958-1965 jako vedoucí 

Hydrometeorologické služebny Praha, pak r.1966 vedoucí odboru letecké meteorologie, 

vedoucí klimaktologických stanic ČSR 1973-79, od r.1980 pracoval v pobočce Čes. 

hydromet. ústavu v Praze. Expert Světových meteorologických organizací v Nepálu    

1969-73. Přispíval do odb. tisku a publikací, mj. časopisu Letectví aj. Zemřel 9.11.1990           

v Praze.  
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KNAJBL Alois  

12.1.1933 zemřel v Olomouci třetí litovelský starosta Alois Knajbl. Narodil se 15. června 1865 

v Bílsku, kde byl jeho otec Josef rolníkem. Po otcově smrti převzal jako nejstarší                      

z 11 sourozenců vedení dvou gruntů: v Bílsku č. 15 a v Loučce č. 7. V roce 1899 koupil           

s Jakubem Knaiblem, Tomášem Zdráhalem a Janem Staroštíkem Přední mlýn na 

Olomouckém předměstí v Litovli a vodní pilu na Čihadle od manželů Raabových a v roce 

1908 přikoupili parní pilu na Starém městě. V roce 1910 se přestěhoval do Litovle a převzal 

po T. Zdráhalovi vedení tří závodů. Jako stoupenec agrární strany byl čelným 

funkcionářem rolnických spolků a závodů, zejména pivovaru. Mezi jeho hlavní zájmy 

patřilo české hasičstvo. Spolupůsobil při zakládání hasičského sboru v Bílsku v roce 1897                 

a v roce 1911 v Litovli, od počátku byl jeho starostou, od roku 1903 starostou župy Karla 

Havlíčka Borovského. Po řadu let byl odpovědným redaktorem Litovelského kraje. Od 

počátku století byl členem obecního zastupitelstva v Litovli, v letech 1924 -1928 zvolen 

starostou. Roku 1928 se vzdal funkce a odstěhoval se do Olomouce, při té příležitosti byl 

jmenován čestným občanem města.  

 

KOROTVIČKA Ondřej 

Litovelský kaplan se narodil 14.11.1848 v Lošticích ve tkalcovské rodině, studoval                   

v Olomouci, 5.7.1882 nastoupil v Litovli. Podporoval českou menšinu, stal se pokladníkem 

Měšťanské besedy. V letech 18882-1888 vyučoval na české matiční škole náboženství        

a staral se o sociální zabezpečení nemajetných dětí. V říjnu 1888 se stal farářem v Šilperku 

a r.1903 dostal faru v Kostelci na Hané. Tam zemřel jako arcibiskupský rada a děkan 

23.4.1908. 

 

KRYL Ladislav 

Narodil se 13.6.1933 v rodině litovelského krejčího v Třebízského ulici, absolvoval 

gymnázium a pracoval pak v konstrukci v Uničovských strojírnách a Papcelu. Věnoval se 

amatérskému filmu a fotografii, sbíral i unikátní historické dokumenty, jako film o návštěvě 

prezidenta Masaryka v Litovli roku 1929, příjezd Rudé armády do Litovle a návrat majora 

Bedřicha roku 1945, povodeň v roce 1947 a další. Po roce 1960 vystudoval tříletou školu 

výtvarné fotografie v Olomouci, účastnil se klubových výstav i soutěží v rámci fotokroužku 

aj. Od r.1990 se věnoval fotografii profesionálně. Ilustroval knihu L.Šika Litovelské paměti, 

větší samostatné výstavy v Litovli r.1990 a 2001. Po těžké nemoci a operaci ledvin zemřel 

30.10.2003. 

 

KVAPIL Karel 

Karel Kvapil se narodil 28. března 1918 v Litovli jako syn hostinského Karla Kvapila, 

vystudoval reálné gymnázium v Litovli, ale maturoval r.1936 v Hranicích. Po absolvování 

zdejší vojenské akademie sloužil jako poručík letectva v Olomouci, Vyškově a na 
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Slovensku. 6. července 1939 odešel s Ladislavem Bedřichem do Polska, pak do Francie, 

kde se letci ubytovali ve válečné škole v Saint Syze. Po pádu Francie odešel do Anglie       

a byl zařazen k 311. bombardovací peruti. Podnikal nálety na obsazené francouzské 

území a na Itálii. Na podzim 1942 byl přeřazen k speciální anglické jednotce, která 

podnikala nálety na naše území a při nočních akcích shazovala parašutisty                          

v křivoklátských lesích a na Moravě u Hostýna. Později jako velitel letky podnikal z Tain ve 

Skotsku nálety na Norsko, Dánsko a Německo. Po skončení povinných 400 hodin letů byl 

přeložen do výcvikového střediska v Kanadě a pak na Bahamské ostrovy. Po 20. měsících 

přišel opět k 311. peruti do Tain, odkud na letounu typu Liberator podnikal honby              

na německé ponorky a za invaze podporoval její akce. Dne 10. ledna 1945 zahynul s třemi 

důstojníky a jedním rotmistrem ve středním Skotsku při přeletu do Londýna. Teprve dne        

18. srpna 1945 nalezli dva horolezci vrak letadla a jeho posádku severně Aberdeem            

v nedostupných horách. Celá posádka byla pohřbena 4. září 1945 v Brockwoodu                

u Londýna. Kvapil dosáhl hodnosti kapitána polního pilota, byl vyznamenán třemi 

válečnými kříži a dvěma medailemi za chrabrost. V Anglii zanechal manželku, původem 

Francouzsku a dcerku Alenku. 

 

LAKOMÝ Fabián  

17.12.1968 zemřel známý litovelský papírník a knihař, narodil se v Litovli 19.1.1894. Živnost       

v "Šustráku" převzal r.1925 po Rudolfu Mazáčovi. On i jeho manželka Drahuška, rozená 

Vahalová byli částečně hluchoněmí. Měli dvě děti, Mgr. Drahušku a syna Antonína (1929-

1974), ten v říjnu 1950 emigroval přes Rakousko do Německa. Zde pracoval jako obchodní 

zástupce, propagoval českou kuchyni, včetně vydávání české kuchařky. 

 

LEDVINKA Otakar Ing.  

Čtvrtý český starosta Litovle inž. Otakar Ledvinka se narodil 21. května 1878 v Pavlíkově          

v rakovnickém okrese v Čechách. Maturoval na reálce v Rakovníku, pak absolvoval           

na české vysoké škole technické v Praze odbor techn. chemie. Praxi nastoupil v cukrovaru 

knížete Ferd. Kinského v Hospozině u Slaného, po dvou letech pak jako techn. asistent        

v cukrovaru v Kopidlné u Jičína, po čtyřech letech v Rolnickém akciovém cukrovaru           

v Lounech, kde byl dva roky adjunktem. Pak byl rok v cukrovaru Hellmannově v Meziříčí        

u Opočna a čtyři léta v cukrovaru Fel. Oehrenthala v Doksanech. Odtud nastoupil          

22. července 1912 v litovelském cukrovaru jako technický adjunkt. Když v roce 1924 ředitel 

Alois Zima onemocněl, byl jmenován technickým správcem cukrovaru a po odchodu 

Zimově byl 1. července 1925 jmenován technickým ředitelem. Od počátku se účastnil 

veřejné práce v Sokole, Krajinské muzejní společnosti, byl členem zastupitelstva a městské 

rady, 4.8.1928 byl zvolen starostou a zůstal jím do 8.7.1938. Zasloužil se o stavební aktivity 

města, v jeho době byly vydlážděny ulice i náměstí, přestavěn okresní úřad, postaveno 

koupaliště aj. V obecních volbách r.1938 již nekandidoval, zemřel 10.3.1952 

v Poděbradech. (Fotografie Lit. kraj 1937/21 a 1938/11). 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 69 

LETOCHA František  

Narodil se roku 1878, od roku 1903 působil v nádražní restauraci v Moravičanech, r.1919 se 

přestěhoval do Litovle, kde byl nejprve nájemcem hotelu Záložna a později Bílého 

koníčka. Po smrti své manželky se vzdal živnosti. Řadu let působil ve společenských 

organizacích a spolcích, v městské správě byl členem finanční komise. Koncem r.1936        

se stal majitelem, vydavatelem a odpovědným redaktorem Litovelského, šternberského          

a šumperského kraje. 

 

LÝSEK Karel  

Karel Lýsek se narodil 6.1.1878 na gruntu ve Štěpánově, studoval gymnázium v Olomouci  

a r.1897 maturoval na uč. ústavu v Kroměříži. Učil pak v Pňovicích, Želechovicích a ve 

Střeni, kde sepsal obecní kroniku. Roku 1937 odešel na odpočinek do Litovle, tady se 

podílel na hudebním životě města, byl vedoucím a sbormistrem pěveckých sborů.                 

Po r.1945 byl zvolen předsedou okr. odbočky Svazu zaměstnanců ve školství. Jako výborný 

zpěvák, basista, byl zakládajícím členem PSMU, od mládí působil v Sokole, byl dirigent 

sokolského sboru. Propagoval včelařství, nevyhýbal se veřejným funkcím, řadu let byl 

obecním tajemníkem ve Střeni. (Medailon Litovelsko 1/1948.) 

 

MAREK Jan 

Narodil se 27.5.1933 v Července u Litovle, již od pěti let se učil hře na housle u ředitele 

hudební školy Aloise Holoubka. Po roce 1945 navštěvoval zdejší gymnázium, pak přestoupil 

na konzervatoř v Praze a ve studiu pokračoval na AMU. V letech 1956-1959 byl členem 

orchestru divadla D 34 a primáriem Kvarteta D 34, studia ukončil absolventským 

koncertem 24.3.1959 v pražském Rudolfinu. V letech 1957-1962 byl druhým koncertním 

mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta, pak až do roku 1993 členem České 

filharmonie. Vedle toho účinkoval v řadě souborů. Roku 1993 odešel z České filharmonie        

a ze zdravotních důvodů zanechal koncertní činnosti. V roce 1999 sestavil Litovelské 

kvarteto z neprofesionálních umělců, které jsme slyšeli při příležitosti stého výročí 

litovelského gymnázia.  

 

NEDOLUHA František  

Narodil se roku 1859 ve Fryštáku, roku 1850 přišel do Litovle z Kroměříže, kde byl účetním 

záložny. Zde z funkce vedoucího úřadovny postoupil až na vrchního ředitele Rolnické 

záložny. Od počátku se zapojil do veřejného života jako jednatel, náčelník a starosta 

Sokola, činovník místního odboru Ústřední matice školské, předseda odboru Národní 

jednoty. Patřil k vedoucím osobnostem boje za českou Litovel, byl redaktorem nově 

založených Litovelských novin, předsedou revolučního Národního výboru v roce 1918. 

Jako pohotový řečník se uplatnil při většině slavnostních příležitostí. Zemřel v Litovli 

10.2.1933.  
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NEDOMA Stanislav 

Narodil se 17.5.1898 v Nasobůrkách, odb. učitel na chlapecké měšť. škole v Litovli. Působil 

jako kulturní a osvětový pracovník nejen v Litovli, ale i na celém okrese. Zejména po roce 

1945 se velmi angažoval, jako zástupce soc. demokracie a pak KSČ byl radním, členem 

akčního výboru, předsedou Místní osvětové rady, muzejní rady a funkcionář mnoha jiných 

spolků. Do r.1953 spravoval také městský archiv. 

 

NEMEŠKAL Cyril  

Cyril Nemeškal se narodil 24.12.1895 v Radkovicích, okr. Třebíč, roku 1913 maturoval            

na RG v Telči, pak absolvoval učitelský kurz v Brně a učil na Třebíčsku. Za světové války se 

stal členem České družiny, za udatnost byl několikrát vyznamenán. Napsal Kroniku 8.roty 

Švecovy, která vycházela v r. 1935 jako příl. Litovelského kraje, pod názvem Osmá rota.  

Do vlasti se vrátil r.1920, 1927 byl jmenován okresním školním inspektorem v Užhorodě           

a od 1.9.1933 do roku 1940 v Litovli. Od r. 1937 byl i ředitelem měšťanské školy. Za války byl 

gestapem zatčen a vězněn v letech 1940 - 1945. Napsal dějiny školství v Litovli a vynikal 

jako osvětový pracovník. Je autorem řady příspěvků ve sborníku Litovel, Konice a okolí. 

Zemřel 6.2.1968 v Brně. 

 

NERUŠIL Zdeněk  

Syn cestovatele Aloise Nerušila se narodil 5.5.1931 v Litovli jako nejmladší ze čtyř dětí. 

Pracoval jako hudební textař, tanečník Státního souboru lidových písní a tanců, ovládal 

pět řečí a působil jako překladatel filmů na Barrandově. Jeho manželkou byla zpěvačka 

Věra Nerušilová. Zemřel 27.8.1983 v Tanvaldu-Žďár.  

 

ONDROUŠEK Bohumil  

Bohumil Ondroušek se narodil 10. září 1891 v Protivanově na Drahanské vysočině. Studoval 

na gymnáziu v Boskovicích, po maturitě na filosofické fakultě Karlovy university v Praze. 

Působil na reál. gymnáziu v Brandýse nad Labem, s přerušením vojenskou službou za 

I.světové války. Pak učil v Havlíčkově Brodě a od listopadu roku 1919 do září 1942 v Litovli. 

Jako profesor latiny přiblížil žákům svět antiky v celém jeho bohatství a kráse. Současně byl 

známým činovníkem sokolské jednoty. V září 1942 byl Gestapem zatčen a téměř 6 měsíců 

vězněn v Olomouci a v Brně "Pod kaštany" a suspendován. Po roce byla suspenze zrušena, 

ale musel odejít do Hodonína. Od 15.2.1946 působil jako správce na nově založeném reál. 

gymnáziu v Bruntále, od září 1948 do konce března 1949 na reál. gymnáziu v Novém 

Jičíně. Ze zdravotních důvodů odešel na odpočinek do Litovle, kde převzal funkci 

kronikáře po St. Navrátilovi. Ve 4. dílu kroniky zapsal léta 1955 až 1960 a v následujícím 

5.dílu léta 1961 až 1964. Zemřel 27. července 1968 v Prostějově. 
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PINKAVA Viktor P. 

Viktor Pinkava se narodil 21. 7. 1868 v Litovli (Palackého 853) v početné rodině 

obchodníka, tady chodil do německé (jediné) školy 1874-1879, studoval pak na gymnáziu 

v Olomouci a v Moravské Třebové, kde maturoval roku 1888. Odtud odešel na teologii do 

Vídně a konečně do biskupského ústavu v Litoměřicích. Po vysvěcení na kněze r.1892 

působil v duchovní službě v pražské diecézi ve středních a severních Čechách (hlavně        

v Jablonném = Gabel), konečně byl 15 let farářem v Čermné (Leukersdorf) u Liberce. 

Svému rodišti se však neodcizil. Hluboce se zajímal o historii střední Moravy, přispíval          

do časopisu Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, litovelských listů Selská stráž        

a Litovelský kraj. V r.1903 připravil pro edici Vlastivěda moravská svazek Litovelský okres, 

byla to první česky psaná historie našeho města. Roku 1922 obdobně zpracoval okresy 

Rýmařov a Uničov. Jeho vlastivědná činnost ještě zintenzivněla po roce 1923, kdy se vrátil 

na odpočinek do Litovle (bydlel ve čtvrti za Gymnáziem). Zemřel 1.10.1951 v Novém Jičíně 

v požehnaném věku 83 let. 

 

PINTNER Lipovský Ladislav  

Herec Ladislav Pintner byl členem Trnkovy divadelní společnosti, která při svých cestách 

několikrát hostovala i v Litovli. Narodil se 27.7.1868 v Přešticích, věnoval se nevýnosné 

herecké dráze, šířil lásku k českému jazyku v duchu odkazu J. K. Tyla. Svůj život tragicky 

ukončil v pouhých 28 letech u nás v Litovli. 16.11.1896 byl zákeřně zavražděn Mekiskovým 

zaměstnancem Janem Travnoským, zvaným Stockert. Ještě tragičtější je, že rána vlastně 

patřila někomu jinému, redaktoru Litovelských novin Josefu Duškovi. Na domě č.705           

v Havlíčkově ulici, kde k vraždě došlo, je umístěna pamětní deska. 

 

ROHLEDER Tomáš  

Tomáš Rohleder se narodil 21.12.1868 v Nové Vsi u Litovle. Vyučil se v Pinkavově obchodě 

se smíšeným zbožím v Litovli, v roce 1893 se osamostatnil a otevřel si vlastní obchod            

v domě Maulerově (pak Šrotově), r.1900 převzal obchod Hüblův a konečně roku 1908 

koupil od pekaře Macháčka dům č.5 ve Wilsonově ulici (nyní 1.máje), který vybudoval na 

velký obchodní dům. Od počátku se uplatňoval ve veřejném životě. Byl členem 

revolučního Národního výboru, po mnoho let členem měst. zastupitelstva, okresního 

školního výboru, Muzejní rady, místopředsedou rady starších CČS a přispěl velkým dílem        

k vybudování organizace živnostníků a obchodníků. Zemřel 19. října 1939 (Fotografie 

Litovelský kraj 1938/52). 

 

SEDLÁŘOVÁ Dana 

Litovelská výtvarnice se letos dožije padesátky. V letech 1974-78 studovala výtvarný obor 

SPGŠ v Přerově u profesorů Y.Boháčové a J.Tylicha. Kromě obrazů se zabývá i užitou 

formou zpracování kůže. Již 12 let pracuje technikou batiky na hovězí kůži, používá přitom 
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vlastní technologii. Inspirací k tvorbě je autorce nevyčerpatelná příroda. Dana Sedlářová 

vystavuje v několika českých galeriích, má za sebou společné i samostatné výstavy            

v Olomouci, Hradci Králové, Přerově, Praze, Vídni, Havířově, Brně, Třeboni, ale několikrát 

jsme viděli její práce i v Litovli.  

 

SCHENK František  

Roku 1878 založil František Schenk, rodák šumvaldský, na Olomouckém předměstí 

(Palackého 848) nejstarší český obchod v Litovli, koloniál a železářství. Tento obchod 

znamenal průlom do německé Litovle a Schenk patřil k předním osobnostem města, řadu 

let byl členem městské rady. Zemřel 31.10.1916 v 65 letech a závod v Palackého ulici 

převzal (r.1909) syn Antonín, po válce až do znárodnění zeť Rudolf Pivovar. Od 13.12.1949 

zde byl největší litovelský Kovomat, který se postupně rozšiřoval až do dnešní podoby.         

(V čísle 14/1928 Litovelského kraje je příloha s fotografiemi). 

 

SCHUSTER Jan  

Narodil se 27.2.1858 v Litovli, kde měl obchod se střižním zbožím ve svém rodném domě        

v ul. 1.máje č.791, známém jako "Šustrák". Hlásil se od počátku k české straně a jako 

zámožný muž byl platnou posilou. Od r.1898 byl členem výboru správy Měšťanského 

pivovaru a usiloval o převedení tohoto právovárečného podniku do českých rukou.          

Od r.1899 byl po 20 let členem městského zastupitelstva. Zasloužil se o zřízení reálky, pro niž 

dal k dispozici jedno křídlo vlastního domu. Byl to skromný člověk a jako "Janek Šustrů"         

u všech oblíbený. Zemřel 17.7.1928. 

 

SLAVÍČEK Jan 

Jan Slavíček, učitel, botanik, zoolog, entomolog, odborný publicista, se narodil 28.3.1856      

v Milkově na Prostějovsku, navštěvoval obecnou školu v Kladkách, dvouletou v Moravské 

Třebové a pět tříd německé reálky v Olomouci, pak přestoupil do 3. roč. učit. ústavu. Roku 

1876 byl ustanoven správcem jednotřídky v rodném Milkově. Vyučoval později                      

v Ospělově, od r. 1894 v Hrochově, 1904 v Kozově a v roce 1917 odešel na odpočinek         

do Litovle, kde zemřel 2.10.1938. Věnoval se entomologii a postupně se vypracoval               

na uznávaného odborníka (zejména hmyzu blanokřídlého), publikoval odborné stati          

ve Věstníku Klubu přírodovědců v Prostějově. Shromáždil obrovskou sbírku místního hmyzu 

(přes 7000 exemplářů), kterou předal Zemskému muzeu v Brně.  

 

SONNTAG Kuneš st.  

Osobností, jejíž význam daleko přesáhl hranice našeho kraje, byl Kuneš Sonntag. Narodil se 

19.2.1878, pocházel ze starého selského rodu, který vlastnil dědičnou rychtu v Lazcích        

u Uničova už v 17.st. Studoval na gymnáziu v Uničově, Mor. Třebové a vzdělání dovršil         
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v Sasku. Po návratu domů hospodařil na statku v Lazcích a zapojil se do českého 

obrozeneckého hnutí v hraničářském kraji. R.1899 se zasnoubil s Annou Nemluvilovou            

ze Střelic. Organizoval sokolské jednoty, hasičské spolky, psal do Litovelských novin. R.1900 

se přiženil na rychtu ve Střelicích, které se staly jeho novým domovem. Statek vedl tchán       

a tak se dále mohl věnovat veřejné činnosti.  

Už ve 22 letech byl členem výkonného výboru strany radikálně pokrokové a r.1904 se stal 

jedním ze zakladatelů agrární strany na Moravě. Politická práce se tehdy neodbývala            

v televizi, ale na schůzích, táborech lidu a v novinách. Sonntag byl výborným řečníkem, 

rád si zazpíval, hrál na několik hudebních nástrojů. Hanáčtí sedláci mu důvěřovali, byl 

jedním z nich. Stal se šéfredaktorem Selských listů a r. 1909 založil vlastní Moravský venkov. 

Organizoval zemědělský družstevní průmysl, založil Ústřední jednotu moravských řepařů,          

v Kroměříži vybudoval jeden z největších cukrovarů.  

Brzo přerostl severomoravský region. Redakci listu přenesl do Brna, kde vložil kapitál          

do Rolnické tiskárny, která se stala největším českým grafickým závodem. Ještě mu nebylo 

třicet a stal se poslancem za Olomoucko, r.1913 byl zvolen do zemského sněmu. Jako 

předseda Ústředí starostenských sborů na Moravě se zasloužil o povznesení naší 

samosprávy. Organizoval zemědělské výzkumnictví, odborné školství, stal se vůdčí 

osobností moravské politiky. Po vypuknutí války byl pověřen vedením Obilního ústavu, 

který měl zabezpečit potraviny pro vojsko i obyvatele a neohrozit přitom další obilní 

produkci. Současně vedl brněnskou odbočku Agrární banky a pomáhal, aby se kapitál 

potravinářského průmyslu dostal do rukou českých rolníků.  

V revolučním Národním shromáždění zastupoval moravské agrárníky, zasadil se o založení 

vysoké školy zemědělské v Brně a Zemědělské komory v Olomouci. Roku 1919 byl 

jmenován ministrem financí, v dalších vládách ministrem obchodu a zemědělství. Roku 

1922 se vzdal politického mandátu aby se mohl plně věnovat ekonomii. Stal se 

presidentem Agrobanky a vytvořil z ní přední finanční ústav. Přes hlásící se nemoc byl dále 

vítaným řečníkem na sjezdech Selské jízdy a zemědělských aktivech. Podporoval zejména 

výzkumnictví a vědecký rozvoj, byl i neokázalým mecenášem moravských umělců a na 

svém statku ve Střelicích soustřeďoval díla Lolka, Uprky či Pelikána aj. Střelickému Sokolu 

postavil vlastním nákladem sokolovnu, která sloužila i jako kulturní dům. Nemoc mu 

bohužel neumožnila uskutečnit všechny projekty, zemřel v Praze koncem března,                   

na Květnou neděli 29.3.1931. 

 

STRYK Osvald  

Osvald Stryk, varhaník, sbormistr, skladatel, se narodil 9.12.1895 v Malíkově, okres Svitavy. 

Vystudoval v Brně 1910-1911 Janáčkovu varhanní školu a do r. 1914 ve Vídní Ústav pro 

církevní hudbu. Působil jako ředitel kůru v Senici 1919-21, Cholině do 1923, Litovli do 1935. 

Byl zde varhaníkem v Husově sboru, kde i bydlel a měl zde soukromou hudební školu. 

Hrával i na klavír při němých filmech, založil smíšený pěvecký sbor, skládal chrámové 

skladby. Poté působil v Praze, kde mu jeho švagr Valentin Šindler (stréček Křópal) sehnal 

místo varhaníka v čsl. vinohradském kostele, zemřel v Praze 15.8.1948. Jeho manželka pak 

s dcerou r.1968 emigrovala do New Yorku, kde se dožila přes 90 let. 
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ŠEVČÍK Vincenc 

Ředitel Hospodářské školy v Litovli byl členem mnoha hospodářských a průmyslových 

závodů. Za dlouhou dobu, kterou působil v Litovli, si získal veliké zásluhy o povznesení 

hospodářského a průmyslového života v okrese. Od roku 1913 po celou válku až do 

převratu byl členem městské rady, zvláště se zasloužil o městskou cihelnu. Zemřel po 

dlouhé nemoci 8.3.1933 ve věku 68 let.  

 

ŠPÍŠKOVÁ Ludmila 

Narodila se 11.9.1888 jako dcera litovelského lékaře Dr. Jana Smyčky. Ve 13-ti letech           

ji rodiče poslali na vyšší školu do Prahy, kde získala základy cizích jazyků. Ve studiu 

pokračovala v olomouckém Pőtingeu, bydlela v rodině významného pedagoga prof. 

Františka Polívky. V roce 1907 se provdala  za ThDr. Ferdinanda Špíšku. S manželem 

podnikla řadu zahraničních cest a dále se vzdělávala v oboru francouzské literatury. 

Navázala významné kulturní styky, v dubnu 1919 byla delegátkou ČSR na mírové 

konferenci v Paříži. Dr. Špíšek působil na ministerstvu školství, ona dále pokračovala v 

zahraničních aktivitách, významná je její činnost literární, především překladatelská. 

Zejména z franc. literatury přeložila díla E.Bourgese, G. Sandové aj. Zemřela v Praze 

28.4.1954, v duchu svého otce odkázala svůj litovelský majetek litovelskému muzeu.  

 

VLČEK Antonín 

Narozen 14.7.1919 v Litovli, bydlel v Sušilově č. 138. V Litovli složil roku 1938 maturitní 

zkoušky, potom studoval na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor historie a 

geografie. Po uzavření vysokých škol pracoval u firmy Letov v Olomouci. Po roce 1945 

nastoupil do služeb berní správy Litovel. V dubnu 1950 (při sloučení berní správy                    

s finančním odborem) na výzvu KSČ nastoupil do funkce újezdního tajemníka. V listopadu 

1951 přešel do funkce právního, později zemědělského odboru ONV Litovel. Po územní 

reorganizaci v roce 1960 na nový ONV v Olomouci jako investorský pracovník 

zemědělského odboru, později samostatný odb. referent na odboru výstavby. Již v roce 

1947 vstoupil do KSČ. Zastával různé odborářské i stranické funkce. Od roku 1960 byl 

poslancem MěNV, členem rady MěNV, předsedou komise výstavby, konečně 

místopředsedou a od 12.12.1971 předsedou MěNV v Litovli. R.1976 jej vystřídal Zdeněk 

Janků, Vlček zůstal místopředsedou MěNV a tuto funkci vykonával až do své smrti 

3.10.1978. Počátkem roku 1978 byl po tři měsíce správcem městského muzea. 

 

VOGL Josef  

Josef Vogl se narodil 5.1.1912 v Chudobíně, od mládí projevoval talent ke zpěvu, přesto    

se vyučil řemeslu. R. 1943 se na základě konkursu stal členem olomoucké opery, po válce 

jako sólista tenorových rolí. V sezóně 1951-1952 zpíval v Opavě, pak se však vrátil do 

Olomouce, od r.1958 jako člen sboru. Zemřel 15. 2. 1983 v Olomouci.  
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VOPAT František ml. 

Syn Fr. Vopata st. se narodil v Litovli 11.2.1908, absolvoval litovelské gymnázium a odešel 

do Prahy na právnickou fakultu Karlovy univerzity. R. 1930 pro nemoc studium přerušil, po 

r.1931 pracoval v Moravských železárnách v Olomouci, po r.1942 v Praze v reklamním 

oddělení Kolínské cikorky a čokoládovny Ego. Po r.1945 pracuje jako fotograf výtvarník. 

R.1948 se oženil s Jiřinou Novotnou, měli dvě dcery, Evu a Janu. F Vopat zachytil podoby 

mnoha uměleckých osobností, svých přátel, ale připravovaná publikace "Česká tvář" 

zůstala po Únoru 1948 nevydána. Knižně vyšly publikace Ústí nad Labem, Naše vody, 

Zvířata zblízka, spolupracoval i na dalších fotografických souborech. Patřil k předním 

výtvarným fotografům čtyřicátých a padesátých let. Po dlouhodobé nemoci zemřel 

25.10.1958. 

 

VYMĚTAL Josef  

Narodil se 9.4.1888 ve Skrbeni, r.1907 získal v Kroměříži učitelské vzdělání, roku 1909 dosáhl 

způsobilosti pro školy obecné a 1924 pro lidové školy zemědělské. Od roku 1907 vyučoval  

v Březsku, pak roku 1913 v Řimicích, pak narukoval, v Haliči padl do zajetí a stal se 

legionářem. Po návratu do vlasti se stal v Litovli předsedou litovelské organizace. Od roku 

1921 byl řídícím učitelem v Bílé Lhotě a od r. 1928 chlapecké školy obecné v Litovli.             

Od 1. září 1940 byl na německý zákrok přidělen na obecnou školu v Chudobíně a od         

1. května 1941 jako legionář penzionován. Byl předsedou Čsl. obce učitelské a činný           

v četných spolcích. Byl předsedou odbočky ČOL, duší legionářského kina v Litovli, za 

stranu soc. dem. okresním důvěrníkem a členem okr. zastupitelstva i výboru. Přednášel a 

publikoval články z oboru pedagogiky, vlastivědy a turistiky. Stal se členem ilegálních 

organizací "Obrana národa" a "V boj", ukrýval zbraně, přepravoval za hranice, šířil ilegální 

letáky, byl činný v podpůrné akci a v přípravě Národních výborů. Poprvé byl zatčen            

15. srpna 1939 a vězněn v Olomouci do 28. října 1939, podruhé zatčen 10. února 1944, 

vězněn v Olomouci, Brně a Vratislavi, kde byl lidovým soudem pro přípravu k velezradě             

a nadržování nepřátelům říše odsouzen dne 26. září 1944 k trestu smrti. Popraven                  

21. prosince 1944. 

 

ZATLOUKAL František 

4.2.1928 byl raněn mrtvicí při umývání litovelský farář, arcibiskupský rada František Zatloukal 

a zemřel ve věku 72 let. Narodil se v Příkazích v roce 1855, kaplanoval ve Vranové Lhotě, 

Nivnici a Úsově, odkud byl povolán do Litovle v pohnuté době česko - německých bojů, 

když 26.12.1897 zemřel litovelský farář P. Josef Přikryl. Němci jej vybrali jako sobě 

nakloněného nástupce, jejich očekávání ale zklamal a v památných volbách r.1899 

právě jeho hlas rozhodl o vítězství české strany ve II. sboru. Byl znám pro svou klidnou 

hanáckou povahu a pro přesnost až vojenskou. Byl předsedou dozorčí rady Raiffeisenky          

a ordinariátním komisařem pro náboženství na zdejších školách. 18.10.1928 bylo uvítání       

a instalace nového faráře Jana Coufala, představil jej děkan Halouzka.  
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ZEDNÍK Josef 

Narodil se 25.4.1888 ve mlýně v Cholině, ale již jeho otec Alois Zedník koupil r.1900 mlýn ve 

Vísce od Františka Nedopila. Josef se vyučil mlynářem, navštěvoval nižší třídy litovelské 

reálky a pak mlynářskou školu v Praze. Roku 1916 převzal po otci vísecký mlýn a pilu.          

Do r.1921 jej přestavěl, doplnil elektrárnou a r.1929 parní pekárnou. Stal se předním 

činovníkem mlynářské organizace na Moravě, když se r.1924 Víska osamostatnila, jejím 

prvním starostou. Po resignaci starosty Hampla ze Střelic byl zvolen předsedou 

starostenského sboru v okrese. Pracoval v mnoha národních spolcích, byl zakladatelem 

Sokola v Nasobůrkách, ochotnický herec, po řadu let majitel a vydavatel Litovelského 

kraje. Jeho koníčkem bylo ovocnářství, pro své odborné znalosti se stal místopředsedou 

zemského ovocnářského spolku a povolaným rádcem celého kraje. 

 

ŽÍDEK Josef 

Josef Žídek byl původně římsko-katolickým knězem v Chudobíně, po první světové válce 

se stal průkopníkem církve československé, 7.4.1924 z ní vystoupil a přešel k církvi 

pravoslavné. Pro obě církve vystavěl v Chudobíně kostely. Vrátil se pak zpět do církve 

katolické a byl vedoucím Charity v Litovli. V roce 1945 odešel jako ředitel Charity do Brna, 

kde zemřel 10.11.1968. 

 

6. SENIOŘI, SENIORKLUB 

 Jakmile Češi překročí hranici padesáti let, začnou se čím dál víc těšit na důchod         

a využívají jakékoliv možnosti odejít do penze dříve. Přitom na druhou stranu, sotva se 

z nich stanou penzisté, pociťují omezení – penězi i věkem. Uvědomují si více nemoci, už      

o sebe mnohdy tolik nedbají a cítí se osamělejší. Tyto a další názory lidí starších padesáti let 

zjistil velký celoevropský průzkum SHARE v šestnácti zemích Evropské unie. Celkem se 

průzkumu zúčastnilo 35 tisíc lidí, v Česku jich byly zhruba dva tisíce.  

 Ukázalo se, že dnes Češi a Češky odcházejí do penze nejdříve – v průměru            

v 57 letech. Využívají totiž možnosti, která ve všech zemích není, a to, odejít předčasně      

do důchodu i za cenu snížené měsíční penze. A ženy to ještě kombinují s ne všude 

obvyklou zavedenou výhodou, odejít dřív podle počtu dětí. Další možností je odchod           

do invalidního důchodu, v němž je 9 % Čechů starších padesáti let. To je po Švédech         

a Polácích nejvíce v Evropě. 

 Podobně brzo do penze odcházejí jen Rakušané, Italové a Poláci. Na druhém konci 

evropského žebříčku, co se týče odchodu do penze, jsou Dánové a Švýcaři s aktuálním 

důchodovým věkem 63 let. V Česku se dnes má jít do důchodu zhruba v 62 letech. 

Reformy věk postupně zvyšují až na 65 let, v němž budou odcházet dnešní třicátníci. 

Průzkum se také zabýval spokojeností lidí v důchodu, v němž se už tradičně skeptičtí Češi 

přesunuli na druhý konec žebříčku. Spolu s Řeky a Poláky patří mezi nejméně spokojené. 

Mezi českými seniory staršími 75 let je dokonce třetina těch, kteří se cítí osamělí. To je 
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smutné a zároveň po Itálii druhé nejhorší číslo v Evropě. Nejšťastnější důchodci jsou 

v Dánsku, Švýcarsku a Nizozemsku. 

 Naopak 68 procent českých penzistů se cítí omezeno penězi. V zemi je dnes 

průměrný starobní důchod 9 954 korun. Jenže 60 % penzistů říká, že finančně vycházejí jen 

s potížemi, deset procent dokonce s velkými potížemi. Ale nejde jen o peníze. Čeští senioři 

se velmi často cítí omezeni věkem. To si myslí dva ze tří. Země tvoří spolu s katolickými státy 

Polsko – Itálie – Španělsko čtveřici, kde si nejvíce starších lidí stěžuje na svůj zdravotní stav. 

Zajímavé je, že nejlépe se cítí lidé v protestantských zemích – Nizozemsku, Švédsku nebo 

Dánsku. 

  A je to nejen kvůli vyšší životní úrovni. Ukázalo se, že senioři tam o sebe víc dbají, 

více sportují. To Češi a Češky naopak nejméně. Zato nejvíce chodí k lékaři – průměrně 

osmkrát ročně. Do nemocnice míří čeští senioři průměrně dvakrát do roka, což je v celé 

Evropě stejné. Rekordmany však jsou v délce pobytu – 17 dní. Tolik z průzkumu, který 

hodně vypovídá o našich seniorech. Průzkum si cílevědomě zadala EU kvůli nezbytným 

reformám penzijních a zdravotních systémů. Evropa rychle stárne, státní finance na drahé 

sociální zajištění brzy nebudou stačit. 

 Malý zájem o seniory ze strany politiků ale trvá. Slibují, že budou problémy seniorů 

řešit, ale skutek nikde. Vláda teprve nedávno zřídila kulatý stůl, kde spolu politici z různých 

stran jednají, jak vyřešit financování péče o seniory v Česku. Do konce roku měly být 

vypracovány pro vládu návrhy nutných změn. Je zřejmé, že stát se o staré a nemocné 

příliš nestará. Systém péče o nemocné seniory v Česku je naprosto nevyhovující, zdůrazňují 

přední gerontologové. Sama vláda přiznala už v roce 2002, že péče o seniory je 

nedostatečná. Od té doby se nestalo skoro nic, jen sem tam se pošle hloubková kontrola 

do nějaké léčebny, hlavně pokud na to upozorní po reportáži o otřesných poměrech tisk. 

Sám ministr zdravotnictví Tomáš Julínek připouští, že péče o seniory je jednou z velkých 

slabin českého zdravotnictví. „ Nechci jednoduchá řešení. Je to složitý komplex zákonů, 

který musí vyřešit až reformní zákony ve zdravotnictví,“  tvrdí. 

 Na tiskové konferenci k penzijní reformě uvedl ministr práce a sociálních věcí        

Petr Nečas, že muži měli regulérně odcházet loni do penze v 61 letech a bezdětné ženy 

v 59 letech, letos ještě později. Předčasným důchodem, který si je možné vzít až tři roky 

před termínem, lidé řeší zdravotní problémy, péči o vnoučata nebo rodiče,                        

ale i nezaměstnanost. Podle něj je tento podíl jeden z nejvyšších v Evropě. Nejdelší dobu 

v penzi stráví ti, kdo šli do důchodu teprve nedávno. Bezdětné ženy, které odešly              

do penze v letech 2002 nebo 2006, si jí budou průměrně užívat 23 let. Ještě o dva roky 

déle stráví na odpočinku ženy se dvěma dětmi, které se staly důchodkyněmi v roce 1997 

a na přelomu tisíciletí. Z údajů ČSÚ vyplývá, že za minulého režimu trávily ženy v penzi 

zhruba o dva roky méně.  

 Podobně jsou na tom i muži – až do poloviny 90. let pobírali důchod průměrně 15 

let, nyní je to skoro 18. Důvod? Od revoluce rostla průměrná délka dožití rychleji, než se 

zvedala hranice důchodového věku. To se však s nastartovanou penzijní reformou, 

zejména u žen, změní. Zatímco muži zůstanou zhruba na svých 18 letech, ženy budou 

penzistkami pouze necelých 22 roků. Tak odpověď na otázku, kdy je nejdelší život 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 78 

v důchodu, můžeme odpovědět – teď! Dobrá zpráva – od ledna příštího roku počítá 

ministr práce a sociálních věcí se zvýšením průměrné penze o 3,4 %, takže si přilepšíme 

v průměru po 330,- Kč a poprvé v historii by měl průměrný důchod překročit 10 000,- Kč. 

 Reforma s penzí v 65 letech je tedy ve finále. Proč se vůbec hranice pro důchod 

zvedá? Důvodem je především menší počet narozených dětí a stále se zvyšující podíl 

seniorů na celkovém počtu obyvatel. Tento nepoměr však začal řádně nahlodávat 

stávající systém, kdy se peníze odvedené zaměstnanci a firmami (celkem 28 % z příjmu) 

rovnou vyplácejí těm, kdo už na penzi jsou. Do budoucna hrozilo, že nebude dost 

pracujících, kteří by byli schopni „uživit“ důchodce. Už nyní jde na penze skoro třetina 

státního rozpočtu. Proto se musel podle zákona postupně zvyšovat věk odchodu              

do důchodu. Podle novely důchodového zákona, která prošla Sněmovnou, vzroste věk 

pro odchod do důchodu mužům i ženám až na 65 let. Tato hranice se týká všech lidí 

mladších 43 let. 

 Tak pracující Češi se budou muset za padesát let pěkně ohánět. Třetina obyvatel 

bude v roce 2060 v důchodovém věku a na jednoho z nich připadnou necelí dva lidé, 

kteří budou v práceschopném věku. Evropští statistici museli v prognózách potvrdit 

nepříjemnou pravdu, že stále méně lidí bude pracovat a stále více jich bude v důchodu. 

Dnes se zdá ještě situace růžová. A to bez ohledu na to, že vláda každý rok dlouho dumá, 

kde jinde ve svých útratách škrtnout, aby mohla důstojně přidat lidem na penzi. 

 Na každého důchodce, respektive člověka staršího 65 let, dnes v Česku pracuje 

v průměru pět lidí. Pracují ve smyslu, že jsou ve věku, kdy pracovat mohou a většinou tak 

činí a ze své činnosti posílají státu peníze. Ten je dál přerozděluje a posílá mimo jiné              

i penzistům. O dvaapadesát let později bude na jednoho důchodce připadat jen 1,6 

pracujícího Čecha. To je třetí nejhorší výsledek, který evropští statistici předpověděli 

v rámci sedmadvacítky států EU. Útěchou nám nemůže být ani to, že se o tuhle příčku 

budeme dělit se Slovinci, Lotyši a Bulhary. 

 V Evropě tak bude v té době Česko patřit z pohledu stárnutí k těm nejhorším. Počty 

lidí dožívajících se vyššího věku totiž budou dlouhodobě převyšovat ty nově narozené            

i příchozí cizince. „Evropská populace zestárne kvůli nízké porodnosti a vzrůstajícímu počtu 

lidí žijících déle,“ konstatovali statistici. Jinými slovy to znamená problém pro vládu, jak tyto 

ohromné výdaje utáhnout. U nás dnes tvoří výdaje na penze pouze třetinu rozpočtu               

a tento podíl roste a růst bude. Je to podobné  jako se zdravotnictvím. Důchodcům se 

přitom zdá (a právem), že mají málo, nemocným se zdá, že platí příliš za léky.  

 A výhled naznačuje, že bude hůře. Tak ohromný nárůst starších lidí nemůže státní 

pokladna unést. Dnešní děti se tak musí připravit na to, o čem si dnes všichni jenom šeptají 

– co si kdo sám nenaspoří, to v penzi mít nebude a bude si na ni muset počkat déle než 

do 65 let. Reformy, které by očekávanou situaci aspoň trochu zmírnily, jsou zatím 

probírané jen u stolu. U tolik diskutované změny systému penzí politici skončili u tak zvané 

první etapy. Ta spočívá hlavně v tom, že se zvýší věk odchodu do důchodu na 65 let. 

Snahu ODS převést část peněz odváděných do státní kasy na penzijní spoření blokuje 

sociální demokracie a do voleb 2010 se těžko co změní. 
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 Druhou záchrannou municí tak je vyšší porodnost, ke které se snaží páry navnadit 

všechny evropské státy. Nynější česká vláda už většinu nábojů vystřílela. Zavedla pro 

matky možnost rozvrhnout si mateřskou dovolenou do jednoho až čtyř let, příští rok chce 

zavést takzvané sousedské hlídání. Jak a zda tyto změny zafungují, je ještě brzy 

odhadovat. Experti přitom varují před pouhým dáváním peněz na ruku. Čistě proporodní  

politika, jako je bonus za více dětí, má jen velmi omezený efekt a může mít mnohé 

nechtěné důsledky. Spíše je potřebí umožnit matkám více pracovat. A to zatím nefunguje 

ani u nás v Česku. 

 Možná že nám připadají tyto scénáře zbytečně dramatické a týkají se pro nás       

už vzdálené budoucnosti? Je to pravda jen částečně. Lidé, jichž se týkají tyto dlouhodobé 

předpovědi, se už narodili. A navíc – na rozdíl od jiných dlouhodobých prognóz                  

a katastrofických scénářů bývají demografické předpovědi velmi přesné. Vyloučíme-li 

nějaký apokalyptický zvrat – například světovou válku, rychle a plošně doléhající důsledky 

globálního oteplování či novou vlnu dosud neznámých epidemií - pak musíme počítat 

s tím, že naše společnost se bude vizím demografů a sociologů velmi podobat. 

K výrazným zlomům dojde už v příštích dvou dekádách. 

 Českou republiku zasáhla nejsilnější populační vlna na začátku sedmdesátých let 

minulého století, symbolický „bod zlomu“ se tedy posouvá někam k roku 2040. Po roce 

2000 navíc začaly do důchodového věku vstupovat populačně silné ročníky ze 

čtyřicátých let minulého století. Obyvatelstvo České republiky je tak na přelomu 20. a 21. 

století nejstarší v celé své historii. Poprvé v našich dějinách byl v roce 1997 počet lidí 

starších šedesáti let větší než počet dětí ve věku do 14 let. Podle demografických prognóz 

lze očekávat, že v roce 2010 bude u nás žít 2,3 milionu lidí starších šedesáti let, jejich podíl 

v populaci se tedy zvýší z 19 na 23 %. A výhled do dalších desetiletí ukazuje, že na jedné 

straně bude klesat celkový počet obyvatel až k  devíti a půl milionu, na straně druhé bude 

přibývat seniorů, kteří budou postupně tvořit až 40 % populace. Průměrný věk se zvýší ze 

současných 39 až na 50 let. A už kolem roku 2030 budeme patřit k „nejstarším“ evropským 

zemím. 

 Pokud se demografické prognózy naplní, bude to mimo jiné znamenat obrovský 

rozmach zdravotnického průmyslu a s ním spojených služeb, prudce porostou náklady     

na sociální zabezpečení. Tyto výhledy jsou výzvou pro politiku a společnost. Za nimi se 

rozprostírá mnohem méně prozkoumané pole dopadů sociálních, kulturních, 

psychologických… Jsme připraveni na život ve společnosti, v níž bude pomalu každý 

druhý člověk důchodce? Co to udělá se společností – budeme konzervativnější, 

opatrnější, plni obav a skepse, změníme svoje tržní chování, budeme budovat 

gerontokracii jako kdysi v antické Spartě? Trošku optimismu to bude chtít a zahnat 

chmury, které možná zapříčinily výše uvedené úvahy, které kronikáře zaujaly ve studii 

autorů Lenky Vidovičové a Ladislava Rabušice: „Čeští senioři včera, dnes a zítra“. 
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SENIORKLUB LITOVEL 

 Město Litovel už dlouho postrádalo organizaci, která by pro seniory vytvářela 

základnu pro aktivní život, a tak vlastně až nabídka zájezdu do Prahy, kterou nebylo 

možno podle vůle stran svěřit nikomu, koho by to zvýhodňovalo v politickém klání, 

pomohla realizovat tuto myšlenku. Tak se z  iniciativy starosty dr. Grézla sešla 13. března 

skupinka seniorů, která se vzala za tento nelehký úkol. Organizací prvních akcí byli 

pověřeni paní Alena Machačová a dr. Hubáček. Rada města pak na své 34. schůzi 

schválila založení Klubu seniorů. 

 První akcí a současně barometrem, zda bude o organizování aktivit seniorů zájem, 

byla přednáška známého litovelského kardiologa MUDr. Ivo Pospíšila o životosprávě, 

nemocech staršího věku a jejich prevenci. Ta přilákala do jídelny DPS 53 seniorů, z nichž 

přímo na místě samém naprostá většina se vyslovila pro založení organizace a vyplnila své 

přihlášky. Na jejich základě pak bylo zmapováno, o co mají lidé největší zájem. Většina by 

chtěla přednášky a besedy, taneční odpoledne, zájezdy do divadel a turistické zájezdy. 

Mnozí projevili zájem o kurzy práce na počítači, práci s internetem a o společná cvičení. 

 Skutečně velkou akcí se ale stal až zájezd do Prahy, kam nás pozval senátor MUDr. 

Vítězslav Vavroušek 20. května. Výběr 49 účastníků se ovšem neobešel bez komplikací. 

Přípravný výbor upřednostnil ty, kteří již pro litovelskou kulturu, sport a veřejnou práci něco 

udělali a pojal účast na zájezdu jako odměnu za jejich práci. Dopravu zaplatil MěÚ, pan 

senátor oběd a část nákladů na vstupné. Senioři si nejprve prohlédli sídlo Senátu ČR ve 

Valdštejnském paláci, zahrady paláce a poté Staroměstskou radnici a orloj. Všichni byli      

i přes posléze nevlídné počasí spokojeni až nadšeni a vyslovili se pro více podobných akcí. 

 V květnu se také sešli ti, kdo projevili zájem o práci v řízení Seniorklubu a vytvořili 

samosprávu ve složení: Alena Machačová, PhDr. Josef Hubáček, Jana Kabelíková, 

Jaroslava Köhlerová, Libuše Grohmanová, Marie Kubínová, Miroslav Fendrych, Lubomír 

Faltus a Oldřich Zajíček. Bylo stanoveno, že jejich schůzky se budou konat každou druhou 

středu v měsíci a bude navázána spolupráce s Městským klubem, Knihovnou Litovel, 

Muzeem Litovel a Muzejní společností Litovelska, občanským sdružením. Rada města byla 

požádána, aby rozhodla o formě Seniorklubu, protože pokud nebude mít oficiální status, 

nebude participovat na rozpočtu Města Litovel. Bez finanční podpory by nebylo možno 

uskutečnit prakticky žádnou z akcí pro seniory. 

 Na konci května má již Seniorklub na 60 členů a další beseda, tentokrát o Taiwanu 

s Mgr. Miroslavem Klučkou ukázala, že organizace vsadila na správnou kartu. Po dohodě 

s odborem životního prostředí MěÚ a z iniciativy jeho vedoucího Ing. Pavla Kurfürsta se 

v červnu uskutečnila vycházka „Za památnými stromy“, které se zúčastnilo 25 zájemců       

o tuto problematiku. Ve spolupráci s paní Evou Vaňkovou, která má na MěÚ na starosti 

Mikroregion Litovelsko se realizoval cyklovýlet „Za svatou vodou do Choliny“, kterého se 

zúčastnilo 30 seniorů a 4 děti. Po návštěvě „zázračné studánky“ se všichni odebrali           

do vesnického muzea, které všechny překvapilo šíří svých exponátů, především nářadí, 

nástrojů a přístrojů, které se ještě v nedávné minulosti běžně používaly, o kterých ale 

mladší generace už nemá ani potuchy. Tak trochu se všichni vrátili o nejméně půl století 

zpět. 
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 Spolupráce s Mikroregionem se ukázala  jako  velmi atraktivní a tak i další vycházka 

„Za smírčími  kříži“, nemohla  být  propadákem. Skoro čtyřicet účastníků se shromáždilo na 

Sušilově ulici, odtud se vydali na ulici Červenskou, kde byl teprve nedávno vyzvednut        

a rekonstruován jeden z křížů, pak pěšky do Tří Dvorů. Závěr akce byl v restauraci „U tří 

zlatých trojek“, kde mezi účastníky přišel i starosta města a zodpověděl spoustu zvědavých 

dotazů. Znovu se vyslovil pro podporu Seniorklubu ze strany Města Litovel a pozitivně 

hodnotil dosud vyvíjenou činnost seniorů. Podobně zaujal i cyklovýlet na Pardusku, kde 

proběhlo setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou. 

 Pro měsíc září byl největším tahákem výlet do Zlatých Hor v rámci akce 

Olomouckého kraje „Seniorské cestování“. Nebylo lehké získat příslib zájezdu a neméně 

obtížné bylo vyjednat jej jen pro litovelský Seniorklub a na samostatný termín. Díky 

náměstkovi olomouckého hejtmana Ing. Pavlu Horákovi a pochopení Cestovní kanceláře 

PRESSBURG Olomouc se 49 seniorů vydalo luxusním autobusem do Zlatých Hor. Akce byla 

pro seniory atraktivní i tím, že sami zaplatili pouhých 190,- Kč a zbytek do ceny zájezdu, 

600,- Kč, uhradil Olomoucký kraj. I proto byl o zájezd velký zájem, takže po peripetiích 

s přihláškami nebylo možno ani všechny zájemce uspokojit. 

 Účastníci zájezdu nejprve navštívili zlatohorské muzeum, poté v Údolí ztracených štol 

mechanismy na drcení rudy a vyzkoušeli si i rýžování zlata pomocí pánve. Výklad byl velmi 

zajímavý a pohled na dřevěné stroje poháněné vodními koly – provozuschopné repliky 

středověkých mechanismů – byl fascinující. Na závěr si senioři prohlédli poutní místo u Paní 

Marie Pomocné (Mariahilf) a ve večerních hodinách navýsost spokojeni dorazili do Litovle.  

 V říjnu taneční odpoledne navázalo na tradici z minulých let - „Kavárnu  Pohoda“ - 

a ukázalo zájem seniorů o společnou zábavu. Cyklovýlet „Toulky podzimním Litovelským 

Pomoravím“ se konal za příjemného podzimního dne a Mgr. Ondřej Dočkal ze Správy 

CHKO Litovelské Pomoraví měl přes dvacet posluchačů, které výklad o flóře regionu velmi 

zaujal. Říjen byl na akce bohatý, a tak senioři tvořili převážnou část účastníků akce 

„Vavrouškův košt vína“ na litovelském náměstí. Bylo to možná i jako poděkování za zájezd 

do Prahy a podpora kandidatury MUDr. Vavrouška do senátorských voleb. Na závěr 

měsíce došlo i na společnou akci s Mateřským centrem Rybička, která se pak uskutečnila     

i v měsíci prosinci. Senioři podpořili svou bohatou účastí akci MK a Hanácké ambasády 

„Přendite si splknót“. 

 Sedmé zasedání Samosprávy Seniorklubu bylo v jeho historii asi to nejdůležitější. 

Hosté – starosta města MVDr. Vojtěch Grézl, místostarosta Petr Šrůtek a vedoucí sociálního 

odboru Mgr. Pavel Procházka sdělili rozhodnutí Rady města Litovle, že Seniorklub bude 

jejím poradním orgánem (ne ovšem ve formě komise!) a z rozpočtu mu bude poskytnuta 

přiměřená finanční  částka na rok 2009. Současně má možnost bezplatně využívat vývěsní 

skříňku na ulici Husově a hlášení v městském rozhlase. Byla také přislíbena možnost 

využívání prostor pro činnost – jídelna DPS a po realizaci zařízení na ulici Vítězná i v novém 

objektu pro sociální služby. Samospráva pověřila vedením Seniorklubu PhDr. Josefa 

Hubáčka, jeho zástupcem paní Alenu Machačovou, hospodářkou paní Jaroslavu 

Köhlerovou. Členy samosprávy pak zůstávají Jana Kabelíková, Libuše Grohmanová, Marie 

Kubínová, Miroslav Fendrych, Lubomír Faltus a Oldřich Zajíček. 
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 Že budou zájezdy nejoblíbenější akcí Seniorklubu ukázal i ten listopadový                      

do vesnického muzea ve Střelicích. Výklad průvodce pana Fryčáka a exponáty,              

na kterých se mnozí poznali, účastníky zaujal a neméně i jídelníček restaurace Colchi, kam 

potom zavítali a dávali si, co hrdlo ráčí. Na konci měsíce proběhlo setkání seniorů 

s představiteli Města Litovel, které vzorně připravili pracovníci Školní jídelny Studentů, pod 

vedením paní Ireny Halířové. Na sedmdesát seniorů potleskem přivítalo starostu města     

dr. Grézla, místostarostu pana Šrůtka, tajemníka MěÚ Ing. Vašíčka a Bc. Hanu Vogelovou, 

ředitelku MK. Úvod obstaral pěvecký sbor ZŠ Jungmannova „Úsvit“, pak se ke slovu 

dostalo bohaté občerstvení a posléze hosté. Pan starosta se zmínil o problémech města, 

perspektivách investiční výstavby i o další podpoře Seniorklubu. Předseda shrnul 

dosavadní činnost, předestřel plány na první měsíce dalšího roku a následující diskuse 

ukázala, co by se mohlo v rámci možností realizovat a co zůstává jako námět pro další 

léta. Padl návrh, aby takových setkání bylo více, například v letních měsících buď na 

Loděnici nebo chatě Doubrava, což většina seniorů s potěšením kvitovala a akceptovala. 

 V prosinci podpořili senioři svou aktivní účastí akce MC Rybička, prodej vánoční 

hvězdy i akci Arcidiecézní Charity Olomouc pro pomoc v chudých rozvojových zemích 

„Česká republika pomáhá, pomáhejte s námi“. Zájezd do Daskabátu, na který mnohé 

přesvědčila agentura propagující Lázně Luhačovice se ukázal jako podvod. Místo 

slibovaných tanečků a zábavy byla na pořadu přednáška o prodeji zboží, která zabrala 

většinu času a tak zklamání účastníků bylo veliké. Zařekli se, že tak se již nikdy nenechají 

napálit. Již osmé zasedání Samosprávy bylo slavnostní – v salonku restaurace „U starého 

mlýna“ se bilancovalo, pojídalo i popíjelo (ovšem, každý za své!) a bylo konstatováno, že 

se činnost Seniorklubu docela dobře rozběhla a za organizaci akcí se nemusí členové 

samosprávy stydět.   

 

7. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

 Byl to den, kdy se podceňovaná hrozba definitivně změnila v katastrofu, kterou si 

tehdy asi nikdo nedokázal ani představit. Před jedenácti lety, 7. července 1997, se vyplnila 

varování meteorologů – po dvou dnech neustávajícího deště se začaly řeky na Moravě 

vylévat z břehů. Ve stejný den voda zahubila prvních pět lidí. Jedenáct let po pohromě, 

která jen v našem kraji nakonec usmrtila 25 lidí a nadělala škody za více než 13 miliard, 

bychom měli být už mnohem klidnější. Ale zdaleka ještě ne všude, kde voda během 

osudného července ničila a zabíjela. 

 Rok, který uplynul mezi desátým a jedenáctým výročím katastrofy, byl možná 

jedním z dosud nejdůležitějších. Alespoň podle množství protipovodňových staveb, které 

za tu dobu vodohospodáři dokončili, je jasné, že záplava by už dnes nemohla být tak 

zničující, jako kdyby přišla ještě před rokem. Pro nás to nejdůležitější je dokončení stavby 

chránící část kraje, která ale vůbec nestojí na jeho území. Obří suchá nádrž Žichlínek, 

v údolí Moravské Sázavy (klíčového přítoku Moravy) u Lukovského potoka je s plochou   

166 hektarů a kapacitou skoro 6 milionů metrů krychlových vody největší podobnou 

stavbou ve střední Evropě. A to je důležité především pro nás a pro Olomouc. Oba nás 

povodeň těžce zasáhla a protipovodňová opatření jsou pro nás životně důležitá. Těšíme 
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se na zvýšení hrází na hlavním toku Moravy i na budování dalších protipovodňových hrází. 

Ovšem nálada majitelů pozemků kolem vody není příliš růžová a dají se čekat pořádné 

komplikace, až se bude jednat o odstoupení či odkoupení pár metrů čtverečních na 

hrázi, na které si jinak majitel ani nevzpomene. „Protipovodňová opatření se dotknou 

stovky parcel, které často vedou kolmo na říční koryto. Většinou nejde o velké zábory 

půdy, přesto narážíme na odpor obyvatel“, poznamenává Ing. Antonín Kurfürst z Povodí 

Moravy, kterého postoj majitelů překvapil. Přibližně deset vlastníků nesouhlasí s cenou, 

kterou jim stát nabízí. Město si už ale další průtahy nemůže dovolit. Tak, co s tím?  

 Vedle kilometrů nových zábran chtějí vodohospodáři také upravit koryta Moravy     

a zvýšit její průtok. Stavět by se mělo začít vlastně ihned a do konce roku má být na 

ochranu našeho města proinvestováno 385 milionů korun. Dobré je, že už je dokončena 

první část takzvané Mohelnické brázdy, která s pomocí hrází kryje před vodou malé obce 

a současně umožňuje vodě rozlít se do polí. Vodohospodáři teď připravují druhou část 

stavby v Litovelském Pomoraví a v budoucnu chtějí zkrotit také říčku Třebůvku v oblasti  

tzv. Malé Hané. 

 Pěkně to zní, ale stále ještě můžeme čekat kudlu v zádech, spočívající v novém 

vytažení plánů o megakanálu Dunaj - Labe - Odra. Řeka Morava by se stala dálnicí, o níž 

zastánci obřího kanálu tvrdí, že je potřebná pro přepravu zboží, odpůrci zase namítají,      

že zásadním způsobem zasáhne do životního prostředí. Nám vadí, že na území střední 

Moravy a i u nás jsou hektary půdy, které jsou stále rezervované pro tento projekt a tím       

i blokovány pro jakoukoliv výstavbu. Od roku 1971, tedy ještě z doby minulého režimu, platí 

stavební uzávěra a mnohé obce nemohou vybudovat ani potřebné stavby, například 

čističky odpadních vod. Rozpočet na stavbu by byl okolo 300 miliard až bilionu korun        

a stavba sama by znamenala drastické zásahy do krajiny, které by spočívaly ve výstavbě 

nejrůznějších průplavů, předělání většiny mostů na řekách a v bourání řady staveb. 

Za zrušení stavební uzávěry se postavili mnozí politici, ovšem vláda znovu odložila 

rozhodnutí. Není divu, když celý kanál má na dvacet pět variant, navíc efektivita vodní 

dopravy je při naší husté železniční síti z ekonomického hlediska diskutabilní. Většina našich 

lidí považuje kanál D-O-L za nesmyslný plán verneovských rozměrů a tvrdí, že už by se 

konečně mělo vydat rozhodné stanovisko a ne jen stále o věci diskutovat.         

 

8. MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL, SPRÁVA MĚSTA 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 Po celou dobu měl odbor 12 pracovníků, vedoucím je i nadále pan František 

Sležek. Po celý rok byly přepážky oddělení pasů a občanských průkazů v obležení 

zájemců o výměnu či nové vystavení dokladů. Bylo vydáno 3 232 nových občanských 

průkazů, po ztrátě či odcizení pak 382. Bylo projednáváno i 19 přestupků a v blokovém 

řízení vybráno 2 100,- Kč, na správních poplatcích 42 100,- Kč. Proběhlo také 30 správních 

řízení o neplatnosti OP. Počet žádostí o vydání cestovního dokladu byl 1 576, žádostí          

o zápis dětí do cestovních dokladů 156, projednávaných přestupků na úseku cestovních 

dokladů bylo 56 a správní poplatky činily 420 200,- Kč. 
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 Matrika MěÚ Litovel zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti, zejména 

zajištění veškerých matričních záležitostí občanů matričního obvodu (Litovel, Bílá Lhota, 

Červenka, Haňovice, Pňovice, Měrotín, Mladeč) a výkon matriky pro obce Náklo, Senice 

na Hané, Bouzov a Cholina. V roce 2008 se uskutečnilo a bylo zapsáno do matrik              

53 uzavření manželství a vydáno 11 osvědčení k církevním sňatkům – vybráno 16 000,- Kč. 

V matričním obvodu zemřelo celkem 64 občanů (Litovel 25, Bílá Lhota 7, Červenka 23, 

Haňovice 2, Měrotín 1, Mladeč 3, Pňovice 3). Bylo provedeno 117 statistických hlášení        

o sňatku a úmrtí a vystaveno 106 potvrzení o změně stavu v souvislosti se změnou příjmení 

sňatkem. Bylo také zasláno 6 oznámení o dodatečném sňatku rodičů. 

 V ověřování podpisů bylo 3 342 placených, 21 neplacených, tedy celkem 3 363      

a vybráno bylo 100 260,- Kč. Ověřování fotokopií – celkem ověřeno 3 342 stran, z toho 

2 655 placených a 687 neplacených – vybráno 79 650,- Kč. Za ověřování bylo celkem 

vybráno 179 910,- Kč. Na Czech Pointu bylo vyřízeno 142 žádostí s poplatky za 7 100,- Kč. 

Bylo přijato a vyřízeno 84 žádostí o další rejstříky (obchodní, živnostenský, list vlastnictví) – 

vybráno 13 450,- Kč. Prostřednictvím Czech Pointu bylo tedy přijato celkem 226 žádostí      

a vybráno 20 550,- Kč. Cekem bylo vystaveno 38 druhopisů, z toho 7 rodných listů,            

17 oddacích listů a 14 úmrtních listů. Vybráno bylo celkem 2 500,- Kč. 

 Zajímavými činnostmi matriční agendy byly například legalizace dokladů pro použití 

v cizině – 19 oddacích listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 

(3 případy – vybráno 1 500,- Kč), změna jména a příjmení (4x, vybráno 2 200,- Kč), změna 

příjmení po rozvodu manželství (3 občané, bez poplatku). V matričních knihách bylo 

vyznačeno 43 rozvodů a 32 určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů                        

(k nenarozenému dítěti 26x, k narozenému 6x). Bylo zasláno 58 žádostí spolu s podklady na 

Krajský úřad v Olomouci v souvislosti s osvědčením o statním občanství pro vydání prvního 

občanského průkazu a 13 žádostí tamtéž pro osvědčení o státním občanství k vydání 

cestovního pasu. Byly provedeny kontroly matrik ve 4 úřadech pověřených vedením 

matrik (Bouzov, Cholina, Náklo, Senice na Hané). 

 Na 12 vítáních dětí jich bylo přivítáno 92, 76 rodičů přišlo požádat o podporu při 

narození dítěte. Rozesláno bylo 453 blahopřání k životním jubileím občanů, objednáno a 

předáno 280 balíčků pro jubilanty a provedeno 11 návštěv u jubilantů u příležitosti dožití 90 

let. Proběhla také 3 slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům GJO 

v Litovli. Celkem bylo na správních poplatcích vybráno 252 660,- Kč, do pokladny na 

matrice přijato 210 470,- Kč a vydáno 2 091 pokladních dokladů.  O stavu a pohybu 

obyvatel podala zprávu pí Vladimíra Čiklová, referentka Odboru vnitřní správy MěÚ Litovel 

a údaje jsou uvedeny v kapitole Demografie. Komise k projednávání přestupků spadající 

pod tento odbor je uvedena v kapitole Výbory a komise.  

 

ODBOR DOPRAVY 

 V oblasti bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci s vedením Města Litovel 

odbor dopravy řeší dlouhodobý projekt města bez bariér. Firma VEOLIA jako dopravce 

veřejné linkové dopravy spolupodepsala smlouvu, jako projekt o partnerství. Její náplní      

je výstavba a rekonstrukce bezbariérových nástupních hran na zastávkách v návaznosti 
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na nákup nízkopodlažních autobusů touto firmou. Byl zbudován nový záliv na autobusové 

zastávce na ulici Palackého s prosvětleným ostrůvkem a nasvětleným přechodem pro 

chodce. To by mělo přinést zklidnění dopravy na příjezdu do města a zvýšení bezpečnosti 

chodců. Je také budována nová zastávka na ulici Uničovská u podniku Papcel. 

Zrealizován byl projekt nového přechodu pro chodce se zvýšeným prahem na 

nebezpečném místě v ulici Kollárova ze sídliště Vítězná, kde je velký pohyb chodců, 

zejména dětí do místních škol. Jsou zpracovány další projekty řešení nevyhovujících 

zastávek a přechodů. Ty budou realizovány v letech 2009 – 2012 podle harmonogramu. 

 Dopravní komise RM prosadila po několikaletém úsilí vybudování okružní křižovatky 

u hostince Modrá hvězda na Staroměstském náměstí na silnici II/449, kde v předchozím 

období docházelo k vážným dopravním nehodám. Investorem byl Krajský úřad 

Olomouckého kraje a Město Litovel a do užívání byla křižovatka dána 12. 12. 2008. 

V podstatě ve stejném čase probíhala stavba mostu přes hlavní tok řeky Moravy na ulici 

Dukelské, která se stala jednou z největších akcí ve městě (více viz v kapitolách „Události“ 

a „Doprava“). Je také lépe zajištěna bezpečnost chodců vybudováním lávek pro pěší, 

které budou dokončeny na jaře 2009. Snad již nebude docházet ke kolizím chodců, 

cyklistů a vozidel, zde dosud častých.  

 Proběhla také rekonstrukce komunikace v ulici Čihadlo, která byla po budování 

kanalizace a po rekonstrukci vedení plynu a vody nevyhovující z hlediska sjízdnosti. Byly 

vybudovány nové chodníky a stanoveno nové dopravní značení. Došlo tak z hlediska 

bezpečnosti provozu ke zklidnění dopravy v této lokalitě. 

 V současné době má Město Litovel zadaný projekt generelu dopravního značení 

ve, kterém se uvažuje o zavedení zóny „30“ v sídlištích a rozčlenění komunikací na sběrné 

a obslužné. Takovým řešením dopravního značení by mělo dojít k dalšímu zklidnění 

dopravy a zvýšení bezpečnosti v daných lokalitách.  

 Centrum dopravního výzkumu zařadilo Litovel na druhé místo v žebříčku měst 

s největším podílem cyklistické dopravy v ČR. Odbor dopravy, Komise dopravy RM a BESIP 

podporují plánovanou výstavbu dalších cyklotras v Mikroregionu Litovelsko, především 

cyklostezek Litovel – Chořelice – městský hřbitov, Nasobůrky – Haňovice – Nová Ves – 

Savín, Rozvadovice – Unčovice a Litovel – Tři Dvory. Jedná se o trasy, které nahradí 

cyklistům jízdu po silnicích převážně II. třídy, kde je při současné hustotě a zatížení těchto 

silnic jízda na kole pro cyklisty velice nebezpečná. 

 V roce 2008 byl zorganizován Den integrovaného záchranného systému, kterého   

se zúčastnily všechny ZŠ Litovle a obcí spadajících pod toto správní území. V červenci se 

uskutečnila jízda zručnosti motoristů a mladých cyklistů na náměstí, kde byly také 

předvedeny zásahy první pomoci. Organizace se ujala Komise dopravy RM a BESIP. 

Současně zde byla výstava historických vozidel. 

 Na registru vozidel byl k 31. 12. 2008 souběhem účinnosti novel zákonů 185/2001      

(o odpadech) a zákona 168/1999 (o pojištění odpovědnosti za škodu  způsobenou 

provozem vozidla) vytvořen nepříjemný tlak k počtu úkonů prováděných žadateli a ten 

překročil 400 % normálu. Od 1. 1. 2009 je totiž žadatel při první přeregistraci osobních           

a lehkých nákladních vozidel do 3 500 kg povinen zaplatit další poplatek. Ten ovšem není 
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příjmem města, ale je odváděn státnímu fondu životního prostředí. Ze zákona o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pak nabíhá za nepojištěné vozidlo 

denní sazba do garančního fondu České kanceláři pojistitelů podle druhu vozidel od 20,- 

až do 300,- Kč. 

 

FINANČNÍ ODBOR 

 Během roku zde nedošlo k žádným personálním změnám, vedoucím je i nadále   

Ing. Jaromír Kolář. Odbor průběžně zabezpečoval informační servis o plnění rozpočtu       

pro všechny odbory Městského úřadu v Litovli a pro vedení města. Proběhl i audit účetní 

uzávěrky a přezkum hospodaření města za rok 2007.  

 Rozpočet města v roce 2008 přesáhl hodnotu 250 milionů korun a zásadní údaje 

uvádíme ve zvláštní kapitole, kde je čerpáno ze Závěrečného účtu za rok 2008. Během 

roku připravoval finanční odbor materiály pro jednání Rady města Litovle, Zastupitelstva 

města Litovle a finančního výboru (rozpočet, rozpočtové změny, závěrečný účet). Důležitá 

byla také činnost v oblasti dotací při snaze o jejich získání (dodání podkladů, vyplnění 

tabulkových příloh o ekonomické situaci města aj.), stejně jako při jejich čerpání                  

a vyúčtování. Celkově lze hodnotit rok 2008 z hlediska fungováni odboru jako pozitivní 

s přínosem pro Město Litovel a jeho občany.   

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

 Odbor pracuje pro 21 škol a školských zařízení spadajících do obvodu pověřeného 

úřadu Litovel. Vedoucím odboru je stále Ing. Vlastimil Habermann, dále zde pracuje paní 

Jitka Bartoňová (školství, kultura, sport), Eva Hubáčková a Eva Macková (mzdové služby 

pro 15 škol a 6 obcí regionu), Mgr. Jana Motlová (redaktorka Litovelských novin).              

Na odloučených pracovištích jsou v čele organizačních složek Muzea Litovel Mgr. Zdenka 

Frištenská a Městské knihovny Mgr. Lenka Fišrová.  

 Na úseku školství je pro státní správu zpracováván rozpočet a kontrolováno čerpání 

státního příspěvku mzdových prostředků pro 21 škol a školských zařízení a úpravy tohoto 

rozpočtu v objemu téměř 94 milionů korun. Dále jsou soustřeďovány, kontrolovány              

a předkládány čtvrtletně Krajskému úřadu Olomouc rozbory hospodaření všech               

21 organizací.  

 Na úseku samosprávy na základě schváleného rozpočtu odbor přiděloval                 

a následně kontroloval využití příspěvku Města Litovel na provoz jím zřízených škol a 

školských zařízení ve výši 13 884 000 Kč. Dalších 2 146 000,- Kč bylo určeno na údržbu 

budov města v nichž školy a školská zařízení sídlí (ať již jsou zřizovány městem nebo 

Olomouckým krajem).  Z významnějších akcí uvádíme: rekonstrukce sociálních zařízení 

v budově GJO, rekonstrukce učebny chemie, energetický audit budovy – 1 750 000,- Kč; 

rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Jungmannova – 250 000,-; kanalizační přípojka a 

zadláždění dvora pro MŠ Kollárova – 700 000,- Kč; kanalizační přípojka MŠ Čihadlo – 

353 000,- Kč; instalace venkovních žaluzií na ZŠ Vítězná – 271 000,- Kč aj.  
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 Již několik let dochází ke stížnostem rodičů žáků ZŠ Vítězná na nevyhovující teplotní 

podmínky v budově školy. Během slunečných dní dochází k nárůstu teplot ve třídách 

vysoko nad limity dané hygienickými předpisy. Navíc kontrola Krajské hygienické stanice již 

v únoru 2008 zjistila významné překročení limitů CO2 a prašnosti způsobené nedostatečnou 

možností větrání pro nevhodné konstrukční řešení oken. Po dlouhých a vleklých  jednáních 

bylo nakonec   rozhodnuto,  aby v každé třídě bylo minimálně jedno okno otevíratelné. 

Jde o finančně náročnou záležitost, proto výměna bude probíhat v několika etapách. Na 

podzim 2008 byla vyměněna okna ve všech třech patrech na východní straně západního 

křídla budovy. Náklady byly 600 000,- Kč.  

 V říjnu 2008 došlo během výuky ke zřícení podhledu stropu ve třídě hudební 

výchovy v horním podlaží ZŠ Vítězná. Naštěstí se to obešlo bez jakékoliv újmy na zdraví 

přítomných dětí. Opravu v postižené třídě provedla na své náklady dodavatelská firma 

VCES a GEMO Olomouc. Vedení města si od dodavatelů vyžádalo opravu všech stropů 

v celém podlaží a firma GEMO vyčíslila finanční náklady na více než dva miliony korun. 

Celou věc  vyšetřovala  Policie ČR, která  kromě jiného vycházela ze tří znaleckých 

posudků. Proti závěru, že projekt i provedení stavby bylo v souladu s tehdy platnými 

normami, se vedení Města Litovel odvolalo. Celá událost vyvolala bouřlivou reakci rodičů       

i dlouhodobější zájem veřejných sdělovacích prostředků. Městu Litovel zatím vznikly 

náklady za zpracování znaleckého posudku a stavebního dozoru. O uhrazení nákladů 

firmou GEMO se vedou další jednání. 

 Na úseku kultury a sportu byla i nadále zajišťována činnost Městského klubu Litovel, 

kde činil příspěvek na provoz 4 175 000,- Kč, z toho bylo určeno 90 000,- Kč na činnost 

smíšeného pěveckého sboru Kantika, na činnost Fotoklubu 64 000,- Kč, po dvaceti tisících 

na činnost folkových skupin NOACO a COKOLIV a Studia ATELIÉR. Byla provedena 

výměna oken v Koncertním sále v prvním patře budovy MK v hodnotě 600 000,- Kč.  

 Na základě schváleného rozpočtu zajišťuje OŠKS poskytnutí a vyúčtování příspěvků 

různým organizacím (sportovním, kulturním, společenským, církevním, charitativním či 

zájmovým) i jednotlivcům, kteří se obracejí se svými žádostmi na Radu města Litovle. Tak 

bylo v roce 2008 poskytnuto 75 příspěvků ve výši více než 4,7 milionu korun. Na činnost 

sportovních organizací a jednotlivců se přispělo částkou více než 2 865 000,- Kč, z toho         

TJ TATRAN obdržel 2 119 000,- Kč a z toho 100 000,- Kč na zavlažovací zařízení na hřišti 

kopané.  

 Církevní organizace dostaly více než 827 000,- Kč, z toho 500 000,- na opravu 

střechy pravoslavného kostela v Chudobíně, 100 000,- na opravu vyhořelého římsko-

katolického kostela tamtéž, 100 000,- Kč na opravu kaple v Rozvadovicích a 100 000,- Kč 

na opravu fary a schodiště kostela Církve československé husitské v Chudobíně.  

 Charitativním organizacím bylo připsáno 257 000,- Kč, z toho 200 000,- Kč obdržela 

Charita Litovel spolu s Mateřským centrem Rybička. Folklorní soubor Hanačka získal na svoji 

činnost příspěvek ve výši 106 000,- Kč. Dále byl formou příspěvků podporován kulturní         

a společenský život nejen ve městě Litovli, ale i v integrovaných obcích. 

 Městská knihovna pracovala s rozpočtem 2 402 000,- Kč, Muzeum  Litovel  

1 500 000,- Kč. Muzejní společnost Litovelska, o.s. obdržela na svoji činnost 29 000,- Kč.      
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Za 50 000,- korun byl zprovozněn společný provizorní depozitář v ulici Boskovicově a za 

200 000,- Kč částečně zrekonstruována budova knihovny v Chudobíně. Ten si ostatně 

nemohl na nepřízeň města nijak stěžovat, když zohledníme i částky na opravu tří 

chudobínských kostelů, které za sebou zanechal pan Žídek blahé paměti. 

 

SOCIÁLNÍ ODBOR 

 Na odboru nedošlo k žádným personálním změnám, vedoucím je nadále           

Mgr. Pavel Procházka. Změny proběhly jen v rámci odboru, když Bc. Sléha, který 

zpracovával dávky pomoci v hmotné nouzi, od 1. 1. 2008 vykonával pracovní činnost pro 

náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounská péče, poručnictví, svěření dítěte do péče 

jiné fyzické osoby) a byla mu přiřazena funkce koordinátora komunitního plánování 

sociálních služeb na Litovelsku. 

 Z vyplacených dávek nejvyšší položku tvoří příspěvek na péči – 48 148 000,- Kč, 

dalším v pořadí je příspěvek na živobytí – 2 584 937,- Kč, příspěvek na provoz motorového 

vozidla – 2 511 918,- Kč, příspěvek na zakoupení motorového vozidla – 1 190 000,- Kč, 

příspěvek na zvláštní pomůcky – 865 722,- Kč, doplatek na bydlení – 193 603,- Kč, příspěvek 

na úpravu bytu – 137 561,- Kč, mimořádná okamžitá pomoc – 57 651,- Kč, příspěvek        

na individuální dopravu – 26 107,- Kč, příspěvek při návratu z výkonu trestu - 14 600,- Kč       

a příspěvek na provoz bezbariérového bytu – 8 400,- Kč. 

 

ODBOR VÝSTAVBY 

 Tento odbor jako příslušný úřad územního plánování pořídil v roce 2008 územně 

analytické podklady ORP Litovel jako jedny z důležitých podkladů pro tvorbu územně 

plánovacích dokumentací. Tento materiál je novým nástrojem územního plánování, jehož 

povinné zpracování nařizuje stavební zákon. Materiály se pořizují pro celé správní území 

obce s rozšířenou působností, což je v případě Litovle území o rozloze 24 750 hektarů a s 20 

samostatnými obcemi. Zahrnuje v sobě zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území             

a nahrazuje průzkumy a rozbory, které se v minulosti pořizovaly při zhotovování 

jednotlivých územních plánů. Projekt byl zcela financován z prostředků EU, Evropského 

fondu pro regionální rozvoj na základě získané dotace a náklady činily 857 000,- Kč. 

 Vedoucí odboru je nadále paní Zdenka Knajblová. V průběhu roku 2008 ukončili 

pracovní poměr na odboru 2 pracovníci a kolektiv byl posílen o jednoho nového 

pracovníka. Bylo konstatováno, že o práci na stavebním úřadě je velmi malý zájem u osob 

s odpovídajícím vzděláním stavebního směru. Během roku vydal odbor 492 rozhodnutí 

včetně usnesení, 342 ostatních vydaných opatření a 418 vydaných ostatních písemností. 
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Vedoucím odboru je Ing. Pavel Kurfürst. Během roku odbor zpracoval projektovou 

dokumentaci uliční zeleně v Sochově ulici a konstatoval, že zdravotní stav stromů (lípy        

a břízy) je v mnoha případech vážný. Na podzim proto byla první část aleje skácena a 

byly vysazeny lípy velkolisté kultivaru „Orebro“. Druhá etapa výsadby bude provedena 

v jarních měsících roku následujícího. Projektová dokumentace řešila i výsadbu stromů 

v ulici Bezručova, kde měly být vysázeny městské kultivary javorů. Občané této ulice se 

obávali velkého zastínění, sepsali proto petici proti výsadbě, a tak zde nakonec byly 

vysazeny pouze keře. Bylo započato s úpravou kontejnerů na tříděný odpad v ulici 

Gemerská, Lesní zátiší, Kollárova, Palackého, Uničovská a na Rybníčku. Úpravy spočívaly 

ve vydláždění povrchu, na kterém sběrné nádoby stojí a okolí se ozelenilo keři. Novinkou 

byl podzimní sběr větví, jako služba pro občany.  

 V Chudobíně vedle objektu bývalé školy byl vybudován parčík. Při příležitosti stého 

výročí úmrtí básníka Svatopluka Čecha byla obnovena lípa nazvaná jeho jménem. 

Současně zde byla umístěna informační tabule o všech slavnostně vysázených lípách 

v obci.  

 

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR 

 V roce 2008 pracovalo 5 úředníků, kteří prováděli výkon státní správy v přenesené 

působnosti ve svém správním obvodu. Vedoucím je stále Ing. Bc. Jaromír Hlavinka. Byla 

vykonávána činnost v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, živnostenská kontrola 

a ukládány pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona.  

 Dnem 1. 7. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 13 / 2008 Sb., kterým se změnil zákon            

o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a další, s ním související zákony. 

Jde o výraznou novelu stávajícího živnostenského zákona v mnoha směrech. Nová právní 

úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, též se 

směrnicemi Evropských společenství, a jako jedna z mála novel (kterých bylo více než sto!) 

obsahuje zásadní systémové změny.  

 Novela staví na elektronické komunikaci veřejné správy navzájem. Údaje o 

podnikatelích a jimi oznámených změnách jsou nyní bezproblémově předávány 

elektronicky na finanční úřady, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovny a úřady práce. Do živnostenského rejstříku lze na veřejném portálu www.rzp..cz 

běžně nahlížet. Novelou byl zjednodušen vstup do podnikání, například nevyžadováním 

praxe či snížením požadavku na její délku, snížil se počet živností, u nichž byla vyžadována 

odborná způsobilost, změnily se požadavky na odbornou způsobilost u mnoha 

regulovaných živností u státních příslušníků členských států EU. Průkazy živnostenských 

oprávnění (tzv. živnostenské listy a koncesní listiny) se nahradily výpisem z živnostenského 

rejstříku, kterým se podnikateli nahrazují až desítky živnostenských listů, kterými se dosud 

podnikatelé prokazovali. Podání a vyřizování informačních povinností vůči živnostenským 

úřadům lze učinit na kterémkoli úřadě na celém území republiky a rovněž na kontaktních 

místech veřejné správy, tzv. Czech Pointech. Ty, podání předají obecnímu živnostenskému 

http://www.rzp..cz/
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úřadu, který si podnikatel zvolí, a ten pak provede zápis do živnostenského rejstříku a celé 

podání zúřaduje.  

 Uvedené změny přispěly k větší spokojenosti podnikatelů a ke zjednodušení 

administrativy pro širokou podnikatelskou veřejnost.  Spolupráce odboru s ostatními odbory 

MěÚ Litovel a také s ostatními úřady státní správy je bezproblémová a na velmi dobré 

úrovni. 

 

ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 Vedoucí oddělní je nadále paní Jana Polívková. K 1. 1. 2008 mělo OBH ve správě 44 

domů se 304 byty. V únoru byl prodán objekt bývalého kina v ulici Boskovicova (č.p. 784), 

kde byl nebytový prostor a dva byty, v srpnu prodán rodinný domek v Nové Vsi (č.p. 59) 

také se dvěma byty. Takže ke konci roku má Město Litovel ve 42 domech 300 bytů. 

 Ke dni 31. 12. 2008 bylo evidováno 103 žádostí o byt Města Litovle, z důvodů 

neuhrazení aktualizačního poplatku vyřazeno 22 žádostí a 5 žádostí bylo zrušeno 

žadatelem. Během roku bylo přiděleno 17 bytů a dán souhlas s výměnou u 4 bytů, 

k přechodu nájmu u 2 bytů. Zájemců o ubytování v Domě s pečovatelskou péčí je ke 

konci roku 51. 

 Od 1. 5. 2008 přešla správa hrobových míst z odboru MHaSI na oddělení bytového 

hospodářství. Hrobová místa pronajímá Město Litovel na veřejných pohřebištích v místních 

částech – Chořelice, Chudobín, Rozvadovice a Tři Dvory. V Chořelicích je 600 hrobů, 157 

hrobových zařízení v urnovém háji, 360 míst v urnové zdi a 54 míst v kolumbáriu. 

V Chudobíně je 320 hrobů a 35 hrobových zařízení v urnovém háji. V Rozvadovicích 44 

hrobů, 6 hrobových zařízení v urnovém háji a 10 míst v urnové zdi. Ve Třech Dvorech je 81 

hrobů a 6 hrobových zařízení v urnovém háji. 

 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC 

 Vedoucím odboru je nadále pan Miroslav Skácel a pracovníky paní Hana 

Dohnalová, Renáta Milčická, Petr Navrátil a Martin Kopečný. Odbor realizoval během 

roku řadu stavebních investic a poplatků z nichž uvedeme ty důležitější a finančně 

náročnější v posloupnosti jednotlivých měsíců roku 2008. V únoru byl největším partnerem 

Města Litovel S-projekt Zlín, který obdržel 34 510,- Kč na projekt opravy kanalizace v ulicích 

Palackého a Příčné, 66 640,- Kč na opravu kanalizace na Staroměstském náměstí               

a 309 400,- Kč na regeneraci sídliště Vítězná. V měsíci březnu byl upraven terén pod 

stojany na kola u autobusového nádraží za 27 000,- Kč, cyklistická stezka Litovel - Víska - 

Sobáčov opatřena zábradlím (20 256,- Kč pro firmu Vymětal) a částka 250 000,- 

převedena pro dopravní obslužnost. Duben znamenal další částku pro dopravní 

obslužnost (281 250,- Kč pro Conex Morava), přístavbu šaten k ZŠ Jungmannova – 

1 371 221,- Kč, 301 070,- Kč S-projektu Zlín na regeneraci sídliště Vítězná a 120 000,- na 

stojany pro kola. V květnu byla největší položkou investice v Nové Vsi, kdy na opravu návsi 

a komunikace bylo firmě STRABAG zaplaceno 379198,- Kč. Oprava kulturního domu ve 
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Vísce znamenala 124 778,- Kč pro firmu Mikmek. Měsíc červen znamenal vydání na 

opravy komunikací v Nové Vsi a ulici Lidické za 331 663,- Kč pro firmu STRABAG,      

150 000,- Kč na opravu obřadní síně, 569 021,- Kč firmě KARETA Bruntál za vybudování 

odstavné plochy dvora TS. Poskytnuto bylo opět 281 250,- Kč za dopravní obslužnost firmě 

CONEX Morava za 2. čtvrtletí, stejná částka pak byla poukázána i v srpnu a listopadu.  

 Ve druhém pololetí bylo nejprve vydáno na dětské hřiště na Rybníčku 120 309,- Kč a 

pro firmu STRABAG na opravu kanalizace v ulici Lidické 186 280,- Kč a ve Vísce 356 471,- 

Kč. V červenci ještě firma PRESBETON opravila plochu u obřadní síně na hřbitově za 

482 534,- Kč, na odpočívky na cyklostezkách bylo dáno 43 719,- Kč. Nelze říci, že by 

finance šly jen pro samotné město Litovel, jen v tomto měsíci bylo pořízeno osvětlení hřiště 

v Březovém za 140 514,- Kč a vydlážděn chodník v Chudobíně za 286 790,- Kč. Podobně 

v září došlo k odvodnění komunikace v Březové, které stálo 190 400,- Kč, oprava 

kanalizace tamtéž za 247 520,- korun a oprava kapličky v Nové Vsi za 188 536,- Kč firmou 

Hönig. Opravovalo se i ve městě – oprava chodníku v ulici Sušilově znamenala 109 714,- 

Kč pro firmu 1. Litovelská stavební pana Hradila. Taktéž v říjnu byly upřednostněny vesnice 

– 178 500,- Kč za kanalizaci ve Třech Dvorech (firma VIS Hradec Králové), zídka 

v Nasobůrkách – 49 531,- Kč (firma Hönig), zatrubnění příkopu Myslechovice – Kluzov – 

144 942,- (1. litovelská stavební). Opravovalo se i ve městě – komunikace na Pavlínce           

a Chořelicích – 314 160,- Kč, oprava chodníku na ulici Loštické – 161 881,- Kč. V měsíci 

listopadu se nejvíce vydalo pro firmu MODOS, která opravovala komunikace na Čihadle   

a na Staroměstském  náměstí - 5 306 842,- Kč a pro firmu KARETA Bruntál – 1 412 625,- Kč   

za opravu chodníků při výstavbě kruhové křižovatky na ulici Dukelské. Peníze jdou i do 

úpravy nástupních ploch pro autobusy a to na ulici Palackého, v Chořelicích, 

Rozvadovicích a Unčovicích – 533 417,- Kč. Oprava mostku v Savíně přišla na 114 581,- Kč 

(firma Hönig). V závěru roku se nejvíce vydalo za opravu komunikací na Čihadle a na 

Staroměstském náměstí, opět pro firmu MODOS – 1 986 599,- Kč. KARETA Bruntál obdržela 

1 966 038,- Kč za chodníky u kruhové křižovatky na Dukelské a u Modré hvězdy a 196 464,- 

Kč za opravu chodníku u kuželny na ulici Dukelská.Poslední větší výdaj roku 2008 byl za 

odvodnění kruhového objezdu v Nasobůrkách – 51 969,- Kč pro 1. Litovelskou stavební 

pana Hradila.  

 Integrované obce nepřišly zkrátka, když jim byly financovány drobné opravy, 

dovybavení hřišť, elektroinstalace, opravy aj. Jednotlivé osadní výbory dostaly tyto 

finanční částky: Myslechovice 73 398,- Kč, Chudobín 92 215,- Kč, Nová Ves 69 457,- Kč, 

Rozvadovice 31 544,- Kč, Březové 52 736,- Kč, Víska 17 683,- Kč, Chořelice 49 174,- Tři Dvory 

19 591,- Kč, Nasobůrky 96 270,- Kč, Unčovice 161 022,- Kč a Savín 32 950,- Kč. Celkem tedy 

šlo o ne právě zanedbatelnou částku 696 040,- Kč. 

 

SPRÁVA MĚSTA 

 Vedení města je nezměněno – ve funkci starosty je dále MVDr. Vojtěch Grézl 

(Nezávislí); uvolněným místostarostou je Mgr. Blahoslav Papajk (ODS); neuvolněným 

místostarostou pan Petr Šrůtek (ČSSD). V polovině měsíce července vážně onemocněl 

Mgr. Papajk a do konce roku byl na nemocenské, jeho práci si rozdělili starosta                     
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a neuvolněný místostarosta. Do budoucna, ale bude nutno tuto situaci řešit. Sekretariát 

starosty a místostarostů vede paní Simona Čapáková. 

 Litovel, jako město s rozšířenou působností, má své zastupitelstvo, radu města, 

výbory, komise, zvláštní orgány – bezpečnostní radu, krizový štáb, povodňovou komisi          

a přestupkovou komisi. Tajemníkem MěÚ je Ing. Radovan Vašíček. 

 Zastupitelstvo města Litovel má 27 členů – Nezávislí 9, ODS – 6, ČSSD – 5, KSČM – 4 a 

KDU – ČSL 3 mandáty. 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 Aubrechtová, 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 podle počtu získaných volebních hlasů).          

 Zastupitelstvo města Litovle zasedalo během roku šestkrát, projednalo 127 bodů, 

což je v průměru 21,16 na jedno zasedání. Vše bylo projednáno na zasedání Rady města 

Litovle a doporučeno ve většině případů ke schválení. Jednání byli vždy přítomni vedoucí 

odborů MěÚ, vedoucí příspěvkových organizací, zástupce Městské policie a v případě 

potřeby i kvalifikovaní odborníci. Nejčastěji projednávaným bodem bylo hospodaření 

s majetkem Města Litovel. Bohužel se nepodařilo více zainteresovat na jednání občany 

města (což je nedostatek od samotného počátku). 

 Rada města Litovel je devítičlenná a kromě vedení v ní zasedají za Nezávislé Viktor 

Kohout, Ing. Jan Fiala, Ing. Zdeněk Potužák a Ing. Karel Zmund; za ODS Zdeněk Jančí; za 

KDU – ČSL Mgr. Miloš Freml. Během roku se uskutečnilo 21 zasedání RM, na nichž byly 

projednány 403 body, což je 19,19 na jedno zasedání. Nejčastěji projednávanými 

záležitostmi  bylo hospodaření s majetkem města, investice, odprodeje, smlouvy, půjčky, 

příspěvky, činnost příspěvkových organizací, výborů, komisí, vyhlášky aj. Za celý rok bylo 

jen 27 absencí, což znamená průměrnou účast 85,57 %. Bez absence byli starosta dr. Grézl 

a Ing. Potužák, jednu absenci měli pan Jančí a Ing. Zmund, dvě pánové Kohout a Šrůtek, 

Ing. Fiala měl účast 80,9 % (17x), nejméně pak Mgr. Freml 76,2 % (16x). Statistiku ovlivnila 

vážná nemoc Mgr. Papajka, který absentoval od 9. zasedání až do konce roku a jeho 

účast byla pouze 42,8 %. 

 V dubnu 2008 odborníci hodnotili, jak na krajských a městských úřadech                   

a magistrátech umějí sdělovat aktuální informace svým obyvatelům. Olomoucké 

hejtmanství skončilo druhé, nejlepší mezi středomoravskými městy byl Přerov. Naopak naše 

město skončilo v žebříčku až třetí od konce, na 266. místě. „To mě překvapuje                      

a nesouhlasím s tím. Myslím si, že lidé jsou o všem potřebném dostatečně informováni. 

Máme městské noviny, kam mohou přispívat i kritici radnice, pravidelně aktualizujeme 

internetové stránky. Já osobně jsem za třináct let nevynechal ani jedno setkání s obyvateli 

místních částí,“ ohradil se proti tomu náš starosta dr. Grézl. Obecně autoři průzkumu 

konstatovali, že úroveň komunikace měst s lidmi je nízká, ovšem to, jak města mluví s lidmi 
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nevypovídá o tom, jak dobře hospodaří či kam směřují svůj rozvoj. A tady bychom mohli 

být klidní.  

 

CZECH POINT 

 V prosinci 2007 byl pro širokou veřejnost v Litovli spuštěn provoz terminálu Czech 

Point, který je na pokladnách MěÚ. Je k dispozici po celý týden, v úřední dny do 16:30, 

v úterý a ve čtvrtek do 14.30, v pátek do 12.30 hodin. Vydává ověřené výpisy z katastru 

nemovitostí, z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku. Pro vystavení dokumentu       

je nutné znát u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo 

organizace a u výpisu z katastru katastrální území a parcelní číslo, případně číslo popisné. 

Výstupy umožňují pouze tisk dat, výstupy mapových listů zatím možné nejsou. 

 Služba Czech Point není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení 

ověřeného výstupu z příslušné databáze. Poskytnutí zápisu je zpoplatněno 100 korunami   

za první stránku a za každou další 50 korunami. V tomto roce přibyla možnost žádat o výpis 

z Rejstříku trestů a počítá se i s možností  výpisu z karty řidiče, tedy o možnosti zjištění počtu 

bodů udělených za dopravní přestupky.  

 

VYHLÁŠKY 

 Zastupitelstvo města Litovle vydalo na svém červnovém zasedání 26. 6. tři nové 

obecně závazné vyhlášky. Zcela novou vyhláškou je Vyhláška 3/2008 o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích (městská památková zóna 

včetně okolí rybníků až po ulici Studentů, lokalita Rybníček a prostranství u Svatojánu). 

Cílem je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě vymezit 

některá místa veřejného prostranství, kde se alkohol konzumovat nesmí. Veřejným 

prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky         

a ostatní pozemky přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to 

bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. RM Litovel může svým usnesením udělit 

výjimku zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání 

kulturních, sportovních či jiných akcí na základě žádosti. Zákaz se nevztahuje na dny        

31. prosince a 1. ledna a na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí 

restauračních zařízení po dobu jejich provozu. 

 Novela Obecně závazné vyhlášky Města Litovel o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů mění dosud platnou vyhlášku v článku osvobození od poplatku. Tady ji rozšiřuje i 

na majitele rekreačních objektů nad 80 let v působnosti MěÚ Litovel.  

 Novelizací je obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitosti, který je stanoven zákonem v určitém rozpětí a je na každé obci, v jaké výši 

bude schválen. Dle nově schválené vyhlášky platí v Litovli a obcích takto: Litovel – město 

2,5, Nová Ves, Savín, Víska 1,4, Březové, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, 

Rozvadovice, Tři Dvory, Unčovice, Chořelice 1,6. Výše koeficientu zohledňuje velikost 
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obce, eventuelně její vzdálenost od města Litovle, což jsou faktory, které ovlivňují 

dostupnost služeb, dopravní obslužnost, a tím i cenu nemovitostí při prodeji, tedy celkovou 

atraktivitu dané lokality.  

 Usnesením 15/14 ze dne 4. 9. 2008 Zastupitelstvo města Litovle vydalo Vyhlášku na 

regulaci provozu výherních hracích přístrojů. Ty je zakázáno provozovat na veřejně 

přístupných místech v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách 

poskytujících služby ve městě Litovli a všech integrovaných obcích. Výherní hrací přístroj, 

jehož provozování bylo povoleno před dnem účinnosti této vyhlášky, lze na stanovených 

místech provozovat nejdéle do doby stanovené vydaným povolením. 

 

DOTACE 

 V Litovli je obecní majetek budován a opravován jednak z rozpočtu města               

a jednak ze získaných nevratných finančních prostředků – z dotací. Získáváme je ze 

státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtu Olomouckého kraje, z nadačních fondů    

a po vstupu ČR do Evropské unie i ze strukturálních fondů. Dotace zpravidla představují 

nadpoloviční podíl z rozpočtu daného projektu. Které z nich byly nejdůležitější v roce 

2008?  

 Z téměř stoprocentní dotace Ministerstva pro místní rozvoj a jeho programu oprav 

obecního majetku po povodni byla provedena oprava mostu u polikliniky. Olomoucký kraj 

přispěl na vybudování signalizačního zařízení na ulici Dukelské, které upozorňuje na výjezd 

hasičských vozidel jedoucích k zásahu. U ZŠ Vítězná vyrostl pro děti lanový systém 

financovaný z velké části dotací z programu Ministerstva vnitra ČR na podporu prevence 

kriminality. Z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získalo město finanční prostředky           

na projekt, kterým nastartovalo obnovu a modernizaci osvětlovací soustavy v Litovli 

(výměna výbojek ve veřejném osvětlení a modernizace rozvaděčů).  

 Rekonstrukce místních komunikací Čihadlo a Staroměstské náměstí byla 

spolufinancována ze strukturálních fondů EU a z Regionálního operačního programu 

Střední Morava. Byly zde provedeny stavební práce, při kterých došlo ke kompletní 

rekonstrukci vozovky včetně položení nového asfaltového povrchu, nově byly vydlážděny 

chodníky a instalovány sloupy veřejného osvětlení.  Na další stavební akci se kromě již 

uvedených spolupodílel Olomoucký kraj a Státní fond dopravní infrastruktury. Šlo o 

provedení bezbariérových úprav zastávek veřejné dopravy na ulicích Palackého (před 

firmou HEAD) a Uničovská (u Finančního úřadu). Kromě nových autobusových zálivů byl 

kvůli zvýšení bezpečnosti na ulici Palackého vybudován střední dělící ostrůvek                        

a zrekonstruován a nasvětlen přechod pro chodce, totéž pak provedeno i na ulici 

Uničovská. Státní fond dopravní infrastruktury kromě toho významně přispěl i na 

vybudování přechodu pro chodce se zpomalovacím prahem na ulici Kollárova a na 

vybudování přechodu pro chodce přes silnici II. třídy v Chudobíně.       
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9. VÝBORY A KOMISE 

FINANČNÍ VÝBOR 

Během roku se sešel celkem 4x a jeho členy byli Ing. Ambrožová, MUDr. Šromová,         

RSDr. Vymětal, paní Hélová a pan Ošťádal. Jednání se podvakrát zúčastnili starosta    

MVDr. Grézl, MST pan Šrůtek a vedoucí Finančního odboru MěÚ Ing. Kolář. Projednáván 

byl rozpočet ML a rozpočtové změny, vedení účtu Fondu rozvoje bydlení, novela Vyhlášky 

o dani z nemovitosti a rozpočtový výhled ML na léta 2009 – 2013. Tajemnicí výboru je paní 

V. Čiklová. 

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

Předsedou je paní H. Weberová, DiS, členy Ing. Zavadilová, J. Rozsypalová,                            

H. Kráčmarová, MUDr. Kráčmarová, P. Veselý a Ing. R. Urválek. Tajemnicí výboru je paní     

J. Bartoňová. Výbor se sešel celkem 11x a většinou prováděl kontrolu plnění usnesení RM   

a ZML, projednával Zásady pro poskytování odměn a příplatků členům ZML a provedl 

kontrolu hospodaření v TS. Jistě by se našly ve městě potíže a problémy, na které by bylo 

vhodné zaměřit pozornost kontrolního výboru, pouhá kontrola usnesení orgánů náplň 

práce redukuje jen na pasivní prohlížení dokumentů. Opatřeními jsou pak upozornění 

orgánů ML na nedostatky v plnění, a to je dost málo. 

KOMISE DOPRAVY A BESIP 

V čele komise je již velmi dlouho pan M. Číhal, členy jsou Ing. Filípek, Ing. Vachutka (oba 

z odboru dopravy MěÚ), J. Forst, M. Skácel (zástupci MP a P ČR), a pan J. Horníček. 

Častými hosty na 11 zasedáních komise byli starosta města a MST pan Šrůtek. Od 31. 3. 

místo Mgr. M. Faltuse vedla část BESIP Mgr. Ivona Odstrčilová z DDM. Všechny zápisy 

pořídil člen komise Ing. Vachutka. Komise se zabývala otázkami parkování, dopravního 

značení, měření rychlosti, akcemi dopravní výchovy na školách, dopravními soutěžemi 

DDM, investičními akcemi pro dopravu, přechody pro chodce a měřením hlučnosti 

komunikací. Její podněty byly často projednávány na RM a přijata pak potřebná opatření 

ze strany MěÚ či orgánů správy. 

 

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY 

Sešla se celkem 11x pod vedením Ing. Rostislava Papajka, členy komise jsou: MST pan 

Šrůtek, Mgr. L. Chrudina (P ČR), H. Weberová, DiS, V. Lakomý, MUDr. Jurečková, A. Černá 

a Bc. L. Broza (náčelník MP Litovel). Na projednávání bodů, které se jich týkaly, byli přizvání 

zástupci ZŠ a SOU Litovel.  Během roku komise jednala například o činnosti Klubu mladých, 

stavu kriminality a preventivních aktivitách na litovelských školách, dětských hřištích, 

podávání alkoholických nápojů mladistvým, spolupráci MP s občany města                         

či bezpečnosti v dopravě a budování přechodů pro chodce. Jednání byla bouřlivá           

a přínosem je, že problémy byly ventilovány pro RM, která přijímala opatření pro zlepšení 

stavu (především ve vztahu k činnosti Klubu mladých v Sušilově ulici). 
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KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

Sešla se celkem 7x a v jejím čele je člen RM Zdeněk Jančí. Členy komise jsou Z. Zmundová, 

Ing. Najmanová, Ph.D.,Ing. V. Habermann, MST P. Šrůtek, P. Putna, Ing. L. Rýznar.                 

Při projednávání problémů byli přizváni pan V. Kohout, Ing. R. Urválek, Bc. H. Vogelová      

a ředitelé ZŠ, MŠ a Školní jídelny Studentů. Jednatelkou komise je Mgr. J. Motlová. Během 

roku byla projednávána činnost MK, poskytování grantů, práce MŠ, Školní jídelny Studentů, 

Muzea Litovel, výstav v MK, školské rady, vánočních akcí, oprav v ZŠ Jungmannova 

(pracovní návštěva) a ZŠ Vítězná. Mnohé podněty byly realizovány a připomínky 

akceptovány pro zlepšení práce kulturních zařízení ve městě. 

 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vznikla z Výboru strategického plánování v červenci 2007, když se problémy ochrany 

životního prostředí ukázaly být jako nosné a hodné zřetele. V čele komise je Ing. Zdeněk 

Potužák (jednatel VHS Čerlinka), členy pak P. Veselý, Z. Rozsypal, J. Masopust,                    

K. Pajonková, J. Dostál, Ing. P. Kurfürst (vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ), Ing. P. 

Dolinský a starosta města dr. Grézl. Člen komise p. Karel Kabelík ml. se opakovaně 

nedostavoval na schůzky, bylo mu tedy členství ukončeno. Ke svým osmi jednáním si 

komise zvala i osoby odpovědné za stav životního prostředí či zainteresované na řešení 

některých problémů, například vedoucí Bytového oddělení MěÚ pí Polívkovou, ředitele 

S CHKO Ing. Servuse, vedoucího TS p. Valoucha, jednatelku .A.S.A. odpady Litovel          

Ing. Jurenkovou, projektanta Ing. Čehovského nebo obyvatele dotčených lokalit, 

konkrétně občany ulice Bezručovy. 

Komise se na svých 8 schůzkách  zabývala otázkami stavu domů v historickém centru 

města, jejich údržbou a opravami, likvidací černých skládek, stavem zeleně (Chudobín, 

Chořelice), Vyhláškou o veřejném pořádku ve městě Litovel, veřejně prospěšnými 

pracemi, stanovišti kontejnerů na tříděný odpad, budováním kompostárny, problémy 

životního prostředí ve Třech Dvorech a Rozvadovicích (pracovní schůzky na místě samém), 

zúčastnili se společného jednání komisí z Uničova a Šternberka v Žerotíně. Jednání byla 

velmi konstruktivní a hlavně konkrétní a opatření nepochybně prospěla ke zlepšení stavu 

životního prostředí pro obyvatele města i integrovaných obcí. 

 

LETOPISECKÁ  KOMISE 

Sešla se v každém měsíci, tedy 12x a jejím předsedou je i nadále kronikář města PhDr. 

Josef Hubáček. Členy komise jsou p. Šik, Pinkava, Vytásek, Polášek, Mgr. Najman, Kabelík 

a pí Hrubá a Opíchalová. Tajemnicí komise je pracovnice MěÚ pí Hana Dohnalová. 

Schůzky komise několikrát navštívil starosta města MVDr. Grézl. Komise byla především 

nápomocna při tvorbě kroniky (zajišťování distribuce žádostí o podání zprávy za běžný rok 

a případné urgence), připomínkováním textu kroniky, publikacemi vydanými Městem 

Litovel a členy komise. Velmi dobrá spolupráce byla s Muzejní společností Litovelska, kde 

se členové komise podíleli na 3 akcích, se Seniorklubem Litovel (akce „Město stromů“         
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a „Za smírčími kříži“) a pomoc studentům VŠ s bakalářskými či magisterskými pracemi 

s tématem regionální historie či otázkami souvisejícími se sociologickými údaji z kronik 

města. Komise je velmi aktivní a její spolupráce se Seniorklubem Litovel pomohla této 

vznikající organizaci s počátečními organizačními problémy ku prospěchu věci. 

 

KOMISE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Její činnost není právě bohatá, sešla se pouze dvakrát a to k problémům regulačních 

poplatků ve zdravotnických zařízeních, realizaci rodinných pasů a aplikaci zákona             

o hmotné nouzi. V čele komise je MUDr. Nora Hradská, členkami MUDr. Alice Přibylová, 

Evženie Řmotová, Miloslava Drlíková, Ivana Štýbnarová a Zuzana Rozehnalová. 

 

KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 

Schází se účelově k projednávání žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení ML a jejími 

členy jsou: právnička ML JUDr. Marta Dědková, vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. 

Jaromír Kolář, vedoucí odboru MHaSI p. Miroslav Skácel, MST p. Šrůtek, tajemnicí komise je 

pí Eva Vaňková. Komise se sešla celkem 5x, projednala 8 žádostí a doporučila ke 

schválení ZML. Jednalo se o zhotovení fasády a její zateplení, výměny oken a dveří nebo 

modernizaci bytu. Částka poskytnutá občanům města byla 950 000,- Kč většinou 

s úročením 4 – 5 % na dobu 4 – 5 let. Půjčky skutečně pomáhají výstavbě a renovaci, jsou 

však málo využívány i přes pravidelné vyhlašování a další propagaci. 

 

BYTOVÁ KOMISE 

Sešla se celkem 8x, vždy k řešení aktuálních problémů. Předsedou komise je MST p. Šrůtek, 

členy komise vedoucí Bytového oddělení MěÚ pí Polívková, MUDr. Alena Šromová,       

Mgr. Lenka Fišrová, Ing. Rostislav Papajk, Pavel Veselý, vedoucí Odboru sociálního MěÚ 

Mgr. Pavel Procházka, tajemnicí komise je pracovnice oddělení pí Alena Pekařová. 

Komise průběžně projednávala žádosti o přidělení bytu z fondu ML, ubytování v DPS             

a v ubytovně na Pavlínce. Rozhodovalo se i o aktualizačních poplatcích, směnách bytů     

a vyčlenění bytů z bytového fondu ML. 

 

PŘESTUPKOVÁ KOMISE 

Předsedkyní komise je právnička ML JUDr. Marta Dědková, tajemnicí pí L. Kaštilová, 

členové se střídají. Během roku 2008 bylo řešeno celkem 273 přestupků, v příkazním řízení 

bylo projednáno 35, ve správním řízení 76. Z toho: přestupky proti občanskému soužití 48, 

proti majetku 33, proti veřejnému pořádku 8, proti dalším paragrafům 22. Po podání 

vysvětlení nebo nepodání návrhu bylo odloženo 122 přestupků. Pokut bylo uloženo 42 

v celkové výši 33 350,- Kč. Nově se řešily i přestupky mezi osobami blízkými – bylo 

oznámeno 9 přestupků se znaky domácího násilí. Na tak malé město je počet přestupků 

dosti vysoký. A to jsou „klidní Hanáci“!? 
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10. INTEGROVANÉ OBCE 

BŘEZOVÉ 

 Demografické změny v obci – narodily se dvě dívky, zemřeli dva muži (47, 66 let)      

a dvě ženy (66, 81 let). Při sčítání obyvatel v roce 2001 mělo Březové 161 obyvatel, nyní jich 

má 177, 89 mužů a 88 žen a věkový průměr obce se díky novým obyvatelům snižuje            

a obec mládne (i když pomalu), nyní je 39,63. Přibylo 5 nových majitelů rodinných domků 

a dva nové manželské páry. Během roku byly dva plesy, turnaj v malé kopané, turnaj       

ve stolním tenise, posezení žen u příležitosti Dne matek, táborák pro děti se soutěžemi        

u příležitosti  Dne dětí  a vánoční  setkání  v kapli s koledami. 

 „Oddíl malé kopané vede tabulku své soutěže, aktivní je Český červený kříž, ale to 

je tak asi všechno. Hasiči sice existují, ale jen teoreticky, spíše živoří. Obyvatelé se 

nechávají bavit televizí, surfováním po internetu, hrami na počítačích, putováním po 

supermarketech apod. a necítí potřebu bavit se společně s dalšími občany nebo něco 

dělat pro obec. Snad se to zlepší, až k těm několika obětavcům se připojí noví mladí 

obyvatelé“, tolik poněkud smutná charakteristika života v obci, jak ji vidí předseda 

občanského aktivu pan Navrátil.  

 Z aktivit a investičních akcí za rok 2008 stojí za zmínku provedení elektrifikace hřiště 

(3 nové stožáry a rozvody ve dvou buňkách), zavedení vody do buněk, odvodnění silnice 

u autobusové zastávky v délce asi 100 metrů a sjednocení povrchu vozovky přes obec 

politím asfaltovou hmotou, oprava cesty za autobusovou zastávkou (150 metrů) a cesty        

k lesu (120 metrů) a zavedení veřejného osvětlení k nově postaveným domkům. Osadní 

výbor se vyjádřil k územnímu plánu obce a navrhl změny. 

  Pro zajímavost ještě rozložení sympatií obyvatel obce k politickým stranám, jak       

je vyjádřili ve volbách. V podzimních krajských volbách zde zvítězila ČSSD se 44 % hlasů, 

KSČM získala 15 % a ODS 11 %. V senátních volbách získal Ing. Korytář (ČSSD) 86 %               

a MUDr. Vavroušek (ODS) 14 % hlasů. 

 

CHOŘELICE 

 K 31. 12. 2008 měla obec celkem 295 obyvatel, z toho 154 žen a 141 mužů (z toho 

dětí do 15 let 49 - 25 dívek a 24 chlapců). Během roku se počet obyvatel zvýšil o deset. 

Z investičních akcí byla v jarních měsících provedena TS Litovel na třech místech oprava 

kanalizace, vyčištěn a upraven chodník u bývalé hospody a navezen štěrk na chodník 

kolem pivovaru. Byly likvidovány zaplevelené plochy postřikem a provedena deratizace 

příkopů a obecní kanalizace.  

 Na podzim se uskutečnila větší oprava kanalizace nákladem 84 000,- Kč.                         

U plánované výstavby chodníku na hřbitov  MHaSI řešil výkupy pozemků a projektovou 

dokumentaci. Ta zůstává akcí pro rok 2009, kdy by se ještě měla dokončit kanalizace        

a následná rekonstrukce silnic a chodníků, dokončena výstavba sociálního zařízení               

a přístřešek u hasičské zbrojnice.  
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 Hlavním dlouhodobým úkolem je i nadále ochrana obce před povodněmi. Jedná 

se zejména o to, aby alespoň nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů 

povodňových vod z obce a to jakoukoliv výstavbou v místech hlavního odtoku. Jde           

o prostor za severní lokalitou u bytového domu, příkop „Hájíček“ a v Otočnici lokalita     

„Za humny“.  

 Místní myslivci opět vyčistili prostor mezi Litovlí a pískovnou v Nákle od odpadků, 

hasiči uspořádali sběr železného šrotu. V místním areálu bývalé cihelny tradičně proběhl 

závod v superkrosu. Mužstvo malé kopané GEMO Chořelice uspořádalo na místním hřišti již 

6. ročník turnaje v malé kopané a v okresní lize skončilo na 9. místě. Místní hasiči uspořádali 

v dubnu 2. ročník soutěže štafet  spojený  se soutěžemi  pro děti a v srpnu 3. ročník závodu 

v požárním útoku „O pohár starosty města Litovel“. Ti jsou vůbec nejaktivnější složkou 

v obci - družstvo mužů se během roku zúčastnilo 8 a družstvo žen 7 soutěží. Do sportovní 

činnosti sboru je zapojeno 15 mužů a 7 žen. Sbor dobrovolných hasičů Chořelice má 36 

členů, z toho 28 mužů a 8 žen. Zprávu o obci podal Ing. Vladimír Vaněk, předseda 

Občanského výboru Chořelice. 

 

CHUDOBÍN 

 Je to věkově nejmladší obec Litovle, průměrný věk je 36,51 let. Žije zde naprosto 

vyrovnaný počet mužů i žen – 123:123, tedy celkem 246 obyvatel. Osadní výbor pracoval 

v nezměněném složení: Ing. Romana Ambrožová – předsedkyně, Věra Lišková, Petr 

Ambrož a Vlastimil Nedoma – členové. Před koncem roku se vzdala funkce členky           

OV paní Věra Lišková. Během roku proběhly dvě veřejné schůze s občany, kterých se 

zúčastnil starosta MVDr. Vojtěch Grézl a zástupci Rady města Litovle. 

 Největší stavební akcí, která v obci probíhá, je rekonstrukce hotelu Zámek 

Chudobín. Ze tří čtvrtin je opraven vnější plášť hlavní budovy i tzv. tvrze. Na té byla 

vyměněna i střešní krytina. V souladu s projektem revitalizace parku byla dokončena 

likvidace suchých, proschlých a nevhodných stromů a keřů. Na nádvoří mezi zadní 

stranou tvrze a bývalou stájí vyhloubili pracovníci Archeologického výzkumu Přerov          

12 metrů dlouhou a 2 metry hlubokou sondu, v níž objevili kamenné základy a cihlový 

odpad z dosud neidentifikované stavby, kterou datují do období baroka. Ve výzkumu se 

bude pokračovat za předpokladu, že se podaří zajistit finanční krytí. Dosud neexistuje 

jednoznačná odpověď, na kterém půdorysu stála původní zemanská tvrz, připomínaná již 

v roce 1447. 

 V investičních akcích byl přebudován chodník kolem bývalé školy, kde se použila 

zámková dlažba. Pozemek bývalé školní zahrady byl scelen s plochou, na níž stojí 

památník TGM a založena parková úprava, včetně výsadby stromů a keřů. Po obou 

stranách památníku již roste po jednom kultivaru lípy malolisté. Na této ploše, naproti 

bývalé požární zbrojnice, byla dne 27. listopadu slavnostně zasazena jubilejní lípa 

Svatopluka Čecha, při příležitosti stého výročí jeho úmrtí. Slavnosti se zúčastnili                        

i představitelé města. 
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 Technické služby Litovel započaly během roku s vnější i vnitřní opravou obecního 

domku č. 20. V rámci toho byla obecní knihovna přemístěna do přední místnosti, v zadní 

pak bude instalována rozhlasová ústředna. Podle příslušné projektové dokumentace byl 

zřízen osvětlený přechod pro chodce před hlavní křižovatkou ze směru od Nové Vsi. Do 

unimobuněk na cvičišti byla zavedena přípojka elektrického proudu, z vnějšku bylo 

provedeno obložení palubkami a izolační nátěr. 

 Na pravoslavném kostele se pokračovalo s kompletní výměnou původní plechové 

krytiny měděným plechem. Před kostelem církve československé-husitské bylo zbudováno 

nové, třístranné schodiště. V římsko-katolickém kostele 11. června vznikl požár. 

Z neznámých příčin začalo hořet v sakristii. Požár zničil stropní konstrukci místnosti, vnitřní 

vybavení, ornáty a kouř silně poškodil malbu celého vnitřku kostela.  

 Na 29. srpna zorganizoval Mikroregion Litovelsko výlet na Pardusku nad 

Chudobínem. Na vrcholu u božích muk proběhlo setkání europoslance Ing. Jana Březiny 

s občany Chudobína, Měrotína a Litovle. Po krátké neformální besedě byli účastníci, 

kterých bylo kolem padesáti, pozváni k občerstvení. Obec se na setkání prezentovala 

nově vydanými pohlednicemi, které zachycují panorama se třemi kostely. I přes silný vítr 

byla nálada setkání výborná. 

 Pro prosincovou veřejnou schůzi občanů připravil člen OV pan Vlastimil Nedoma 

fotografickou výstavku, která ukázala jak žil a vypadal jmenovec obce – Chudobín na 

Žďársku, který byl v roce 1953 zatopen vodami Vírské přehrady.    

 

MYSLECHOVICE 

 Obec má 309 občanů – 154 mužů a 155 žen, jejich průměrný věk je 41,12 roků. 

Narodilo se pouze jedno dítě, zemřeli 3 dlouholetí občané – Rostislav Němec (88), Růžena 

Čepová (92) a Zdeněk Šišma (77). Během roku se zde postavilo 5 nových rodinných domů. 

V investičních akcích byly před vstupní dveře do kaple sv. Michala vsazeny okrasné 

železné mříže, aby mohla kaple během letních měsíců zůstat otevřená, mohla větrat            

a nemusel se nikdo obávat jejího vykradení. Pro obec byla důležitá oprava čekárny         

na železniční zastávce. Ta byla oplášťována novými dřevěnými latěmi a zhotovena nová 

střecha. Byla také dokončena kanalizace obce směrem na Kluzov.  

 Ne vše však bylo pro obec pozitivní. Dne 1. října byl uzavřen místní obchod 

smíšeného zboží a je nutno docházet do sousední obce Haňovice, kde je nejbližší obchod 

s potravinami. To je zejména pro starší občany nepříjemné. Většina pak dojíždí za 

nákupem do Litovle. Konání různých kulturních akcí zajišťují hasiči. V měsíci červnu se zde 

konal jubilejní 25. ročník memoriálu Františka Vogla, kdy již potřetí zvítězil hasičský sbor 

z Choliny. Myslechovičtí hasiči skončili na pátém místě. 
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NASOBŮRKY 

 V obci žije 497 občanů, 250 mužů a 247 žen, jejich průměrný věk je 41,81 roků. 

Zpráva předsedy občanského aktivu pana Winiarského je poměrně stručná a mapuje 

život v obci postupně podle měsíců roku. V lednu se konal tradiční hasičský ples. V dubnu 

a květnu probíhala výsadba stromů kolem silnice od autobusové zastávky k Aliboně           

a na kruhovém objezdu k průmyslové zóně. Červen – hasičská soutěž veteránů, na ní 

obsadil 1. místo domácí Sbor dobrovolných hasičů, v září proběhl X. ročník noční soutěže 

hasičských sborů za účasti 31 sborů – byl ukončen ohňostrojem. 

 Z investičních akcí – na průmyslové zóně probíhala dostavba haly KVARTA a stavba 

kolejové vlečky k závodu TENZO. V prosinci došlo k čištění potoka Loučky a výměně oken 

v sále a vchodových dveří do klubovny hasičů. Po celý rok byl navážen kolejový svršek do 

bývalé cihelny. 

 

NOVÁ VES 

 V obci žije 241 obyvatel, 123 mužů a 118 žen, jejich průměrný věk je 40,03 let. 

Během roku se narodily čtyři děti a 3 občané zemřeli. Předsedkyně občanského výboru, 

paní Růžena Kučerová si velmi pochvaluje spolupráci se všemi odbory Městského úřadu 

Litovel i s Technickými službami i spolupráci v rámci občanského výboru. Proto se mohla 

uskutečnit řada investičních akcí, z nichž významnými byly: úprava prostranství na návsi 

pod lipou a oprava výtluků na účelové komunikaci v obci firmou STRABAG; rozšíření pláže 

v areálu přírodního koupaliště, zatrubnění části průtokového kanálu, vybudování 

betonové plochy pro děti (která poslouží i jako parket); oprava části chodníků; generální 

oprava kapličky, postavené před 156 lety. 

 Při vjezdu do obce byly zabudovány dvě vývěsní skříňky, pod lipou umístěny              

3 lavičky, odpadkové koše. V obci byl zřízen nový rozhlas a zakoupen přehrávač. V areálu 

přírodního koupaliště byl zajištěn výběr parkovného, pravidelně dováženy kontejnery na 

odpad a mobilní WC. Bylo zde zabezpečeno občerstvení a úklid. U fotbalového                  

a dětského hřiště byla plocha uzpůsobena pro jízdu dětí na tříkolkách. Vzorně bylo 

pečováno o zeleň. Tak si asi lze představit péči občanského výboru o své spoluobčany. 

 Z kulturních a společenských akcí se těšily pozornosti občanů dva zájezdy do 

Polska, kácení máje, Mikulášská nadílka a pochod do Javoříčka. V obci jsou dvě 

fotbalová družstva, která na své zápasy dovedou přilákat mnoho sportovních fanoušků. 

Ve spolupráci s fotbalisty je zajišťován Den dětí, který i díky sponzorům, kteří na akci 

finančně přispívají, je občany velmi kladně hodnocen. 
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ROZVADOVICE 

 V obci žije 202 obyvatel, z toho 85 žen a 72 mužů, 27 dívek a 18 chlapců, věkový 

průměr je necelých 37 let. Osadní výbor pracuje pod vedením pana Skřepského. Hlavním 

problémem obce je špatná dopravní situace a tak snahou osadního výboru je umístění 

zónového omezení rychlosti na 30 km v hodině a zákaz předjíždění na silnici č. 635 

z důvodu několika vážných dopravních nehod při odbočování do obce. 

 Z plánovaných investičních akcí se podařilo uskutečnit výměnu střešní krytiny          

na skladu sportovního nářadí a rozšíření dětského koutku na hřišti, venkovní nasvětlení 

kostela, úprava a zatrubnění příkopy u areálu ZD. Ve spolupráci s TS Litovel byla zahájena 

výměna svítidel veřejného osvětlení. K pozitivům patří bezesporu zahájení úpravy 

protipožární nádrže, která byla řadu let v neutěšeném stavu.  

Kulturní činnost v obci zajišťují pouze dobrovolní hasiči ve spolupráci s osadním 

výborem tradičním pečením ryb 1. května, dětským dnem na hřišti a vánoční besídkou 

s mikulášskou nadílkou. Společně s mysliveckým sdružením bylo organizováno ukončení 

letních prázdnin sportovními soutěžemi a lampionovým průvodem s malým ohňostrojem.     

I zde byl uzavřen obchod s potravinami.  

 

SAVÍN 

 V obci žije 140 obyvatel, 68 žen a 72 mužů, jejich věkový průměr je 40,53 let. Ti 

všichni doslova žili velkou vzpomínkovou akcí, kterou byly oslavy 100. výročí místní školy. 

Bývalí žáci uvítali možnost setkání a sjeli se z celé republiky i ze zahraničí. Čekal je náročný 

program - mše svatá v místní kapličce, koncert dechové hudby, slavnostní zahájení, 

průvod obcí s položením věnce k památníku padlých, promenáda obcí (pro starší 

návštěvníky byl dokonce připraven kočár s koňským spřežením), vystoupení litovelských 

mažoretek a pak už volná zábava. Po celý den vyhrávala dechová krojovaná hudba 

Hrozenčané ze Slovácka a bylo zajištěno občerstvení (hlavně vína z jižní Moravy).  

 Z publikace vydané k výročí jsme se dověděli zajímavé informace. Byla to vždy ryze 

česká obec, která má dnes 63 domů na katastru obce 167 hektarů. Sem patří ještě 

samota Na pile, myslivna Václavov, hostinec Na Pindě  zvaný též Zavadilka. Vesnici založil 

jistý Sáva a v Zemských deskách moravských se obec pod názvem Sawyn připomíná roku 

1353. Po Bílé hoře daroval císař Ferdinand II. obec olomoucké kapitule, která ji spravovala 

až do roku zrušení roboty - 1848. Pak byla obec spravována haňovickým panstvím a 

přifařena i přiškolena do Měrotína. Až před sto lety moudrým rozhodnutím tehdejšího 

představenstva obce vznikla místní škola (uzavřena byla v roce 1976, děti přeřazeny do 

Luké). Budova byla pronajata ZDŠ ve Velkém Týnci pro školu v přírodě, od roku 1994 je z ní 

turistická ubytovna, která slouží dodnes a je pod správou Technických služeb Litovel.       
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TŘI DVORY 

 Obec má 248 obyvatel, 131 mužů a 117 žen v průměrném věku 41,93. Za hlavní úkol 

je považováno vybudování splaškové kanalizace, byl zpracován projekt a již zahájeny 

přípravné práce. Bylo vybudováno dětské hřiště s oplocením a do prostoru za hasičskou 

zbrojnicí umístěny jednotlivé hrací prvky. Oprava kaple byla dokončena, včetně elektrické 

instalace a nátěru nové omítky. Při rekonstrukci železniční tratě došlo k devastaci chodníku 

spojujícího Tři Dvory a Červenku - nádraží. Po vyjasnění vlastníka pozemku byla přislíbena 

jeho oprava. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ probíhala úprava zeleně    

a spolu s Ing. Potužákem, předsedou Komise životního prostředí bylo řešeno sečení 

travnatých porostů a čištění vodoteče za vyústěním kanalizace.  

 V prosinci 2008 proběhlo připomínkování k projektu protipovodňových opatření 

s konstatováním, že obec je nutno chránit proti velké vodě v jednom sledu s ostatními 

oblastmi. S tím souvisí i vybudování potřebné cyklostezky, protože silnice do Litovle je úzká 

a nebezpečná pro cyklisty i pěší  a stala  se zde řada dopravních nehod. Předseda 

občanského výboru, pan Ignác Richter se o problému rozepsal docela podrobně.             

„V přípravném řízení budování cyklostezky jsme dospěli k několika závažným problémům. 

CHKO Litovelské Pomoraví nepovolí pokrytí stezky vedené přes les asfaltovým povrchem. 

Správa lesů zamýšlí po stejné trase přepravovat i těžkou techniku (pokud by došlo 

k poškození cyklostezky, nemá povinnost ji opravit). Rovněž jsme zvážili, že po zimní měsíce 

bude obtížné cyklostezku udržovat. Z těchto důvodů OV Tři Dvory navrhuje vybudování 

cyklostezky po levé straně silnice k Litovli. Je tam travnatý porost o který nebylo mnoho  let 

pečováno. Je zde v trase také slepé rameno říčky Třídvorky, kde je ideální prostředí pro 

líheň komárů. Je zapotřebí tok částečně zúžit.“ Tak jak to bude? Dočkáme se té 

cyklostezky, nebo ne? 

 V Litovelských novinách se dočkali pochvaly třídvorští hasiči za to, že již od roku 

2000 každoročně organizují sběr odpadků. Děje se tak ve spolupráci s odborem životního 

prostředí MěÚ a Komisi životního prostředí RM, kteří zajistili zapůjčení ochranných pomůcek 

a zajistili odvoz a likvidaci sesbíraného odpadu. Letošní akce se zúčastnilo na třicet 

aktérů,kteří sesbírali nejčastější odpadky – PET lahve, obaly od konzumního zboží, 

pneumatiky, ledničky, baterie i části zvířat v igelitových pytlích. Mnohdy byli překvapeni 

věcmi, které dokáží mnozí bezohlední lidé bez rozmyslu do přírody vyhodit. Divili se také 

tomu, že prakticky každý rok se objeví stejné množství odpadu a to až 3.500 kilogramů – 

pak že statistika lže! Ačkoliv všichni máme kapitační platbu za komunální odpad a máme 

možnost bezplatného uložení nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře, je příroda 

nadále zatěžována vyhazovanými odpadky a černými skládkami. Hasiči jim vzkazují: 

„Styďte se!“ a podle jejich názoru jde stále o stejné lidi, kteří z toho snad mají i nějaký 

požitek. Nějak nám ta výchova k pořádku zaostává!  
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UNČOVICE 

 V současné době má obec 405 obyvatel, 206 žen a 199 mužů. V roce 2008 se 

narodily 3 děti, 4 občané zemřeli. Z investičních akcí byla nejdůležitější oprava 

komunikace ve směru na pískovnu Náklo. Starý povrch byl odfrézován a položen byl nový 

asfaltový koberec. Hluk projíždějících vozidel se tímto značně snížil. Další větší akcí byla 

oprava střechy sokolovny a dláždění chodníků, včetně vydláždění prostoru před místní 

restaurací. Práce byly provedeny svépomocí, materiál dodalo město. Byla také zahájena 

oprava kříže na návsi. 

 Kulturní, společenské a sportovní akce zajišťuje již tradičně Sokol Unčovice. Konal se 

maškarní ples, kateřinská zábava, turnaje ve volejbale, Den dětí, Helloween  a vánoční 

besídka. Jediným aktivním sportovním oddílem je oddíl odbíjené. V sokolovně realizuje 

svoji činnost sportovní a taneční kroužek, aerobic, kroužek mažoretek (pod vedením paní 

Blanky Remešové). V zimě je k nácviku využívána i jedna ze tříd bývalé školy, v létě místní 

sál. V Unčovicích se ještě konal tradiční motosraz a rockový festival Legatfest.  

 Ve zprávě předsedy OV Ing. Remeše jsou ještě uvedeny některé zajímavosti. 

V lednu 2008 se konal myslivecký ples a uskutečnila Tříkrálová sbírka, když se vybralo 

celkem 6 700,- Kč. V březnu se obcí prohnala vichřice EMMA, která na místním hřišti 

zdemolovala čekárnu. Na hřišti bylo v květnu dokončeno zastřešení udírny, proběhla 

výměna laviček, byla postavena májka. V červnu se děti zúčastnily atletické soutěže 

amatérů a v okresním a potom krajském kole získaly 6 medailí. Jedna z žákyň - Helena 

Martinková postoupila až do celorepublikového kola. Červenec – tradiční posezení 

s dechovou hudbou Nákelanka. V září začalo místní ZD s přestavbou jídelny a venkovních 

prostor u bytovek.    

 

VÍSKA 

 V obci žije v současné době 106 obyvatel, 49 žen a 57 mužů, jejich průměrný věk je 

42 let. Během roku zemřeli dva občané, nenarodil se žádný. V obci byla otevřena 

pobočka Městské knihovny a dán k dispozici veřejný internet. Z iniciativy odboru MHaSI 

Městského úřadu byla v obecní zahradě instalována nová houpačka pro děti. Z kulturních, 

společenských a sportovních akcí se konaly: tradiční „Sósedské hasičské bál s hudbó 

Modrá Rosa“, 5. ročník závodů hasičů veteránů „O pravyho kohóta z Viske“ (zvítězil SDH 

Nasobůrky), nedělní posezení v obecní zahradě s dechovkou Nákelanka u příležitosti 

otevření knihovny. Předsedou OV Víska zůstává i nadále Ing. Radomír Havlíček. 
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11. LITOVELÁCI V TISKU, ANEB O KOM SE PÍŠE ? 

 O našich občanech jsme měli možnost se dočíst v novinách a časopisech během 

roku 2008 a dovolte uvést ty nejzajímavější články. V Litovelských novinách číslo 2/2008 

bylo vzpomenuto jedno vzácné jubileum. Významného výročí 80 let se 2. února dožil 

dlouholetý kronikář a historik města Litovle, redaktor Litovelských novin a troufám si říci          

i můj milý přítel, pan Lubomír Šik. Narodil se v Litovli, kde prožil své dětství i mládí. Po válce 

nastoupil do zaměstnání v podniku Křižík, pozdější TESLA Litovel. Tady pracoval v různých 

funkcích až do odchodu do důchodu v roce 1988. Jej, stejně jako jeho manželku, paní 

Marii Šikovou, postihla normalizace a oba byli na čas vyřazeni z veřejného života. Ani 

tehdy se však nevzdal přednáškové činnosti. Na konci roku 1989 se stal zakládajícím 

členem Občanského fóra, členem Rady města Litovle, redaktorem Litovelských novin, 

předsedou kulturní komise a převzal i vedení litovelské kroniky.    

 Jeho zájmy směřovaly do mnoha směrů. Byl cvičitelem turistiky, hrál divadlo, vedl 

fotokroužek a od založení působil ve výboru Spojeného závodního klubu Tesla Litovel. 

V závěru šedesátých let patřil mezi vedoucí junácké organizace. Na kulturním poli 

realizoval cykly přednášek pro veřejnost z historie, umění, dějin města, pořádal znalostní 

soutěže Kvíz klub, výstavy PF, výstavy ze sbírky historické fotodokumentace Litovle. Dosud 

pořádá procházky Litovlí spojené s výkladem historie města, především v rámci akcí EHD.  

 Díky své činorodosti a zápalu se stal známou litovelskou osobností, výtečným 

znalcem, propagátorem a popularizátorem místní historie. Je autorem mnoha publikací, 

díky kterým je podrobně zmapována historie města Litovle: 40 let výroby gramofonů 

v Litovli (1989), Litovelské paměti (1994), Fotokroužek Litovel (1998), Almanach Sokola 

Litovel (1998), Litovel ve dvacátém století (2000), Spolkový život v Litovli (2004), 100 let 

muzejnictví v Litovli (2006), Litovel v datech – 750 let litovelské historie (2006), Mozaika dní 

(sbírka básní, 2007).  

 Pan Lubomír Šik byl v roce 2004 v anketě „Osobnosti města Litovle“ oceněn             

za záslužnou celoživotní práci v oboru historie a kultury města a za vedení kroniky města 

Litovle. Nyní spolupracuje především s Muzejní společností Litovelska, o.s. pro které pořádá 

přednášky o jednotlivých částech města a s Letopiseckou komisí, kde se významně podílí 

na tvorbě kronik města. Jeho databáze osobností, událostí a faktů ze života města     

(např. nové živnosti, podnikání, zdravotnictví aj.) a jeho kvalifikovaná pomoc, postřehy     

a připomínky pomáhají dotvářet i tuto kroniku a za to Ti, Luboši, obrovský dík a uznání. 

 Talentovaný mladý muž, absolvent dvou vysokých škol Mgr. et Bc.  Tomáš Rozsypal 

(27) byl prezentován v časopise Reflex (41/08), kde vypráví o svých zážitcích při studiu            

na právnické fakultě Středoevropské univerzity v Budapešti. Vzpomíná, jak jistý profesor        

na Masarykově univerzitě v Brně tvrdil, že jméno je třeba orámovat tituly z obou stran,        

a tak si i on připojil další exotický titul L.L.M. Je to právnická obdoba titulu MBA a cesta 

k němu byla nelehká. Přijímací zkoušky na Středoevropskou univerzitu se konají v hlavních 

městech zemí, odkud zájemci o studium pocházejí. Z České republiky se nakonec dostali 

jen dva z dvaceti uchazečů. Tuto univerzitu založil a financuje pan George Soros, 

Američan maďarského původu, který obrovsky zbohatl na měnových spekulacích 
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s britskou librou a už mnoho let podporuje nadané studenty a studentky ze zemí s nově 

utvářenou demokracií. 

 Tomášovi kolegové nebyli jen Evropané, zejména ze zemí bývalého Sovětského 

Svazu, ale i Indové, Malajci a Afričané, ovšem výhradně muži. Všichni pobírali stipendium. 

Univerzita nabízela několik variant studia a jeho školné bylo deset tisíc eur ročně                  

a příspěvek na životní náklady ve výši sto dvacet tisíc forintů měsíčně, což je na naše asi 

třináct tisíc. Tak to se rodiče pořádně prohnuli! Ve srovnání zkušeností ze studia v Brně         

a v Budapešti vychází z toho univerzita pana Sorose lépe vybavením, počtem studentů    

ve skupině, a hlavně kvalitou a způsobem výuky. Na škole se vyučovalo americkým 

systémem business school, v České republice bohužel jen málo používaným. Nespočívá 

v biflování mnoha pouček, termínů a dat, ale ve schopnosti získat informace a s nabytými 

vědomostmi dále pracovat. Studování desítek stránek soudních rozhodnutí jako příprava 

na každou hodinu, samostatné prezentace předem nastudované látky ostatním 

studentům, hodiny internetového a bibliografického vyhledávání informací, to byly 

některé z mnoha způsobů, jimiž škola vedla k samostatnosti. Dnes už je Tomáš advokátním 

koncipientem v Praze, čerstvě se oženil a má roztomilou malou dcerku. Jeho zážitky 

z Budapešti však zapomenout nejdou. Taková příležitost se jednomu naskytne jen 

několikrát za život a po stáži v španělské Gironě to bylo vlastně druhé delší jeho seznámení 

se životem za humny.  

 Třetím z Litoveláků, o nichž se píše, je pan Ing. Keno Dimov (Reflex 28/08), 

místopředseda České asociace extrémních sportů. Snad v úvodu vysvětlení – co jsou to 

outdorové, extrémní či adrenalinové sporty se u nás nejméně do roku 1990 nevědělo – 

dnes o nich ví snad už každé malé dítě. Jejich náplň poznáte dále z textu, ale nejprve        

si představme známého spoluobčana. Keno má jméno po bulharském otci, ale vyrůstal       

a žije v Litovli. Ve zdejší TJ Vodní sporty se vypracoval   na mistra republiky ve sjezdu na 

divoké vodě. Na vojně se dostal do střediska Dukly v Brandýse nad Labem, kde začal jeho 

životní příběh. Spolu s kamarády se rozhodl, že sjedou řeku Buri Kandaki v Nepálu, kterou 

ještě nikdo nesjel. Všichni se znali z Dukly a patřili k nejlepším na divoké vodě, vytvořili 

posádku raftu a stali se v této nové vodácké disciplíně mistry republiky.  

 Nakonec se v maličko pozměněné sestavě dostali dvěma auty za dvacet dní do 

Nepálu a na rozjezd si vyzkoušeli jednu z takzvaných komerčních řek – Sun kosi, Slunečnou 

řeku. Deset dnů pluli džunglí, urazili 250 kilometrů, ale v nebezpečných peřejích raft 

Matylda převrátili. Po několika kilometrech se podařilo raft obrátit a většinu věcí vylovit, 

ale posádka si v depresi uvědomila, že takoví světoví borci ještě asi nejsou. A to na 

počátku devadesátých let sjížděli raftem obtížné řeky v Norsku, teď ale nehoda na 

komerční řece vlila do duší strach a obavu z každých i sebemenších peřejí. Ale to ještě 

není konec. 

 Když dorazili k břehům Buri Kandaki s průtokem asi sto padesáti kubíků, přišlo jim,      

že je to jen větší potok. Po tři dny vše probíhalo v pohodě, vlny byly jen asi dvoumetrové, 

ale situace byla stále dramatičtější. Následovaly skoky, vodopádky, válce, ostrá rozhraní  

a raft se obrátil. A najednou všichni bojovali o život a kolega Drahomír Streit nevydržel se 

silami. Jeho tělo našli až po pěti kilometrech, a tak tragickou smrtí plavba po čtyřech 

dnech a šedesáti kilometrech skončila. Nabízí se otázka, co vede lidi k tak extrémnímu 
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sportování s takovými riziky. Těžko ji ale lze pokládat dobrodruhům, kteří tyhle nebezpečné 

sporty milují.    

 Keno Dimov na divoké vodě závodil i po třicítce, nadále raftoval a ještě nyní 

s kamarády bikery sjíždí každoročně strmé cesty v horách nad Lago di Garda v Itálii. 

V roce 1996 se stal spoluzakladatelem asociace, která dnes sdružuje asi 4 000 

outdorových „šílenců“. Ti musí mít své zážitky každý víkend a osmdesát procent z nich tvoří 

ženatí chlapi. I on, nyní otec už tří dcer a podnikatel své „úlety“ poněkud omezil. O to víc 

se věnuje asociaci a organizaci BOBR CUPu, extrémního závodu tříčlenných štafet, jenž se 

u nás v Litovli pořádá již od roku 1995 a skládá se z jízdy na horském kole, běhu a jízdy na 

kajaku. O jeho letošním průběhu čtěte na jiném místě. A proč se tak jmenuje? V začátcích 

závodu, kdy ještě neměli pořadatelé organizaci úplně zvládnutou se hájili vtipem, že BOBR 

znamená „blbě organizované běsnění raplů“. Dnes je to celorepublikově známý závod     

a díky Ti, Keno, za něj! 

 Medaile z paralympiády do Litovle – to je titulek z první stránky LN č. 11/08. Píše       

se v něm, že Rada města Litovle ocenila skvělé výsledky pana Rostislava Pohlmanna       

na paralympiádě v Číně a pozvala jej na slavnostní oběd, kde mu byla předána finanční 

odměna a květinové dary. Dále se pak mluví o jeho úspěších a zážitcích z pobytu v Číně. 

Pan Pohlmann se ze soutěží vrátil se dvěma bronzovými medailemi za hod diskem a hod 

oštěpem. V oštěpu se mu podařilo hodit 39,85 m pátým hodem a tak se mu ve 44 letech 

podařilo znovu překonat osobní rekord. V disku, kde byli dva horcí favorité, se mu podařilo 

porazit ostatní závodníky a získat medaili. Obě medaile jsou o to cennější, že v Číně se 

utkalo dvakrát tolik soupeřů, než na předešlých hrách v Aténách.  

 Pan Pohlmann pak popisuje své zážitky a nebylo mu příjemné, jak se obyvatelé 

dívali na vozíčkáře. I přes to, že Peking je kosmopolitní město, vozíky budily pozornost         

a on sám neměl vůbec dobré pocity. Stihl navštívit Zakázané město, Letní palác i Velkou 

čínskou zeď. Číňané opouštějí svou tradiční kulturu, nastupuje tu konzumní společnost. 

Kvůli smogu byla v době her různá omezení, ale na životní prostředí se tam moc nehledí,    

je třeba hodně a levně vyrábět.  Zázemí olympiády bylo skvělé, strava velmi pestrá             

a každý našel to, co mu vyhovovalo. Paralympiádu v Číně vidí jako nejlepší ze všech čtyř, 

které absolvoval.  

 O nejmladším nakonec. Z Litovelských novin 1/08 se dovídáme o úspěšném 

studentovi 4. ročníku GJO Petru Stadlbauerovi. Ten se stal nejprve vítězem krajského kola 

43. ročníku chemické olympiády kategorie A, tedy té nejtěžší. Poté, v témže ročníku, 

vyhrál i kolo celostátní. Po přípravných kurzech v Praze pokračovala soutěž těch nejlepších 

z celého světa na 36. ročníku mezinárodní olympiády tentokrát v Moskvě. Na této 

olympiádě, jejíž prestiž a obsazení je srovnatelné se sportovními olympiádami, se utkali 

soutěžící ze všech konců světa. Převládala mužská část soutěžících, i když několik 

odvážných dívek soutěžilo také. Z České republiky byli do Moskvy vysláni čtyři nejúspěšnější 

soutěžící, kteří byli vybráni po velmi náročných vyřazovacích kolech. Petra o medaili 

připravila pouze smůla v praktické části soutěže, a tak si přivezl „pouze“ tzv. bramborovou 

medaili za 4. místo. Ale i tak to byl grandiózní úspěch! 
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 Můžeme být pyšní, že jeden z nejlepších studentů světa v oboru chemie je 

studentem našeho gymnázia. Stal se laureátem prestižního ocenění, jak se často říká 

české nobelovky, Praemium Bohemiae 2007 pro studenty. Toto ocenění převzal                

od předsedy České akademie věd Prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc. Také ministr školství 

Mgr. Ondřej Liška pozval Petra spolu s dalšími úspěšnými olympioniky z mezinárodních 

olympiád v přírodovědných oborech na společné setkání v Praze. Další ocenění, kterého 

si velmi váží, je cena Nadace Jaroslava Heyrovského 2007 pro nejlepší studenty v oboru 

chemie. (Akademik Jaroslav Heyrovský byl prvním československým držitelem Nobelovy 

ceny, která mu byla udělena za objevy v polarografii v roce 1959).Petr Stadlbauer se 

stává jedním z nejúspěšnějších studentů litovelského gymnázia za celou dobu jeho 

existence, kterému tak patří dík za vzornou reprezentaci školy i našeho města.      

 

12. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA s.r.o. 

 Vycházíme ze zprávy jednatele Ing. Zdeňka Potužáka o činnosti společnosti, jejímiž 

vlastníky je Město Litovel a 9 obcí. Rozhodování o činnosti společnosti, investicích               

a cenách pitné i odpadní vody je plně v rukou těchto obcí – zakladatelů. Počet 

zaměstnanců byl v roce 2008 beze změny – 30. Společnost vykazuje k 31. 10. 2008            

zisk 1 915 000,- Kč. Roční objem tržeb se pohybuje kolem 44 milionů korun. Hlavním cílem     

a posláním společnosti je provozovat vodovody a kanalizace pro obyvatele a organizace 

v obcích za přiměřenou cenu. Cílem není tvorba zisku, obcím nejsou vypláceny žádné 

dividendy a podíly. Veškeré získané prostředky jsou opět používány na opravy                    

a rekonstrukce. Výnosy jsou plněny v souladu s časovým plánem na 83,5 %. Významné je 

přeplnění tržeb za služby, kde se jedná o práce pro zákazníky, čímž si společnost vytváří 

další finanční zdroje. U velkoodběratelů došlo k významnému nárůstu spotřeby vody, 

především u firem Veseta a Orrero.  

 V roce 2008 byla provedena rekonstrukce provozní budovy na ulici Cholinská, kam 

byly převedeny agendy z pronajímaných prostor v Technických službách, a tak zákazníci 

mohou své potřeby vyřídit na jediném místě. Výrazně byly překročeny opravy pronajatého 

majetku, kde byla provedena rekonstrukce areačního systému na čistírně odpadních vod 

(ČOV) Litovel. Odběratelsko - dodavatelské vztahy jsou příznivé, společnost nemá 

neuznané závazky a pohledávky. V plánu rekonstrukcí, oprav a nákupu techniky byly 

největšími položkami: nákup traktoru na leasing 1 627 000,- Kč; rekonstrukce interiéru 

provozní budovy na ulici Cholinská 1 583 000,- Kč; zkušební vrt pro vlastní zdroj vody – 

geologický a geofyzikální průzkum 571 000,- Kč; budování dvou měrných okrsků                

na vodovodní síti v Litovli k zajištění snižování ztrát vody 467 000,- Kč; generel vodovodu 

Litovel 319 000,- Kč; zaměření polohopisných údajů VaK 295 000,- Kč.  

 Na úseku provozu pitné vody zajišťovali pracovníci provoz vodovodní sítě. Dodávky 

pitné vody byly realizovány v souladu s potřebami odběratelů. Byly prováděny výměny 

vodoměrů (cca 700 ks); čištění poklopů a šachet, odkalování a odvzdušnění vodovodu, 

preventivně vyhledávány poruchy a prováděna běžná drobná údržba. Na zakázku byla 

provedena přeložka vodovodního řadu v Pňovicích, práce v areálu VOP Šternberk, 

rekonstrukce přípojky pro MŠ Kollárova, montáže nových vodovodních přípojek pro 
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novostavby, úprava šachty pro hasičský sbor v Litovli, autodoprava, hutnění zeminy            

a řezání asfaltu. Provedeno bylo také osm rekonstrukčních prací, např. v obcích Mladeč, 

Dětřichov, Medlov, Červenka a Litovel. Za rok 2008 bylo opraveno celkem 79 poruch        

na vodovodní síti, z toho 37 bylo na vodovodech a 42 na vodovodních přípojkách.            

Za účasti pracovníků společnosti bylo prováděno digitální zaměření vodovodní sítě firmou 

GEOPROFIL. 

 Výše uvedený geologický a geofyzikální průzkum je pro společnost navýsost 

důležitý. Jde o získání vlastního zdroje pitné vody. Prameniště Čerlinka v lese za 

cukrovarem patří Moravské vodárenské společnosti Olomouc a.s., která jej získala při 

privatizaci státního majetku. V současné době je nutné veškerou vodu kupovat od této 

společnosti. Proto je cílem zásobovat město i z vlastního zdroje.  

 Významnou akcí bylo také zpracování plánů financování obnovy vodovodů             

a kanalizací dle novely zákona z roku 2001. Cílem je zajistit reprodukci – budoucí obnovu 

vodovodů i kanalizací z ceny vodného a stočného – bez dotací, které nebudou 

v budoucnu již poskytovány. Nyní ještě nejsou odpisy v plné výši zahrnuty v ceně. Je to 

pozůstatek socialistického systému, kdy část nákladů nesly ze svých rozpočtů obce a stát. 

Směrnice Evropského parlamentu požaduje zajistit, aby uživatel nesl náklady na zajišťování 

a užívání vody odrážející její skutečnou cenu. VHS zpracovala detailní plány podle obcí      

a ulic a na základě přehledů a výpočtů byly stanoveny priority rekonstrukcí do roku 2013. 

Na obnovu budou použity finanční zdroje z vodného/stočného, z odpisů, zisku společnosti 

a rozpočtů obcí. Nebyla zvolena cesta skokového nárůstu cen z důvodů sociální 

únosnosti. Valnou hromadou byly schváleny ceny stejné pro všechny obce v rámci 

principu solidarity: pitná voda 23,96 Kč, odpadní voda 23,63 Kč včetně DPH. 

 Provoz ČOV a kanalizace se zaměřil na čištění kanalizací a čerpacích stanic 

dodavatelsky i pomocí vlastního hydročističe; vzorkování odtoků z čistíren a volných výustí 

obcí; vzorkování průmyslových podniků a vedení potřebných evidencí souvisejících 

s provozy ČOV. Pro obec Červenka byl vypracován nový kanalizační řád a upraven 

software pro řízení dmychadel; na ČOV Medlov provedena montáž vedení vzduchu pro 

dmychadlo; na ČOV Mladeč – Sobáčov instalováno nové ostřikové čerpadlo. Stav 

napojení na kanalizaci se poněkud zlepšil, ale stále ideální není.  

  Ekonomická a provozní činnost společnosti je stabilní, výsledky pravidelných 

státních kontrol jsou příznivé. Bude ovšem nutné vyřešit ekonomické disproporce cen 

vodného/stočného ve vztahu k zajištění reprodukce vodohospodářské infrastruktury. Jak 

uvádíme výše, obce budou dostávat nájemné ve výši odpisů, které budou následně 

používat na obnovu vodovodů a kanalizací.  To však výrazně zvýší kalkulované ceny         

a jejich sociální únosnost. Tento rozpor, navršený v minulých desetiletích bude nutno řešit. 

 Nejen pro seznámení se společností, ale především u příležitosti Světového dne 

vody (což je každoročně 22. březen), uspořádala VHS Čerlinka s.r.o. již tradiční soutěž 

v plavání, která se uskutečnila 26. března na plaveckém bazéně ZŠ Vítězná. Na akci byli 

pozváni zástupci škol z obcí, které jsou společníky VHS. Do soutěže se přihlásily ZŠ 

Červenka, Pňovice, Nasobůrky, Žerotín a Medlov. Litovel zastupovaly děti ze ZŠ Vítězná, 

Jungmannova a děti z Dětského domova při Speciální škole. Soutěžilo se ve 3 kategoriích: 
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3., 4. a 5. ročník. Plavalo se různým stylem 50 metrů a dále štafetový závod družstev 

jednotlivých škol (znak, prsa, kraul). V kategorii 3. ročníků zvítězil Denis Vařeka, 4. ročníků 

Adam Štýbnar, 5. ročníků Petra Nováková – všichni reprezentovali ZŠ Vítězná. A aby se to 

nepletlo, i ve štafetě zvítězila ZŠ Vítězná, před ZŠ Medlov a ZŠ Jungmannova. Po předání 

pěkných cen vítězům bylo pro všechny děti zajištěno občerstvení a pro zástupce obcí, 

škol a veřejnosti neformální setkání. 

 

13. MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. LITOVEL 

 Předsedou představenstva je i nadále Ing. Jan Fiala. MTS byla založena v roce 1992 

s cílem provozovat teplárenské zdroje a postupně provádět modernizaci kotelen, rozvodů 

a výměníkových stanic. Od svého založení investovala ve městě z vlastních zdrojů více než 

100 milionů korun na obnovu a modernizaci infrastruktury výroby a rozvodu tepla                 

a elektřiny. Staré uhelné, ekologicky nevyhovující zdroje byly nahrazeny plynovými, 

postupně se staví i nové teplovody. 

 Vývoj ceny zemního plynu v posledních letech nabral velmi strmý růst. Cena tepla 

kopíruje cenu plynu. Možností, jak zabránit stále se zvyšující ceně je jednak učinit opatření 

ke zvýšení účinnosti a snížení ztrát při výrobě a rozvodu tepla, jednak využít státem 

podporované kombinované výroby elektřiny a tepla. Proto již v roce 1995 uvedla MTS do 

provozu první soustrojí kogeneračních jednotek o výkonu 800 kW elektrického výkonu 

v kotelně Uničovská, v roce 2007 byl připraven projekt a ten pak realizován z úvěru 

poskytnutého Českou spořitelnou za podpory Českomoravské záruční a rozvojové banky. 

Celá investice činila téměř 24 milionů Kč. Byly pořízeny dvě kogenerační jednotky rakouské 

firmy Jenbacher, každá o 499 kW elektrického a 605 kW tepelného výkonu. Po demontáži 

stávajících jednotek bylo instalováno nové zařízení, které bylo uvedeno do zkušebního 

provozu na podzim tohoto roku. Výhodou je vysoká účinnost a provozní spolehlivost 

celého systému, přičemž celková účinnost je 87 %. Při výrobě elektřiny a tepla dochází 

k časové nesouslednosti výroby a spotřeby. Výroba elektřiny je soustředěna do ranní 

špičky, spotřeba tepla především v zimních měsících je celodenní. Proto bylo nezbytné 

doplnit soustavu akumulačních  nádrží pro akumulaci tepla z kogenerační výroby. Teplo 

z akumulační nádrže je používáno celodenně  pro vytápění a ohřev  teplé vody. Zvýší se 

tak výroba elektrické energie a zamezí neekonomickému startování kotlů v letních 

měsících. Kogenerační jednotky jsou řízeny z moderního dispečerského stanoviště.  

 Záměrem bylo, aby byl projekt efektivní pro následné splácení úvěru a možnost 

„dotování“ ceny tepla ze zisku z prodeje elektrické energie, a tím teplo zlevnit. Do plného 

provozu nabíhá projekt v roce 2009, kdy se také projeví jeho efektivnost. Mělo by dojít 

k výraznému snížení ceny tepla v Litovli, zvláště v letních měsících, kdy jsou v provozu 

pouze kogenerační jednotky bez výroby tepla v kotlích. Cena tepla se má snížit o 27 %      

a odběratelé využívající teplo pro ohřev teplé vody v domovních předávacích stanicích 

zaplatí 485,- Kč za GJ. Teplo pro ohřev teplé vody ve výměníkových stanicích bude stát 

470,- Kč za GJ. V zimních měsících se cena bude pohybovat mezi 545,- Kč za GJ, ale to je 

závislé na momentální ceně zemního plynu. 
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 Pro další léta má MTS zpracovaný projekt na rekonstrukci zbývajících starých 

teplovodů na sídlišti Karla Sedláka, Gemerská, spolu se sídlištěm Novosady by měly být 

zrušeny výměníkové stanice na těchto sídlištích a nahrazeny domovními předávacími 

stanicemi tepla. To by mělo přinést další výraznou úsporu a snížení cen tepla. Vše je ovšem 

také závislé na možnosti získání dotace z programu Eko-Energie, o kterou podnik požádal. 

 

14. .A.S.A. ODPADY LITOVEL 

 Pro rok 2008 byl stanoven poplatek kapitační platby za komunální odpad na 480,- 

Kč na osobu a rok. Během roku 2008 bylo shromážděno a zlikvidováno 2 074 tun směsného 

komunálního odpadu a 188 tun velkoobjemového odpadu. Probíhal tříděný sběr a bylo 

dosaženo těchto výsledků: plasty – 88,3 tun, papír 123,3 tun, sklo bílé – 37,4 tun a sklo 

barevné – 58,4 tun za rok. Nebezpečného odpadu bylo 13,15 tun a z toho asi 10 tun se 

posbíralo na sběrném dvoře na ulici Cholinská. 

 V rámci soutěže ve sběru a třídění odpadu v rámci Olomouckého kraje se město 

umístilo na pěkném 6. místě. Rychle se rozběhl tzv. zpětný sběr elektrospotřebičů 

(televizory, pračky, ledničky, malé elektrické spotřebiče), ovšem potíže nastaly v tom, že 

neúplný spotřebič musí být zařazen do kategorie nebezpečných odpadů a je likvidován 

pouze za úplatu, tedy nikoliv v rámci zpětného odběru, který je bezplatný.  

 Firma ve spolupráci s Technickými službami Litovel a odborem životního prostředí 

MěÚ zajistila sesbírání odpadů na Pardusce (a byla jich tam vrchovatá vlečka!) a akce na 

vyčištění lokality pokračují. Koncem března zlikvidovala černou skládku, která trápila 

obyvatele Chudobína a návštěvníky Pardusky několik let. Bylo to náročné, protože 

odpadky se nacházely na dně těžko dostupné strže, navíc to byl z velké části 

velkoobjemový odpad. Na skládku, kam tento odpad patří, byly odvezeny celkem tři tuny 

odpadu, ponejvíce pneumatiky.  

 Velkým hitem se opěr stal podzimní úklid formou mobilního sběru. V polovině října 

proběhl v obcích Březové, Unčovice, Rozvadovice, Chořelice, Myslechovice, Chudobín, 

Nasobůrky, Víska, Nová Ves, Savín, Tři Dvory a Haňovice sběr velkého domovního odpadu, 

nebezpečného odpadu a organicky kompostovatelného odpadu, který vyzvedly na 

určených stanovištích ve stanovených časech nákladní automobily, na které bylo možno 

odpad nakládat. Litovelští na to mají svůj sběrný dvůr a tak pro ně byl zorganizován sběr 

organického kompostovatelného odpadu (kromě větví) na 11 stanovištích v říjnu                

a novinkou se stal sběr větví, které bylo možno odkládat na určených místech ve dnech    

7. – 9. listopadu. Ty byly určeny na štěpkování a zdá se, že se novinka ujala a osvědčila. 

 Velkým problémem jsou stále černé skládky. Ty nemusí nutně znamenat jen odpady 

odložené v příkopech, tmavých uličkách či na okraji města. V tomto roce se radnice 

potýká s novým trendem - nelegálními skládkami založenými přímo u popelnic. Proti 

nepořádným lidem začalo město tvrdě bojovat: pokutami,kamerami, nebo policejním 

dozorem. Lidé si neuvědomují, že jim za odložené skříně, ledničky, televizory, části 

bytových jader či pytle s odpadem hrozí pokuta až 50 000,- korun a podnikatelům 

dokonce půl milionu.  
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 Likvidace každé načerno založené skládky stojí peníze a tak se vedení města 

rozhodlo zpřísnit policejní  dohled.  Máme přece sběrný dvůr a tam lze tyto věci uložit 

bezplatně, tak nebuďme shovívaví k nepořádníkům a bezohledným občanům. Se 

zvýšením poplatku za odvoz komunálního odpadu jako potrestání zatím město nepočítá   

a ten se stále pohybuje lehce pod maximální hranicí pěti set korun na osobu za rok. 

 Na závěr ještě zajímavost  - zprávu od barevných popelnic. Česká republika umí 

vytřídit 20 % svého odpadu. Olomoucký kraj patří mezi ty pilnější. Na tříděný odpad stojí ve 

středomoravských ulicích 12 000 barevných kontejnerů a odpad, který lidé na střední 

Moravě loni vytřídili by se vešel  na vlak dlouhý 59 kilometrů. V rozdělování plastů, papíru, 

skla i nápojových kartonů se stále zlepšujeme, mezi regiony jsme na čtvrtém místě.         

Bylo vytříděno neuvěřitelných 4 572 tun plastu, 11 767 tun papíru, 6 178 tun skla a 153 tun 

nápojových kartonů. Jeden člověk vyhodí za rok asi 150 - 200 kg  odpadů. Ten se pak 

očistí na dotřiďovacích linkách a vyrábějí se z něj například zahradní dlaždice, sešity, 

skleněné obaly anebo také protihlukové stěny. Během posledních tří let se v regionu 

zvýšilo množství vytříděného odpadu na jednoho člověka takřka trojnásobně, na občana 

připadá 63 kilogramů. Firma EKO-KOM, která se tříděním zabývá, upozorňuje, že jednou 

z priorit je to, aby ve městech přibývalo nádob na plasty, sklo a papír. A právě proto          

o tom píšeme. Mnohdy jsou kontejnery brzy naplněny a tak mnohým nezbývá, než odpad 

odložit vedle a tím dát vlastně popud k černé skládce. Snad nebude pravdou, co se 

v šeptandě tvrdí, že všechen tříděný odpad stejně skončí na jedné hromadě. To by přece 

naprosto zpochybnilo celý systém sběru odpadu a tím i samotný systém dalšího použití 

druhotných surovin! 

 

15. TECHNICKÉ SLUŽBY Litovel 

V roce 2008, k datu 31. 12. 2008, bylo v Technických službách Litovel zaměstnáno   

34 pracovníků, z toho 4 THP. Vedle těchto kmenových pracovníků se v průběhu sezóny 

vystřídalo 18 pracovníků s pracovní smlouvou na dobu určitou, zejména v oblasti práce      

v lesích, při údržbě městské zeleně a při provozu koupaliště. Došlo k výměně hlavní 

ekonomky, a v  organizaci byl proveden komplexní audit hospodaření od doby založení 

organizace. Byly nastaveny nové kontrolní mechanismy, důsledně oddělena hlavní 

činnost organizace od hospodářské, a po řadě dílčích rekonstrukcí účetnictví byl vysloven 

kladný výrok auditora. Na provoz TS bylo v roce 2008 vynaloženo 16 674 523,- Kč, včetně 

mzdových nákladů.  

Vozový park TS byl v roce 2008 posílen novým dodávkovým vozidlem Pegueot 

EXPERT, a dále o ojeté osobní vozidlo Fabia, které nahradilo vyřazenou Felicii. Dále byl 

pořízen traktorový sypač tažený - SYKO a travní sekačka - ETESIA. Vlastní příjmy 

Technických služeb v roce 2008 dosáhly hodnoty 4 520 761,- Kč, kdy se o ně největší měrou 

zasloužily příjmy z lesů ve výši 3 181 000,- Kč. Po odečtení nákladů nutných k zajištění 

tohoto výsledku představoval čistý zisk 703 479,- Kč.   

Dalších příjmů bylo dosaženo v rámci vedlejší činnosti při vývozu odpadů ze septiků 

a žump, zajišťování dopravy občanům a firmám, provozu sauny a koupaliště, služeb 

kopírování a plakátování. V roce 2008 služeb TS Litovel využili zákazníci pro propagaci     
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545 akcí a vylepeno bylo 4 887 plakátů. V porovnání s předchozími roky je patrný neustálý 

nárůst zájmu o tuto službu. Nové vývěsní plochy slouží pro potřeby obcí Tři Dvory, Březové, 

Rozvadovice  a Chudobín. 

V roce 2008 bylo všemi dopravními prostředky TS Litovel ujeto 56 656 km a strojními 

zařízeními odpracováno 9 466 motohodin. Novým zametacím vozem BUCHER bylo 

prováděno čištění komunikací v celkovém objemu práce 658 provozních hodin, hodnota 

díla pro město a integrované obce činila 302 680,- Kč.  

 

KOUPALIŠTĚ 

Správcem koupaliště byl pracovník TS p. Jiří Motola. Provoz byl v roce 2008 otevřen 

27. června, počasí dovolilo koupaliště provozovat pouze 51 dní a návštěvnost byla 2 731 

osob, tedy průměrně 54 osob denně, což je oproti roku 2007  další pokles návštěvnosti.     

Po skončení sezóny se areál koupaliště již opakovaně stává místem pro konání BOBR 

CUPU. Koupaliště je trvale ztrátové. V roce 2008 došlo konečně k převodu majetku 

v sauně, dosud vedeného v majetku města Litovel na Technické služby Litovel, které tento 

provoz spravují. 

 

HŘBITOV 

Správou městského hřbitova byl po odchodu dlouholetého hrobníka pověřen 

pracovník TS p. Petr Barančík, kopání hrobů je ale zajišťováno externím pracovníkem přímo 

pro pohřební služby v Litovli. V průběhu roku došlo konečně k převodu hmotného majetku 

na hřbitově, to je v obřadní síni a márnici na Město Litovel, které tyto prostory pronajímá již 

zmiňovaným pohřebním službám. Technické služby Litovel se tak starají o hřbitovní zeleň     

a venkovní prostory hřbitovů. Evidenci hrobů a vybírání poplatků za hrobová místa  

zajišťuje oddělení bytového hospodářství MěÚ Litovel.   

 

UBYTOVÁNÍ 

Ubytovna Pavlínka byla v roce 2008 provozována pod správou p. Jiřího Navary, tak 

jako v uplynulých letech. Toto ubytovací zařízení slouží pracovníkům firem a organizací, 

které v regionu podnikají, ale stále častěji občanům města a okolí jako prozatímní způsob 

bydlení sociálního charakteru. V roce 2008 zde bylo ubytováno celkem 5 001 osob což je 

snížení výtěžnosti oproti roku 2007 o cca 500 osob. Toto zařízení se po rekonstrukci 

účetnictví a správném účtování hospodářské činnosti dostalo v roce 2008 do ztráty. 

Způsobilo to jednak zvýšení ceny elektrické energie, a náklady na vyvážení septiků, 

protože ubytovna není napojena na městskou kanalizaci.   
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OBLAST HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 

V lesích města Litovle a lesích společenství obcí se hospodaří na celkem 534,92 ha, 

z čehož 173,43 ha je společenství obcí s podíly: 65 % Město Litovel, 20 % Bílá Lhota a 15 % 

obec Měrotín . Zbývajících  361,49 ha jsou lesy Města Litovle. V roce 2008 byla vytěženo    

2 905,95 m3 dřeva.  

 

OBLAST VEŘEJNÉ ZELENĚ 

V průběhu roku bylo provedeno 4-5 pokosů na cca 40 ha travnatých ploch. Mírný 

podzim dovolil prodloužit strojové sbírání spadaného listí. Byla provedena údržba zeleně 

litovelských rybníků a provedeno vyčištění a prořezy na jejich ostrůvcích. Na Uničovském 

rybníku došlo ke kácení starých stromů, rovněž tak ve Smetanových sadech a ve větší míře 

i na ulici Sochova v Litovli. Na sekačkách, křovinořezech, pilách, štěpkovači, pařezořezu    

a traktorech bylo vykázáno celkem 9 466 motohodin. Při průměrné kalkulaci ceny 

motohodiny 300,- Kč je celková hodnota práce odvedená těmito mechanizačními 

prostředky 2 839 800,- Kč. Spolu s celkovými náklady na provoz vozidel představuje tato 

položka největší podíl práce TS Litovel pro město. Správa a údržba veřejné zeleně je 

nejnáročnější oblastí na náklady přímé i nepřímé. Opravy a údržba mechanismů, náhradní 

díly a garanční opravy stály za rok 2008 850 tis. Kč. 

Na základě rozhodnutí Městského úřadu Litovel bylo pokáceno 109 stromů z toho 

nejvíce smrků (26), tújí (15), bříz (20), líp(13) a odstraněno cca 50 m2 keřových porostů, 

které již nevyhovovaly estetickým požadavkům. 

 

SAUNA 

 V sezóně 2007/2008 bylo 154 provozních dní, během kterých využilo saunu 2 453 

návštěvníků. Průměrná denní návštěva byla 15,28, nejvíce saunu navštěvovali muži, kteří 

tvořili téměř dvě třetiny klientů (bylo jich 1 502, jejich průměrná návštěva 19,5/den). Jako již 

tradičně, nejméně saunu navštěvovaly ženy, které možná ani neví, že saunování má 

velice příznivý vliv na krásu. Těch totiž nepřišla ani celá pětistovka a jejich průměrná 

návštěva byla jen 10,7/den. Lépe se dařilo společnému saunování, které je určeno pro 

rodiče s dětmi, manželské, partnerské či přátelské dvojice a jejich návštěvnost byla 

v průměru 12,4 na den provozu.  

 Podle počtu klientů by se dalo dokonce usuzovat, jaké bylo podzimní a zimní 

počasí. Nejvíce totiž byla sauna vytížena v listopadu (345 návštěvníků), pak v únoru (342)   

a v lednu (327). Rok 2008 je zvláštní nejen tím, že je přestupný, ale pro naši saunu i tím, že 

právě 29. února tu byl překonán rekord v návštěvnosti za celou devítiletou existenci 

zařízení. V tento den se přišel vysaunovat neuvěřitelný počet – 38 mužů! 

 Bude nutné se zamyslet nad zvýšením rentability zařízení a pokusit se spojit do 

jednoho dne návštěvu žen, rodičů s dětmi a dvojic. Mužům dva dny nestačí a žen chodí 

málo. Problémem bude, že k 31. 12. 2008 končí výjimka KHS k provozu filtračního a čistícího 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 115 

systému ochlazovacího bazénku a ten nevyhovuje vyhlášce, kterou bylo nutno sladit 

s opatřeními EU. Jistě, šlo by ochlazování jen s použitím sprchy, ale každý, kdo někdy 

saunování ochutnal ví, že to není ono, a že dokonalé a celkové ochlazení je možné jen 

v bazénku. Věřme, že se podaří výjimku prodloužit, případně opatření zmírnit tak, aby 

zařízení fungovalo k plné spokojenosti i v další sezóně, kdy uplyne celých deset let od jejího 

uvedení do provozu.  

 

16. ROZPOČET MĚSTA 

Pro rok 2008 byl zastupitelstvem města dne 21.02.2008 schválen rozpočet v celkovém 

objemu 288.973.500,- Kč. Během roku ZM čtyřikrát schvalovalo rozpočtové změny. 

Plnění rozpočtu za rok 2008 - příjmy: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Daňové příjmy          109.461.640,-- 120.829.222,72     118.612.033,66 

Nedaňové příjmy            24.355.160,-- 30.220.377,38 31.361.028,96 

Kapitálové příjmy             10.834.600,--  9.337.122,50  9.414.122,50 

Dotace 97.169.600,-- 108.474.757,40 591.172.005,60 

    

Celkem 241.821.000,-- 268.461.480,-- 750.559.190,72 

Celkem po konsolidaci 231.554.000,-- 258.594.480,--  257.594.942,52 

 

Financování    

Kontokorentní úvěr 15.973.500,-- 0,-- 0,-- 

Změna stavu finančních 

prostředků 

na bankovních účtech 

31.179.000,-- 31.179.000,--  4.244.307,58 

Celkem financování 47.152.500,-- 31.179.000,--   4.244.307,58 

 

Celkové zdroje:                            288.973.500,--               299.640.480,--           

261.839.498,30 

 

Plnění rozpočtu za rok 2008 - výdaje: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Běžné výdaje      249.211.243,-- 242.750.608,36 704.963.247,89 

Kapitálové výdaje  15.252.139,--   32.779.753,64   25.330.132,41 

Celkem  264.463.382,-- 275.530.362,-- 730.293.380,30 

Celkem po konsolidaci 254.196.382,-- 265.263.362,-- 237.329.132,10 

 

Financování    

Uhrazené splátky 

dlouhodobých 

přijatých půjčených 

prostředků 

24.510.118,-- 24.510.118,-- 24.510.118,-- 

Celkem financování 24.510.118,-- 24.510.118,--  24.510.118,-- 

 

Celkové výdaje:                           288.973.500,--               299.830.480,--          261.839.498,30 
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Podrobný přehled příjmových položek – třída 1, 2, 3, 4   

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funk. požitků 17 000 000,00  18 274 000,00  17 976 117,35  

1112 Daň z příjmu fyzických  osob ze samost. výdělečné činnosti 4 250 000,00  7 285 000,00  7 193 149,60  

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 700 000,00  1 497 000,00  1 467 132,91  

111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 21 950 000,00  27 056 000,00  26 636 399,86  

1121 Daň z příjmů právnických osob 23 000 000,00  25 876 000,00  25 518 087,81  

1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 8 750 640,00  8 750 640,00  8 750 640,00  

112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 31 750 640,00  34 626 640,00  34 268 727,81  

11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 53 700 640,00  61 682 640,00  60 905 127,67  

1211 Daň z přidané hodnoty 37 500 000,00  37 500 000,00  36 116 217,27  

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 37 500 000,00  37 500 000,00  36 116 217,27  

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 37 500 000,00  37 500 000,00  36 116 217,27  

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší  8 775,00  8 775,00  

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 500 000,00  1 879 263,00  1 876 298,00  

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 600 000,00  4 600 000,00  4 586 636,00  

133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 100 000,00  6 488 038,00  6 471 709,00  

1341 Poplatek ze psů 150 000,00  163 093,50  163 124,50  

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 000,00  331 340,00  358 548,00  

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 9 000,00  38 312,00  38 722,00  

1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 15 000,00  26 970,00  26 970,00  

1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 950 000,00  950 000,00  1 031 304,00  

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 1 374 000,00  1 509 715,50  1 618 668,50  

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 500 000,00  921 415,08  921 415,08  

1353 Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti od žadat.o řid. oprávnění 400 000,00  400 000,00  426 800,00  

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 900 000,00  1 321 415,08  1 348 215,08  

1361 Správní poplatky 3 837 000,00  5 907 000,00  5 731 314,00  

136 SPRÁVNÍ POPLATKY 3 837 000,00  5 907 000,00  5 731 314,00  

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 12 211 000,00  15 226 168,58  15 169 906,58  

1511 Daň z nemovitostí 6 050 000,00  6 420 414,14  6 420 782,14  

151 DANĚ Z MAJETKU 6 050 000,00  6 420 414,14  6 420 782,14  

15 MAJETKOVÉ DANĚ 6 050 000,00  6 420 414,14  6 420 782,14  

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 109 461 640,00  120 829 222,72  118 612 033,66  

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 018 000,00  1 860 772,00  2 045 879,50  

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 15 000,00  15 135,00  12 473,00  

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti   109 533,00  

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 2 033 000,00  1 875 907,00  2 167 885,50  

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 571 000,00  571 000,00  775 346,00  

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 14 468 000,00  14 468 000,00  15 443 737,80  

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000 000,00  5 868 505,60  5 868 505,60  

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku   22 065,00  

213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 20 039 000,00  20 907 505,60  22 109 654,40  

2141 Příjmy z úroků (část) 899 245,00  1 804 319,75  1 657 061,78  

2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend  16 996,00  16 996,00  

214 PŘÍJMY Z ÚROKŮ A REALIZACE FINANČNÍHO MAJETKU 899 245,00  1 821 315,75  1 674 057,78  

21 
PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYTKU 
ORGANIZACI S PŘÍMYM VZTAHEM 22 971 245,00  24 604 728,35  25 951 597,68  

2210 Přijaté sankční platby 765 000,00  1 405 300,00  1 435 990,00  

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 765 000,00  1 405 300,00  1 435 990,00  

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 146 215,00  1 633 889,03  1 536 889,03  

222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH. LET 146 215,00  1 633 889,03  1 536 889,03  
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22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 911 215,00  3 039 189,03  2 972 879,03  

2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodobého majetku  23 984,50  25 089,50  

231 PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU  23 984,50  25 089,50  

2321 Přijaté neinvestiční dary  495 269,00  135 000,00  

2322 Přijaté pojistné náhrady 22 700,00  51 216,00  51 216,00  

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 450 000,00  751 535,00  990 648,00  

2328 Neidentifikované příjmy   18 550,00  

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  32 720,00  155 033,50  

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 472 700,00  1 330 740,00  1 350 447,50  

2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů  121 735,50  121 735,50  

234 PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM  121 735,50  121 735,50  

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 472 700,00  1 476 460,00  1 497 272,50  

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva  1 100 000,00  939 279,75  

246 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA  1 100 000,00  939 279,75  

24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ  1 100 000,00  939 279,75  

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 24 355 160,00  30 220 377,38  31 361 028,96  

3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 500 000,00  3 755 522,50  3 832 522,50  

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 000,00  5 112 000,00  5 112 000,00  

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmot. dlouhodobého majetku 334 600,00  469 600,00  469 600,00  

311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drob.) 10 834 600,00  9 337 122,50  9 414 122,50  

31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 10 834 600,00  9 337 122,50  9 414 122,50  

3 K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 10 834 600,00  9 337 122,50  9 414 122,50  

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 144 651 400,00  160 386 722,60  159 387 185,12  

4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladny správy st. rozp. 1 250 000,00  2 457 265,00  2 457 265,00  

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu 22 631 600,00  22 631 600,00  22 631 600,00  

4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů  1 797 648,00  1 797 648,00  

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 62 736 000,00  64 896 806,90  64 896 806,90  

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 86 617 600,00  91 783 319,90  91 783 319,90  

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 285 000,00  743 900,00  743 900,00  

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  746 614,00  746 614,00  

4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní  úrovně  493 548,50  493 548,50  

412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 285 000,00  1 984 062,50  1 984 062,50  

4134 Převody z rozpočtových účtů 10 267 000,00  691 000,00  481 209 248,20  

4139 Ostatní převody z vlastních fondů  9 576 000,00  11 755 000,00  

413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 10 267 000,00  10 267 000,00  492 964 248,20  

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 97 169 600,00  104 034 382,40  586 731 630,60  

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů  2 298 125,00  2 298 125,00  

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  1 320 250,00  1 320 250,00  

421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ  3 618 375,00  3 618 375,00  

4222 Investiční přijaté transfery od krajů  822 000,00  822 000,00  

422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZPOČ. ÚZEMNÍ ÚROVNĚ  822 000,00  822 000,00  

42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE  4 440 375,00  4 440 375,00  

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4) 97 169 600,00  108 474 757,40  591 172 005,60  

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 241 821 000,00  268 861 480,00  750 559 190,72  
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Rozbor čerpání výdajů  

Text Schválený rozpočet Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 

 

Běžné výdaje 249 211 243,00  242 750 608,36  704 963 247,89  

Kapitálové výdaje 15 252 139,00  32 779 753,64  25 330 132,41  

Výdaje celkem 264 463 382,00  275 530 362,00  730 293 380,30  

 

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 

 

1014 Ozdrav. hosp. zvířat,polních a spec. plodin .a svl. vet. péče 200 000,00  70 000,00  65 608,50  

1031 Pěstební činnost  200 000,00  200 000,00  

1036 Správa v lesním hospodářství  336 505,00  336 505,00  

1037 Celospolečenské funkce lesů 252 000,00  242 900,00  42 900,00  

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství  2 610,00  2 610,00  

1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 25 000,00  25 000,00  10 350,00  

2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje  1 414 032,00  1 414 032,00  

2141 Vnitřní obchod 72 000,00    

2143 Cestovní ruch  90 000,00  70 800,00  

2169 Ostatní správa v průmyslu, obchodu, staveb.  a službách 60 000,00  60 000,00  1 190,00  

2212 Silnice 15 615 000,00  26 141 067,45  20 867 517,19  

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 435 000,00  6 155 699,05  6 155 689,05  

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 300 000,00  1 694 404,90  1 694 404,90  

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 420 000,00  25 595,10   

2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 100 000,00  100 000,00  99 246,73  

2310 Pitná voda 10 000,00  10 000,00  8 070,00  

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4 300 000,00  4 007 259,00  689 473,80  

2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 20 000,00  20 000,00  14 089,60  

2333 Úpravy drobných vodních toků 150 000,00  238 124,00  237 553,00  

2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j. n.  145 000,00  144 942,00  

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 200 000,00  270 521,00  268 640,40  

3111 Předškolní zařízení 3 092 000,00  3 232 720,00  3 226 879,01  

3113 Základní školy 12 988 793,00  13 637 457,00  13 504 686,53  

3114 Speciální základní školy 70 000,00  297 000,00  295 199,20  

3121 Gymnázia 287 000,00  1 021 000,00  1 006 252,50  

3123 Střední odborná učiliště a učiliště 169 000,00  127 662,00  50 000,00  

3129 Ostatní zařízení středního vzdělávání 50 000,00    

3141 Školní stravování při předškolní a základní vzdělávání 1 660 000,00  1 930 000,00  1 922 633,00  

3143 Školní družiny a kluby  21 000,00  25 049,00  

3146 Zařízení výchov. poradenství a preventivně výchovné péče 5 000,00  5 000,00  3 667,00  

3231 Základní umělecké školy  50 000,00  50 000,00  

3312 Hudební činnost 70 000,00  75 445,00  75 445,00  

3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shromažďování audio. archiv.  3 000,00  2 536,00  

3314 Činnosti knihovnické 2 602 000,00  2 825 000,00  2 809 879,35  

3315 Činnosti muzeí a galerií 1 500 000,00  1 534 000,00  1 152 243,88  

3317 Výstavní činnosti v kultuře  1 832,60  1 832,60  

3319 Ostatní záležitosti kultury 229 000,00  159 499,20  159 470,20  

3322 Zachování a obnova kulturních památek 500 000,00  492 552,00  113 086,20  

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot národ.  hist. povědomí 390 000,00  395 657,00  360 411,78  



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 119 

3330 Činnost registrovaných církví a náboženských  společností 1 180 000,00  1 090 000,00  826 892,00  

3341 Rozhlas a televize 580 000,00  580 000,00  323 007,50  

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 412 000,00  412 000,00  394 897,50  

3392 Zájmová činnost v kultuře 5 945 000,00  6 769 639,28  6 725 094,16  

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 290 000,00  373 392,00  290 097,20  

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 100 000,00  365 040,51  358 478,71  

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 822 000,00  2 948 000,00  2 906 735,00  

3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 070 000,00  899 029,00  828 243,50  

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 465 000,00  926 625,63  836 626,50  

3519 Ostatní ambulantní péče 200 000,00  208 000,00  208 000,00  

3541 Prevence před drogami, alkoholem, ,nikotinem aj. návyk.lát. 23 000,00  23 000,00  23 000,00  

3543 Pomoc zdravotně postiženým  3 000,00  3 000,00  

3611 Podpora individuální bytové výstavby  1 700 000,00  1 089 646,00  

3612 Bytové hospodářství 9 242 000,00  9 517 480,00  9 142 389,57  

3613 Nebytové hospodářství 2 497 000,00  2 498 497,00  2 544 382,09  

3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 100 000,00  90 000,00   

3631 Veřejné osvětlení 3 480 000,00  4 207 968,00  2 395 207,44  

3632 Pohřebnictví 650 000,00  1 000 000,00  948 077,00  

3635 Územní plánování 750 000,00  1 232 000,00  1 213 800,00  

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 20 610 639,00  19 359 692,28  18 082 074,28  

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 870 000,00  6 970 000,00  6 813 861,50  

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00    

3733 Monitoring půdy a podzemní vody 200 000,00  80 000,00  75 434,10  

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 950 000,00  1 449 707,00  897 921,81  

3792 Ekologická výchova a osvěta 50 000,00  26 000,00  19 138,00  

4171 Příspěvek na živobytí 7 000 000,00  2 584 937,00  2 584 937,00  

4172 Doplatek na bydlení 500 000,00  193 603,00  193 603,00  

4173 Mimořádná okamžitá pomoc 400 000,00  57 615,00  57 615,00  

4177 Mimořádná okamž. pomoc osobám ohrož. sociál. vyloučen 100 000,00  100 000,00  14 600,00  

4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky  867 527,00  866 722,00  

4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 50 000,00  156 318,00  145 961,00  

4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl. úpravu motor. vozidla 4 400 000,00  1 190 000,00  1 190 000,00  

4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 3 500 000,00  2 700 000,00  2 511 918,00  

4186 Příspěvek na individuální dopravu 50 000,00  50 000,00  26 107,00  

4195 Příspěvek na péči 38 781 000,00  48 525 000,00  48 148 000,00  

4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím  33 720,00  33 720,00  

4322 Ústavy péče pro mládež 1 000,00  1 000,00  1 000,00  

4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a ob. soc. nepřizpůsobivým 60 000,00  20 000,00   

4349 Ostatní. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 12 000,00  5 500,00  5 500,00  

4357 Domovy 200 000,00    

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  172 780,00  170 181,00  

4371 Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 000,00  20 000,00   

4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 000,00  11 000,00  835,50  

5212 Ochrana obyvatelstva 61 000,00  61 000,00  9 602,00  

5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 265 000,00  265 000,00  31 706,00  

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 710 000,00  6 147 000,00  4 793 527,65  

5511 Požární ochrana - profesionální část 1 158 000,00  1 157 999,00  1 076 966,77  

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 348 162,00  2 392 314,40  2 321 468,53  

6112 Zastupitelstva obcí 3 015 000,00  3 015 000,00  2 765 369,45  

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel  525 000,00  457 795,30  
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6171 Činnost místní správy 40 791 000,00  41 531 677,93  39 201 305,20  

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 954 466,00  250 948,50  212 816,81  

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 865 000,00  1 622 038,17  1 334 011,50  

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 10 267 000,00  10 267 000,00  492 964 248,20  

6399 Ostatní finanční operace 8 750 640,00  8 750 640,00  8 726 981,21  

6402 Finanční vypořádání minulých let 5 994 682,00  5 994 683,00  5 994 683,00  

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 13 850 000,00  7 074 448,00  423 301,90  

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 264 463 382,00  275 530 362,00  730 293 380,30  

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy - Výdaje) 22 642 382,00- 6 668 882,00- 20 265 810,42  

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 87 498,15 90 314,56 575 553,74 637,28% 

 

 

17.NÁVŠTĚVY 

31. 03.  Do Litovle opět přiletěli čápi a usadili se na komíně teplárny ve Vítězné ulici. 

17. 04.  U příležitosti 5leté existence Mateřského centra Rybička, které u nás vzniklo 

pro děti a maminky na mateřské dovolené, přivítala manažerka centra paní Jana Baciak 

vzácného hosta doc. Jindřicha Štreita, významného fotografa; spolu se svou paní se stali 

kmotry Mateřského centra Rybička. 

01. 05.  U příležitosti 120. výročí vzniku Klubu českých turistů v Litovli se vernisáže 

výstavy v Muzeu Litovel zúčastnil Ing. Karel Korytář, poslanec Sněmovny Parlamentu ČR. 

On a další poslanec za ČSSD, předseda Sněmovny Ing. Miloslav Vlček se poté zúčastnili 

akce MO ČSSD v parku Míru. 

16. 08.  „Litovelský otvírák“ – slavnost v litovelském pivovaru poctili svojí návštěvou 

primátor Olomouce Ing. Martin Novotný a senátor za Olomoucko MUDr. Vítězslav 

Vavroušek. 

29. 08.  Na Pardusce proběhlo setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou. 

06. 09.  Ze švýcarského Littau přijela pětičlenná delegace, aby oplatila naši návštěvu 

u nich. Historie navázání přátelských a posléze i partnerských styků obou měst se datuje již 

řádku let od iniciativy ThMgr. Josefa Bezděčky, který našeho jmenovce ve Švýcarsku 

objevil. Rada města pak postupně realizovala vstřícné kroky a partnerská dohoda byla     

na světě. V delegaci byli nejen nám již známí členové „Večerního kroužku“ („Abendzirkel 

Littau“), který ve městě sdružuje nejvýznamnější osobnosti – pánové Isidor Marbach, Franz 

Bürgisser a Hans Roth, ale i starosta města Littau pan Stefan Roth a člen městské rady    

pan Beat Stoker.    

19. 09.  Na setkání s pracovníky mateřských center Olomouckého kraje, které 

organizovalo MC Rybička, pozvala manažerka MC paní Jana Baciak hejtmana 

Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka. 

14. 10.  Předvolební setkání na litovelském náměstí vidělo „všechny špičky“ ČSSD – 

předsedu strany Ing. Jiřího Paroubka, předsedu Sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava 

Vlčka, poslance Karla Korytáře, Jana Hamáčka a Jeronýma Tejce a toho, kvůli kterému se 

setkání konalo - kandidáta na hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 121 

15. 10.  Také předvolební „Vavrouškův košt vína“ se konal na náměstí, doprovázela 

ho cimbálová muzika a prezentoval se kandidát senátorských voleb, dosavadní senátor 

za ODS, MUDr. Vítězslav Vavroušek. 

05. 11.  Ve Výstavní síni MK jsme se mohli znovu setkat s doc. Jindřichem Štreitem, 

který byl patronem výstavy Fotoklubu Litovel „Život na Litovelsku – lidé, kultura, tradice“. 

 

18. MIKROREGION LITOVELSKO 

 Sdružení 22 obcí, které vzniklo v roce 2003 s cílem dosažení soudržnosti obcí vydalo 

mapu s komentářem, ve kterém jsou velmi zajímavě charakterizovány obce tohoto 

dobrovolného svazku: Bílá Lhota a místní části Červená Lhota, Řimice, Hrabí, Měník, 

Pateřín, Hradečná. Ještě jste nebyli v Arboretu u zámku? Neváhejte! Bílsko – uprostřed 

obce býval klášter redemptoristů. A přímo v obci je k vidění smírčí kříž; Bouzov – je snad 

někdo v České republice, kdo by pohádkový hrad neznal? Červenka – přicestovali jste 

vlakem? Ideální místo pro vyjížďky do okolí; Dubčany – náves ve tvaru staroslovanské 

okrouhlice; Haňovice – jedna z nejstarších obcí regionu. Klozovsky hode znáte? Cholina – 

kam dřív? Svatá voda, smírčí kříž, Hanácké muzeum, soukromá sbírka stróhátek…; Litovel   

a místní části – historické stavby, parky nově vybudované po ničivém tornádu, všude 

ramena řeky Moravy. V Litovli a Třech Dvorech jsou k vidění smírčí kříže a poblíž Litovle 

pramen zvaný Svatá voda; Loučany – malebná obec na cyklotrase; Loučka – nejstarší 

památník T.G. Masaryka v republice; Luká – a místní části Březina, Javoříčko, Ješov, 

Střemeníčko a Veselíčko. Javoříčko smutně proslulo na konci 2. světové války.                     

A Javoříčské krápníkové jeskyně? To musíte vidět!; Měrotín – krásný kostel a fara; Mladeč  

a místní části Nové Zámky a Sobáčov. V Mladečských jeskyních se líbilo i lidem ve starší 

době kamenné. A co teprve krajinný park v okolí Nových Zámků? Náklo a místní části 

Lhota nad Moravou a Mezice. Lhota je navždy spojena se jménem studenta Jana 

Opletala; Náměšť na Hané a místní část Nové Dvory. Kdo nezná zámek Náměšť na Hané 

osobně, viděl ho ve filmu Kameňák. A co folkový festival Zahrada? Olbramice – ani 

v Olbramicích není nouze o sakrální stavby; Senice na Hané a místní části Cakov                  

a Odrlice. Senice se nachází v samém srdci úrodné Hané. V Senici můžeme vidět smírčí 

kříž. Poblíž Cakova je schovaná studánka Svatá voda; Senička – od roku 1995 vyhlášena 

památkovou zónou. Historické protipovodňové stavby musíte vidět na vlastní oči; Slavětín 

– kdo by čekal na Hané horskou ves? A přesto Slavětín tímto dojmem působí; Střeň – leží 

uprostřed Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví; Vilémov – centrum pravoslavné 

církve s pravoslavným monastýrem. Přímo v obci je k vidění smírčí kříž. Tak už jste si vybrali, 

co navštívit a shlédnout?  

 Činnost v roce 2008 byla více než bohatá. Hned na začátku roku se v plesové 

sezóně konal VII. ples Mikroregionu Litovelsko v prostorách Záložny, během roku pak 3x 

Rada Mikroregionu, 4x Valná hromada Mikroregionu a jedno setkání mikroregionů 

Olomouckého kraje. Ve dnech 5. – 6. června se uskutečnil poznávací zájezd do Stříteže 

nad Ludinou, Vlkolínce, Revúce a Liptovského Mikuláše a od 8. do 13. září seminář            

ve francouzské Bretani. Úspěšné bylo setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou          

29. srpna, spolu s obyvateli Měrotína, Nové Vsi a Chudobína, za bohaté účasti členů 
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Seniorklubu Litovel, kteří se na Pardusku vydali na kolech. Mikroregion vydal propagační 

leták – leporelo Smírčí kříže, trhací mapu Mikroregionu Litovelsko a v červnu uspořádal 

fotovýstavu „Zajímavosti Mikroregionu Litovelsko“ ve vestibulu radnice. Paní Eva Vaňková, 

která je garantem činnosti instituce, postupně uveřejnila v Litovelských novinách devět 

příspěvků, ve kterých seznamovala čtenáře s jednotlivými obcemi Mikroregionu Litovelsko 

a zajímavostmi v nich. 

 

19. PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 

Hlavní událostí na průmyslové zóně byla možná výstavba bramborárny, která 

probudila mnohé emoce a také ukázala, že lobbing není jen záležitostí od kraje výše.      

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Litovle bylo snad poprvé plno. Není divu, 

možná výstavba se stala středem zájmu veřejnosti i všech subjektů, na něž by měl budoucí 

provoz dopady. Přítomni byli i zástupci možného investora, americko-nizozemské 

společnosti LambWeston/Meijer International CZ, a také její český zástupce Ing. Radek 

Šišma. Kapacita budoucího závodu by měla být 300 000 tun brambor na výrobu 

smažených mražených výrobků, práci by zde našlo asi 200 lidí a plodinu by bylo nutno 

pěstovat nejméně na 6 000 hektarech. 

 Všichni měli možnost se v předstihu seznámit s dokumentací k záměru výstavby 

závodu a jeho vlivy na životní prostředí v obsáhlých materiálech a pak v diskusi vyjádřit svá 

stanoviska. V těch převažovaly obavy z nepříznivých dopadů na životní prostředí, 

především obavy o dostatek pitné vody. Například vedoucí S CHKO LP Ing. Michal Servus 

upozornil na nebezpečí poklesu hladiny spodních vod a tím i možné odvodnění a vysušení 

celé oblasti. Zástupce vodohospodářů uvedl, že prameniště Čerlinka, kterého by se 

vysoké odběry vody týkaly, je jedním z nejdůležitějších vodních zdrojů společnosti. Navíc, 

závod je plánován v blízkosti pozemků II. stupně ochrany vodních zdrojů, z těchto důvodů 

VHS záměr kritizuje. Zda by byl v případě provozu dostatek pitné vody, nedokázal 

zodpovědět. 

 Ředitel Pivovaru Litovel pan Miroslav Koutek upozornil na nebezpečí projektu – vliv 

na životní prostředí, napojení na vodovodní síť, otázka pracovní síly (žádost na odběr vody 

je na MěÚ, a to na 130l/sec a 200l/sec). Ing. Ivo Škrabal ze ZD Unčovice se zmínil                  

o dopadu snížení hladiny spodních vod na úrodnost polí. Vesměs se zde hospodaří            

na hlinitopísčitých půdách, a tak je zde obava z intenzivního čerpání vody. Další se 

obávají kolapsu dopravy, přetížení úseku Litovel – okružní křižovatka po průmyslovou zónu 

v době navážení brambor, problémy s odpadními vodami, dokonce i ztráty důvěry 

občanů Nasobůrek v Město Litovel. 

 Byla posouzena všechna stanoviska a hlasování dopadlo v neprospěch stavby, 17 

zastupitelů bylo proti, 5 bylo pro, 5 se hlasování neúčastnilo nebo se zdrželo. Rozhodnutí 

bylo přijato s potleskem nejen občanů Vísky, Nasobůrek a Litovle, ale i Chudobína a 

Haňovic, které s možnou výstavbou rovněž nesouhlasily. Po veřejném projednání 

dokumentace ke stavbě závodu a oponentního posudku Krajským úřadem vydal odbor 

životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje závěrečné zamítavé stanovisko, 

které se stalo podkladem pro další řízení příslušného stavebního úřadu. 
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 K tomu na dokreslení stanovisko Prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc., znalce z oboru 

těžba – geologie, specializace hydrogeologie. Konstatuje, že investiční záměr na 

zpracování 300 000 tun brambor ročně daleko překračuje přírodní potenciál i vybavenost 

území, které bude dotčeno pěstováním a svozem brambor. Realizace záměru by ohrozila 

dosavadní uživatele podzemních i povrchových vod i daleko mimo uvedené území. Ve 

zdroji podzemní vody Čerlinka je jímána krasová voda, která vzniká v konicko-

mladečském krasu převážně propadáním drobných povrchových toků hlavně na okraji 

konické, méně mladečské vápencové oblasti. Vydatnost těchto toků závisí na přírodních 

podmínkách, takže provozovatel nemůže vždy zajistit požadavky odběratelů. Nelze ani 

vyloučit ucpání ponorů a tím zmenšení vydatnosti, ani znečištění povrchových vod, které 

by v extrémním případě znamenalo vyřazení zdroje Čerlinka z dodávek pitné vody.  

 Nechce souhlasit ani s vedením vyčištěných odpadních vod přes chráněné území  

a přes ochranné pásmo vodního zdroje a s vypouštěním této vody do řeky Moravy nad 

Litovlí vzhledem k možným haváriím na závodní čistírně odpadních vod. Nepřípustná by 

byla protipovodňová hráz u Vísky i zřízení rybníka na vnější straně hráze z obavy, že by 

sloužil jako odkaliště. Pokud byly již uděleny různě závazné přísliby a uzavřeny smlouvy         

o smlouvách budoucích upozorňuje na riziko, že v nich nemusí být přesně a jednoznačně 

definovány požadavky na podmínky plnění dodávek, služeb, jejich kontroly, řešení  

eventuálních sporů, které by bylo nutno řešit soudní cestou. Zdá se tedy, že negativní 

rozhodnutí Zastupitelstva města Litovle bylo jediným správným řešením nastalého 

problému. 

 Na průmyslové zóně je už v plném provozu největší tuzemský regionální výrobce 

nealko nápojů firma VESETA, který dal dle svého slibu pracovní příležitost ženám                    

a strojírenská firma TENZO. Slibovaný podnik pana Jana Hejného na výrobu lahůdek, 

výrobků studené kuchyně i teplých jídel se stále ne a ne dostat ze stavu projektu k začátku 

výstavby. Ke konci roku je tedy změna pouze v tom, že společnost KVARTA Litovel, 

vyrábějící výztuže do plastových oken zahájila výrobu a podobně i firma NAPO  pana 

Weisera z Mladče, která rozjela výrobu plastových výlisků. Zbývá tedy obsadit necelé čtyři 

hektary pozemků, což bude nyní, v době začínající hospodářské krize, asi dosti obtížné.    

 

20. DOPRAVA 

ŽELEZNICE 

 Nejdůležitějším opatřením Českých drah v roce 2008 bylo přidání některých spojů    

a změny v jízdních řádech – některé vlaky začaly jezdit nově, jiné častěji, další rychleji. 

Například vlaky z Olomouce do Senice na Hané a Prostějova budou jezdit častěji, 

v pravidelných intervalech a změní také cílové stanice. To by umožnilo našim občanům 

více využívat spoj na Olomouc přes Senici. To s sebou přinesl nový jízdní řád, který začal 

platit od půlnoci 14. prosince 2008. V Olomouckém kraji podle něj vyjede každý den 

v průměru 719 vlaků, které ujedou denně po 18 733 kilometrech.  
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Do Prostějova budou nově zajíždět přímé vlaky z Červenky. Tato změna byla připravena 

společně s olomouckým krajským úřadem. Podle průzkumu, který si hejtmanství nechalo 

zpracovat se, na trati Olomouc – Senice – Červenka v posledních dvou letech výrazně 

snížil počet cestujících. Propad dosáhl až 20 %. Bylo tedy zapotřebí zásadní změny, která 

nyní spočívá v intervalové dopravě. Na trati Litovel – Mladeč o víkendech v létě je přidán 

jeden vlak navíc.  

 Zkrátila se také jízdní doba rychlovlaku Pendolino mezi Prahou a Olomoucí na dvě 

hodiny a 11 minut – což je historicky nejkratší doba. To ovšem předpokládá dokončení 

modernizace železničního koridoru v úseku Červenka – Zábřeh na Moravě, což je 

rekonstrukce dvoukolejné elektrifikované trati v délce 24 kilometrů a čtyř železničních 

stanic (Červenka, Moravičany, Mohelnice, Lukavice na Moravě) a 5 nových silničních 

nadjezdů. Dokončena byla v říjnu a zahrnovala modernizaci stavební části a základního 

vybavení na této trati. Došlo tak k podstatnému zvýšení traťové rychlosti, bezpečnosti 

provozu a pohybu cestujících. Do stavby byly zahrnuty i podmínky CHKO Litovelské 

Pomoraví a území Natura 2000, jehož územím trať částečně prochází. Celkové investiční 

náklady byly téměř 4,5 miliardy Kč, přičemž Evropské společenství poskytlo na stavbu 

příspěvek z fondu soudržnosti do výše 75 % nákladů. 

 Nepoznali byste novou stanici v Července, ani nový silniční nadjezd ve směru na 

Renoty. Byla také upravena část místní komunikace od budovy železniční stanice 

k novému nadjezdu. Mohlo také dojít na trati Olomouc hl.n. – Zábřeh na Moravě v osobní 

přepravě k tzv. taktové dopravě, kdy vlaky jezdí v pravidelném intervalu. Osobní vlaky 

z Olomouce odjíždějí teď směrem k Července vždy v celou hodinu a třicátou minutu, 

z Červenky v celou hodinu a 47 minutu a z Červenky k Olomouci v celou hodinu a 9. 

minutu. Červenka se stává skutečně rychlíkovou stanicí a podle nového jízdního řádu zde 

zastavuje celkem 17 rychlíků a 2 spěšné vlaky. Kromě těchto „pražských“ rychlíků bude 

zastavovat na Července pro milovníky hor v sobotu a neděli v 8.01 spěšný vlak do 

Jeseníku a v 17.48 hod. opačným směrem. 

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

 Od 1. 8. 2008 změnila dopravní společnost Connex Morava a.s. obchodní název 

firmy na Veolia Transport Morava a.s. (VTM). Nejednalo se o změnu vlastníka, ale 

sjednocení názvů jednotlivých divizí uvnitř společnosti a nebyly provedeny žádné 

personální změny ve vedení. Od 1. 10. 2008 byla Veolia Transport Morava zfúzována s BUS 

Slezsko a od toho to data vlastní cca 800 autobusů a zaměstnává 1 300 řidičů autobusů.   

 V roce 2008 došlo u VTM k propadu v dosažených tržbách proti roku 2007 asi o 7 %, 

a to z důvodů poklesu přepravených osob v důsledku uzavíraných výrobních kapacit aj. 

Z tohoto důvodu je nutné provádět neustálé vyhodnocování rentability jednotlivých linek 

a omezovat vyloženě neproduktivní a nevyužívané spoje. Od 1. 4. 2008 došlo ke zdražení 

jízdného v jednotlivých zónách o 1 respektive 2,- Kč v zóně. VTM uskutečňuje přepravu    

na všech linkách, vyjma linek Litovel – Uničov a Litovel – Šternberk, kterou zajišťuje 

společnost Vojtila Smržice a.s. 
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SILNIČNÍ DOPRAVA 

 Úvodem radostná zpráva – politici konečně vybrali trasu silnice R 35, která propojí 

střední Moravu se severními Čechami a Prahou. Spojnice dostala výraznější a konkrétnější 

podobu. Ta bude přibližně kopírovat stávající trasu Olomouc – Hradec Králové a povede 

přes Moravskou Třebovou, Vysoké Mýto a Litomyšl. Tak bude vytvořen druhý dálniční 

páteřní tah ve směru východ – západ a ulehčí se permanentně přetížené dálnici D 1, kde 

při nehodě trvá hodiny, než je silnice znovu průjezdná. Čtyřproudá  rychlostní silnice R 35 

bude po dostavění nejdelší rychlostní silnicí u nás. Povede z Lipníka nad Bečvou přes 

Olomouc, Mohelnici, Moravskou Třebovou, Hradec Králové, Turnov až do Liberce. Bude 

měřit přes 250 kilometrů. Úsek mezi Mohelnicí a Hradcem Králové se bude stavět v letech 

2010 – 2016 a včetně přivaděčů do okolních měst přijde na 50 až 100 miliard korun.  

 Obávané stoupání z Mohelnice na Studenou Loučku, pověstný „Mohelničák“, 

přestane za pár roků strašit řidiče kamionů a lidi v Mohelnici. R 35 se totiž kopci vyhne. 

Řidiči, jezdící směrem z Čech do Mohelnice se tak přestanou strachovat, že jim v prudkém 

klesání selžou brzdy (což se už nejedenkrát stalo!). Jen zázrakem tam nedošlo k žádným 

obětem na životech. Byla sice postavena úniková zóna s pískem, ale lidé se stále cítili 

ohroženi. Nakonec i ve stoupání došlo často k vážné nehodě s tragickými důsledky. 

Naposledy loni v prosinci, kdy se zde srazil dodávkový vůz s kamionem a zemřel jeden 

člověk.   

 O bezpečnost by mělo jít především. Olomoucký krajský úřad tedy vyslyšel 

požadavky obcí a poslal jim devět milionů korun na vylepšení dopravní situace. Změny se 

dočkaly i železniční přejezdy a na 19 místech vznikly nové nebo vylepšené přechody pro 

chodce. Na nich totiž došlo na Olomoucku loni k 26 nehodám. Tak se dostalo i na nás        

a byly vytvořeny dva nové přechody, a to na ulici Palackého i s dělícím ostrůvkem za 

1 235 000 korun (s příspěvkem kraje 411 000) a v ulici Uničovská za 1 116 000 (příspěvek OK 

389 000,- Kč).  

 Během roku 2008 probíhala rekonstrukce mostu na křižovatce ulic Masarykova, 

Vítězná, Kollárova a Boženy Němcové. Na jedinou přístupovou cestu na náměstí přes 

Havlíčkovu ulici a kolem bývalého kina budou moci řidiči konečně zapomenout. Však je 

strašila už od srpna 2007. Komplikace skončily 28. května a důležitý dopravní uzel byl 

otevřen pro řidiče i chodce. Kromě přehlednějšího nájezdu do křižovatky z ulice Kollárova 

jsou na silnici i nasvícené přechody a nástupiště. Byly předlážděny i chodníky, na což 

Město Litovel přispělo částkou půl milionu korun. Částku 23,5 milionu korun na stavbu dalo 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z peněz určených na Obnovu majetku po povodni 2006.   

 Stavbu nejvíce prodražilo komplikované přeložení velkého množství sítí, které přes 

most vedou. Teplovody, plynovody i optický kabel bylo nutno nejprve pověsit na 

provizorní lávky a teprve po výstavbě nové mostovky je bylo možno vrátit zpět. To si 

vyžádalo spolu s bezpečnostními opatřeními 12 milionů korun, tedy polovinu z celkové 

sumy.  

 Když byla oprava tohoto mostu úspěšně dokončena, opravy mostů, které tady        

u nás všechny nutně vyžadují rekonstrukci, budou pokračovat na velmi vytíženém mostě 

přes hlavní tok řeky Moravy na silnici II/449. Investorem stavby je Olomoucký kraj a náklady 
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by se měly pohybovat kolem 28 milionů korun. Tak od června začalo martyrium – náhradní 

doprava byla realizována výstavbou dočasných dopravních lávek po obou stranách 

stávajícího mostu s nosností i pro těžká vozidla. Jinak to opravdu nešlo, vždyť přes Pavlínku 

a pofiderní most těžká doprava nemůže vůbec. Takže, objížďky nebyly řešeny a na 

hlavním silničním tahu přes město se začaly tvořit velké kolony. Není divu, vždyť podle 

posledního sčítání v roce 2005 je na ulici Dukelské hustota dopravy 12 000 aut denně         

(v pracovní dny). 

 Jistou výhodou stavby tohoto mostu je skutečnost, že v místě nejsou vedeny žádné 

inženýrské sítě a není třeba budovat jejich dočasné přeložky, o to bude stavba ve srovnání 

s opravou mostu u polikliniky méně náročná jak časově, tak finančně. Rekonstrukcí mostu 

však dopravní omezení na tomto silničním tahu neskončí. Je zde budován obchodní 

market Tesco a ten bude řešit přístupovou komunikaci budováním odbočovacího 

silničního pruhu, což se také dotkne plynulosti dopravy. A další investiční akcí v tomto 

prostoru je výstavba okružní křižovatky u Modré hvězdy. Ideální by bylo, kdyby obě stavby 

proběhly současně, aby dlouhodobé omezení dopravy bylo co nejkratší. 

 Kvůli problémům, které nastaly při výběrovém řízení na dodavatele stavby se termín 

zahájení opozdil o jeden měsíc. Ale 1. července bylo Správou silnic předáno dodavateli 

stavby, společnosti SKANSKA, staveniště a byly zahájeny vyměřovací práce. Vybudovaly 

se lávky, doprava na nich byla řízena semafory a rychlost omezena na 30 km/hod. Starý 

most se musel kvůli špatnému stavu celý zbourat. Byl už poškozen povodněmi a jeho 

údržba byla zanedbána. Samotná stavba byla zahájena 10. září. Opravy byly rozděleny 

do dvou etap, první byla hotová 20. října – stavbaři postupně odfrézovali vozovku, přeložili 

telekomunikační a jiné sítě, vystavěli konstrukci a obruby, uhladili živičný povrch. Ukončení 

stavby plánovali do konce roku 2008, pokud je ovšem nezaskočí nevlídné počasí. 

 Současně pak probíhala výstavba okružní křižovatky u restaurace Modrá hvězda na 

Staroměstském náměstí, kde se kříží silnice II/447 a II/449. Stavební akce byly zahájeny      

17. září a měly být dokončeny 22. 12. 2008. Křižovatka byla vždy částečně uzavřena, 

doprava byla možná jen po polovině komunikace a byla řízena světelnou signalizací. To si 

řidiči zanadávali, většinou stáli v koloně na křižovatce a potom ještě při průjezdu přes lávku 

– to už na ně bylo trochu moc. Ale jak se vyhnout takovému zdržení? Litovelští řidiči 

osobních aut, známí koumáci, využívali cesty přes Pavlínku, ale „cizinci“ to měli, pro 

neznalost prostředí, o mnoho těžší. Vjezd a výjezd u ulice Zahradní a Královy byl možný 

pouze do ulice Loštická. 

 Konec roku se blížil, počasí stavbě přálo a tak smluvní termín 22. prosinec mohl být   

o několik dnů zkrácen. Tak po slavnostním otevření mohli přes jedenatřicet metrů dlouhý 

most se sedm metrů širokou vozovkou vjet první řidiči a mohli použít i nový kruhový objezd 

o průměru 35 metrů, kudy denně projede asi 16 000 aut. Do dubna 2009 budou probíhat 

ještě terénní úpravy, upraveno okolí mostu, dodělány chodníky a dlažba pod mostem, 

odstraněny provizorní lávky, na „kruháči“ osazen středový prostor. Obě stavby, které přišly 

na 44 milionů korun, mají zajistit pěším i řidičům větší bezpečnost. Do nové křižovatky se 

sjíždějí hned ze tří směrů – ze Šternberka, Uničova a Olomouce a její zpřehlednění by mělo 

zabránit nehodám, které tady byly časté a mnohdy tragické. Cena stavby mostu byla     
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30 milionů, kruhového objezdu 14 milionů, město se na ní podílelo částkou 3,5 milionu 

korun.   

 V září byla zahájena i celková rekonstrukce komunikace v ulici Čihadlo – 

komunikace, chodník, vjezdy. Do konce listopadu byla úplně uzavřena ulice i včetně 

křižovatky. Tak to už bylo na řidiče z ulice Družstevní asi silné kafe. Co ale mohli dělat než 

nadávat? Plánují se další opravy, na ně se již zpracovávají projektové dokumentace. 

Především půjde o mosty – přes Nečíz v ulici Komenského a přes rameno řeky Moravy      

na Čihadle. Mosty se totiž neopravovaly desítky let a dnes už mají svoji životnost za sebou, 

nehledě na to, že již nevyhovují ani tonáží. Stavebně technický stav většiny litovelských 

mostů je špatný a lze jej označit jako havarijní. Město však nemá dostatek prostředků       

na jejich opravy a rekonstrukce, bude třeba získat finanční prostředky z jiných zdrojů. Kde 

je ale vzít? Rekonstrukce litovelského mostu na Dukelské je spolu s dalšími jednačtyřiceti 

dopravními stavbami součástí celokrajského projektu modernizace silniční sítě, který by 

měl letos po třech letech skončit. Krajský úřad si musel na tento více než dvoumiliardový 

projekt půjčit od Evropské investiční banky asi 900 milionů korun, část peněz získal také 

jako dotaci z evropských strukturálních fondů. 

POŠTA 

 Česká pošta se snažila vylepšit služby obyvatelstvu a stanovila zásady pro dodávání 

poštovních zásilek a poštovních poukázek v místě určeném v poštovní adrese. Je 

stanoveno, že podnik zajišťuje dodání v každý pracovní den, a to jednou denně v době 

od 8 do 16 hodin. Způsob dodání je závazně určen tím, jakou poštovní službu zvolil 

odesílatel a podnik je povinen jeho přání plně respektovat. Poštovní zásilky a výplatní 

doklady k poukázaným peněžním částkám dodává do poštovní schránky, která je 

označena jménem a příjmením adresáta. Problematické je dodávání doporučených 

dopisů či dopisů s červenou nebo hnědou páskou, pokud není adresát právě doma. 

Pošta bude řešit hlavně dodání obsílek, aby se někdo nemohl dlouhodobě vyhýbat 

předvolání. 

 Poštovní sazby se od počátku roku zvýšily – za obyčejné psaní – standard o váze    

do 50 g zaplatíme nyní 10,- Kč místo původních 7,50 Kč. Obyčejné psaní o vyšší váze je 

frankováno takto: 100 g - 14,- Kč, 500 g – 18,- Kč, 1 kg – 24 Kč. Standardní doporučená 

zásilka je nyní za 26,- Kč, cenné psaní za 32,- Kč a balík o váze do 2 kilogramů za 43,- Kč. 

Docela dost! Poplatek za televizi také vzrostl ze 120,- na 135,- Kč. Možná bude nyní 

kvalitnější program veřejnoprávní televize ČT 1? 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 Červen 2012 je datum, kdy v Česku definitivně skončí stávající analogové televizní 

vysílání a bude plně nahrazeno digitálním. Tak v dubnu rozhodla vláda, která vyhověla 

požadavku Českých radiokomunikací na oddálení nástupu digitální televize v našem kraji. 

Potřebují totiž více času na dořešení výstavby sítě, původně mělo skončit současné vysílání 

už v listopadu 2011. Budeme tak poslední v republice, kdo přejdou na digitální vysílání 

signálu.  
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21. KRIMINALITA 

 Nejvýznamnější událostí pro tuto oblast je nový trestní zákoník, který mění řadu 

dosud platných zákonných norem, především podle něj budou mít povolen pohlavní styk  

i čtrnáctileté děti. Na druhé straně se mohou stejně staré děti při porušení zákona dostat    

i před soud, zatímco doposud je od trestního postihu chránila věková hranice patnácti let. 

Nový trestní zákoník výrazně zvyšuje některé sazby – v základní sazbě bude pachateli 

vraždy hrozit 10 až 18 let (dosud 15), hrozí však i výjimečný trest až 30 let, zůstává i doživotní 

vězení. Zabití se stává úplně novým trestným činem a je tak odlišeno od „klasické“ vraždy, 

například když dlouhodobě týraná žena zabije v afektu svého manžela. Tady se stanovuje 

trest od 3 do 8 let. Za vážné ublížení na zdraví bude hrozit nově 5 až 12 let vězení 

v případě, že útočník napadne například lékaře, který je ve službě, případně zaútočí na 

někoho kvůli barvě jeho pleti. Zvyšuje se i maximální trest za lehké ublížení na zdraví ze 

dvou na tři roky. 

 Postih za znásilnění zůstává stejný – až 8 let vězení, zpřísnění se však týká situace, kdy 

násilník svou oběť kromě znásilnění také usmrtí (až 16 let vězení). Zákonodárci se rozhodli 

přitvrdit i v trestání za týrání svěřené osoby. V základní sazbě to byly 3 roky, podle nových 

pravidel to bude od 1 do 5 let vězení. Vyššího trestu se od roku 2010 také mohou obávat 

rodiče, kteří se nebudou dostatečně starat o své potomky. Hrozí jim až pětileté vězení. 

Autoři zákona se rozhodli víc chránit děti i v jiných situacích. Do normy se dostal nový 

trestný čin, jehož definice zabraňuje, aby se v blízkosti škol nebo míst, kde se shromažďují 

děti, objevovaly prostitutky nebo tu vznikaly noční kluby. Podle nového zákona za to 

budou hrozit až tři roky vězení. 

 Nový trestní zákoník schválený Sněmovnou by měl platit od roku 2010. Kritizují jej ale 

například sexuologové, podle nichž  nahrává zvrhlíkům, kterým se líbí sex s dětmi. Prý jim to 

ulehčí situaci, když zákon celý jeden ročník předhodí dospělým mužským ke zneužívání. 

Neočekávají také, že by změna zákona mohla vést k tomu, že by děti začínaly se sexem 

dříve než v minulosti, když podle nich má sex před patnáctým rokem zhruba 7 % dívek a 

10 % chlapců. S pohlavním životem totiž Češi začínají v průměru v osmnácti letech. 

 Naopak právníkům se zamlouvá snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, 

někteří by ji posunuli ještě níž. To je v intencích snahy omezit počet závažných trestných 

činů, kterých u mladých přibývá. Loni chytili kriminalisté za celý rok 190 malých lupičů, 

letos jich jenom do konce září bylo na 200. Je ovšem nasnadě otázka, zda možnost 

postavit děti před soud o rok dříve je od těchto činů odradí. Převládá přesvědčení, že se 

těžko něco výrazně změní tím, že děti budou trestně zodpovědné dříve než dosud. Ale 

také není třeba mít obavy, že by mezi deváťáky přibylo školáků, kteří dostanou u soudu 

„flastr“. 

 Alarmující situace je v dopravě, kde řidičům již řádně otrnulo od zavedení 

bodového systému a účet za dopravní nehody je hrozivý. Za rok 2007 to bylo 1 111 

mrtvých, což by bylo pěkné číslo, jen kdyby neoznačovalo tak tragický údaj. Průběžné 

statistiky policejního prezidia během celého roku potvrzují, že strach z bodového systému, 

spuštěného v létě 2006,  a obava ze ztráty řidičského průkazu po nasbírání dvanácti bodů 
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je málo, aby se lidé začali bát represe; zvláště tehdy, když si ověřili, že na silnicích je skoro 

nikdo nehlídá.         

 Pojďme k nám, na střední Moravu. Nehod bylo například v létě méně,                             

o prázdninách jich oproti předchozím letům ubylo, situace na středomoravských silnicích 

však příznivá není. Asi nejvýraznější rozdíl je na Olomoucku – před rokem končily prázdniny 

hrozivou bilancí 749 havárií, letos bylo nehod jen 605, tedy průměrně necelých deset 

každý den. Statistiky jsou tedy o něco příznivější, ale z dlouhodobého pohledu to není 

žádný důvod k přehnaně optimistickým závěrům. Bezpečnost v dopravě naopak 

rozhodně stále není nijak dobrá a hlavně mrtvých lidí je stále příliš mnoho. Vždyť ve 

čtyřech okresech střední Moravy zemřelo za prázdniny na silnicích 9 lidí.  

 Tvrzení policistů, že se chování řidičů na našich silnicích příliš nelepší, dokazují také 

vyšší počty nehod, které zavinili opilí motoristé. Ačkoliv v Česku už druhý rok hrozí za alkohol 

za volantem přísnější tresty, například na Olomoucku policisté takových nehod letos v létě 

napočítali téměř o polovinu více než během loňských prázdnin. Do konce října se mnoho 

nezlepšilo. Dopravní policisté napočítali 7 169 nehod – přes padesát mrtvých, dvě stovky 

těžce zraněných a více než dvanáct set lidí s lehčím zraněním. V okrese Olomouc to bylo 

3 106 nehod, 12 obětí, 65 těžce zraněných a 516 zraněných lehce. Zdá se, že hazard tvoří 

každodenní kulisu provozu na silnicích. 

 Dalším smutným faktem je, že vedeme žebříček alkoholiků. V Olomouckém kraji 

totiž mají lidé největší problémy s alkoholem v Česku. To mohou potvrdit statistiky 

hospitalizovaných alkoholiků, kdy podle odborníků připadá na každých sto tisíc obyvatel 

střední Moravy 155 pacientů s poruchami způsobenými nadměrným pitím. Jde nejen          

o pacienty v léčebnách, ale i ambulantní péči v rámci terapeutických sezení. 

V absolutních počtech jsme skončili čtvrtí (989 hospitalizovaných – 9,4 % z celé republiky). 

Pokud ale počty hospitalizovaných přepočítáme na sto tisíc obyvatel, je na tom 

Olomoucký kraj vůbec nejhůře. 

 Vysoké hodnoty, které převyšují celorepublikové průměry mohou souviset mimo jiné 

se špatnou sociálně-ekonomickou situací v kraji. Střední Morava vykazuje dlouhodobě 

velmi nízkou výkonnost ekonomiky, která se měří pomocí ukazatelů, jako je hrubý domácí 

produkt, průměrná hrubá měsíční mzda, nezaměstnanost. V každém z těchto měřítek náš 

region v posledních letech obsazuje v mezikrajském srovnání poslední příčky.  

 Zvláště varující je stav, že pokud jde o alkohol, patří čeští teenageři mezi 

nejohroženější v Evropě. V čem je problém? Podle odborníků se u nás spojuje několik 

problémů najednou: velmi levné pivo, nedůsledné kontroly, špatná výchova a také nízké 

pokuty za porušení zákona. Postihy brzy pořádně přitvrdí - byl schválen zákon, který každé 

nalití nezletiletému automaticky trestá pokutou čtvrt milionu korun nebo dvouletým 

zákazem činnosti. To má platit od ledna 2009. Politici si musí uvědomit, jak velké ztráty 

působí pití nezletilých naší ekonomice. Alkohol snižuje schopnost mozku učit se. A jedna 

taková zkažená kariéra pak stojí společnost miliony.  

 Podle exkluzivního průzkumu agentury Median se každý čtvrtý Čech stihl před svými 

šestnáctými narozeninami alespoň jednou opít. V oblíbenosti nápojů vyhrává na celé čáře 

pivo. Lidí, kteří se alkoholu v životě nedotkli, jsou u nás necelá dvě procenta. Proto právě 
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v pivní kultuře spočívá ten velký problém. Cena tohoto „národního“ nápoje je u nás ve 

srovnání se západní Evropou mnohem nižší. Když chce školák s malým kapesným 

v hospodě ušetřit, pivo je to nejlevnější, co si může objednat. Pro jeho britského nebo 

švédského vrstevníka je přitom vysedávání v hospodě těžce dosažitelný luxus. Že důsledky 

alkoholismu se markantně projevují ve zvýšené kriminalitě nejen u dětí a mladistvých, ale 

hlavně u dospělých, o tom není nejmenších pochyb. 

 Více vražd i loupeží, ale také vyšší počet případů, které se podařilo objasnit se stalo 

v někdejším Severomoravském kraji (tedy současném Moravskoslezském a Olomouckém, 

kam dosud v tomto směru spadáme) Stalo se 30 vražd (jedna dosud neobjasněna), 

vyšetřováno bylo 966 loupeží, z nich je 529 již objasněno. To je objasněnost skoro 55 %.        

Že téměř každý druhý lupič unikne je dáno tím, že policie mnohdy při výslechu vychází 

z nejasných informací a minima stop, takže vyšetřování činu je mimořádně složité.  

 Stovky krádeží, vloupání, ale i loupeže, prodej drog a v některých regionech až 

deset procent všech trestných činů, při kterých sehrálo roli násilí. I tak vypadá kriminalita 

dětí a mládeže v Olomouckém kraji. Případů, jejichž pachatelům ještě nebylo osmnáct, 

nebo dokonce ani patnáct let, podle policejních statistik přibývá. Policisté napočítali 244 

případů, ve kterých figurují mladiství nebo nezletilí. Třetinu všech kauz tvoří krádeže             

a nejrůznější druhy vloupání, nejčastěji do chat, aut nebo různých stánků či trafik. Policisté 

řeší také případy nezletilých kapsářů či dealerů drog a mladistvých zlodějů aut. Razantní 

nárůst násilí u mladých lidí je skutečně fenoménem naší doby. Kde hledat zásadní příčiny – 

v rodině, ve škole, ve společnosti? Obvykle si všichni odpovědnost jen přehazují jako horký 

brambor. 

 V Olomouckém kraji připadá na každých sedmnáct lidí jedna legálně držená 

pistole či puška, tj. lidé zde nosí přes 30 000 zbraní. Kolik dalších zbraní lidé vlastní 

nezákonně, to si nikdo netroufá odhadnout. Zhruba polovina legálně držených jsou 

lovecké pušky nebo sportovní zbraně. Zbytek připadá na „krátké“ zbraně, čili pistole           

a revolvery. Zbraní mezi lidmi neustále přibývá, v současné době vlastní povolení              

na střelnou zbraň přesně šest tisíc lidí, přičemž řada z nich má registrovánu více než jednu 

zbraň. V okrese Olomouc je pak přihlášeno 12 000 střelných zbraní. Zranění či usmrcení 

legálně drženou zbraní je zcela výjimečné, snad jen neopatrný lovec nebo ten, kdo 

nedbá bezpečnosti při čištění či údržbě zbraně. 

 Ve velkém oslabení začala letošní rok policie v Olomouckém kraji, když takřka ze 

dne na den odešlo ze služby skoro sedm desítek policistů. Celkem se tak „ztráty“ v řadách 

policie vyšplhaly přes sto padesát. Třetinu volných míst sice během roku zaplnili nováčci, 

bezmála stovka policistů ale v kraji stále schází. Potíže přitom neznamenají zdaleka jen 

samotné počty chybějících policistů, ale také fakt, že odešli většinou velmi zkušení lidé 

včetně desítek špičkových detektivů, které ani stejný počet nováčků nenahradí. Náhlý 

odliv zkušeností tak navíc nepochybně poznamená i kvalitu práce policie.  

 Právě na Olomoucku odešlo kvůli novému služebnímu zákonu nebo do penze 

nejvíc policistů, výpověď jich dalo téměř šedesát. Celkem 25 míst zatím zůstává 

prázdných, navíc řada nováčků se teprve připravuje v policejní škole. Kolaps sice nehrozí, 

protože ztráty jsou rovnoměrně rozprostřeny mezi všechna oddělení, ale znamená to větší 
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tlak na ty, co zůstali. Vlna odchodů zasáhla ale všechny okresy v kraji, kde nyní chybí na 

94 policistů. Jen na Šumpersku a Jesenicku dopad zmírnilo začlenění Česka do 

schengenského prostoru a místa cizinecké a pohraniční policie tak připadla místním 

okresním ředitelstvím. 

 

OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY LITOVEL 

 Obvodní oddělení Policie ČR nadále sídlí v blízkosti centra města na adrese Husova 

805. Jeho služební obvod se rozkládá na 276 km2, trvalé bydliště zde má 26 190 obyvatel 

v 64 obcích. Služebně je zde zařazeno 20 policistů, z nich 7 je vyčleněno k plnění úkolů 

v rámci trestního šetření, 11 plní úkoly v rámci obchůzkové služby v okrscích. Jejich činnost 

řídí npor. Mgr. Libor Chrudina jako vedoucí oddělení a npor. Ing. Martin Benešl jako jeho 

zástupce.  

 V průběhu roku bylo zdejším OO Policie ČR zaevidováno celkem 474 spisů v trestním 

řízení – z toho bylo 7 postoupeno příslušnému policejnímu orgánu dle místa spáchání,        

36 odloženo dle § 159a odst. 1 trestního řádu, jelikož nebyl odůvodněn závěr, že by se 

jednalo o trestný čin a 8 odevzdáno příslušnému orgánu k projednání přestupku. Dále bylo 

10 spisů odloženo, jelikož trestní stíhání by bylo nepřípustné, případně neúčelné.                

Ve 179 spisech, kde nebyl zjištěn pachatel, došlo také k jejich odložení. V roce 2008 bylo 

53 spisů řešeno ve zkráceném přípravném řízení a zbylých 181 spisů postoupeno k zahájení 

trestního stíhání na službu kriminální policie a vyšetřování.  

 Ve srovnání s rokem 2007 došlo k poklesu zaevidovaných čísel trestních spisů            

o 22, došlo však k nárůstu o 26 trestných činů známých pachatelů. Zvýšila se také 

objasněnost    o 2,84 % na 52,94 což je nejvyšší číslo za posledních 7 let. V obecné trestné 

činnosti bylo spácháno 330 činů (objasněno 119), v násilné 23 (17), mravnostní 2 (2), 

majetkové          277 (87). Vloupání bylo 97 (objasněno 32), kriminalita prostá 161 (49), 

hospodářská trestná činnost 27 (15), zbývající TČ 153 (136) a ostatní TČ 28 (13). V celkovém 

přehledu je tedy obecné kriminality 65 %, hospodářské 5 % a na zbývající činy připadá      

30 %.  

 V průběhu roku bylo zaevidováno celkem 588 přestupkových spisů šetřených policií, 

přičemž u 312 byl zjištěn pachatel, úspěšnost v objasňování tedy byla 53,06 %. Ve srovnání 

s rokem 2007 došlo k poklesu nápadu přestupků o 48 a zároveň i ke zvýšení úspěšnosti 

v objasňování přestupků o 6,2 %. Nejvyšší pokles nápadu přestupků byl zaznamenán          

u přestupků proti majetku o 74 případů a přestupků proti veřejnému pořádku a proti 

občanskému soužití o 13 případů.  

 I když je OO PČR v Litovli jedním z typově menších oddělení v rámci územního 

odboru vnější služby Olomouc, je ovšem jedno z největších svojí rozlohou. Na ploše 276 km2 

se nachází chatové oblasti Bouzov, Savín a Hynkov. Obvodem prochází 17 kilometrů 

silnice pro motorová vozidla Olomouc  - Mohelnice, dále je zde důležitý železniční uzel na 

cestě z České Třebové. V centru pozornosti však zůstává samo město Litovel, ve kterém je 

přibližně poloviční nápad trestné činnosti jako v celém služebním obvodu. Podle toho se 

pak odvíjí trestná činnost, kdy se jedná zejména o majetkové trestné činy jako jsou 
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krádeže vloupáním do chat, krádeže dopravních prostředků, zvláště jízdních kol                 

a vloupání do vozidel. 

 V roce 2008 představovaly značnou zátěž velké kulturní akce se značnou 

koncentrací návštěvníků, z nichž největší byly pivní slavnosti „Litovelský otvírák“. Musely být 

zajišťovány zvýšeným nasazením policistů OO, Městské policie a oddělení hlídkové služby 

Okresního ředitelství PČR Olomouc. K zásadnímu narušení veřejného pořádku však při 

žádné z akcí nedošlo.  

 Mimo akcí vyhlášených v rámci okresu, kraje či republiky byly zdejším OO PČR 

uspořádány 3 preventivní akce: „Noční Litovel“ zaměřená na kontrolu dodržování zákona 

č 379/2005 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi a dvě akce       

„Ranní Litovel“ zaměřené na kontrolu požívání alkoholických nápojů řidiči motorových 

vozidel a také tři akce zaměřené na cyklisty.  

 V roce 2008 byly řešeny i trestné činy v kriminalitě mládeže, kterých bylo 23, největší 

počet tvořily majetkové činy, kterých bylo spácháno 14. Bylo řešeno i 10 trestných činů, 

kterých se dopustili cizí státní příslušníci. Jde o nárůst proti roku 2007 o 7 případů; asi proto, 

že ČR vstoupila do Schengenského prostoru dnem 21. 12. 2007 a nastal volný pohyb 

občanů členských zemí Schengenu. Zaznamenány byly celkem 3 trestné činy spojené 

s drogovou problematikou. Ten nejzávažnější, hojně propíraný i v tisku, byl odhalen v srpnu 

2008, kdy 2 cizí státní příslušníci v neobývaném domě ve Slavětíně pěstovali rostliny konopí 

hydroponní cestou. Policejními specialisty bylo při zásahu zajištěno 229 rostlin konopí a více 

než 300 květináčů se zeminou a kořeny rostlin a 4 pytle se sušenou rostlinnou hmotou. 

Žádný trestný čin s extrémistickým podtextem nebyl zaznamenán a zdá se, že zatím v této 

oblasti ani závažnější problémy nejsou. 

 Nejrozšířenějším druhem kriminality jsou jasně majetkové trestné činy, kterých bylo 

spácháno během roku 2008 celkem 277. V 87 případech se podařilo zajistit pachatele      

a úspěšnost objasňování je tak 31,41 %. Nejožehavějším problémem bylo vloupání do chat 

a rodinných domů a u krádeží prostých pak krádeže věcí z motorových vozidel. V oblasti 

hospodářské kriminality bylo spácháno 27 trestných činů, u 15 byl zjištěn pachatel               

a úspěšnost objasňování je tak 55,56 %. Většina těchto činů se obtížně dokazuje, a proto 

jejich prověřování provádí specialisté na Oddělení hospodářské kriminality územního 

odboru Olomouc.  

 V roce 2008 bylo zaznamenáno spáchání celkem 23 trestných činů násilné povahy, 

u 17 byl zjištěn pachatel, úspěšnost objasňování je 73,91 %. Proti roku 2007 nedošlo 

k podstatným změnám ve složení nápadu, jde stále o loupeže, ublížení na zdraví, 

vyhrožování, týrání a omezování osobní svobody. Závažný trestný čin jako vražda či 

znásilnění nebyl zaznamenán. Nejzávažnější byly loupeže a ublížení na zdraví.                      

U zbývajících činů, kterých bylo celkem 153, šlo o nedbalostní dopravní nehody, 

zanedbání povinné výživy, ohrožení pod vlivem návykové látky, řízení motorového vozidla 

bez řidičského oprávnění. Protože kriminalita v dopravě vykazuje zvýšená čísla, policisté 

OO PČR se pravidelně zúčastňovali bezpečnostních akcí vyhlašovaných Policejním 

prezidiem, Správou Severomoravského kraje, Okresním ředitelstvím v Olomouci i těch, 

které byly vyhlášeny vlastním útvarem. Takto bylo zjištěno celkem 567 přestupků, z nichž 
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bylo 504 vyřízeno blokově částkou 471 800,- Kč a 59 přestupků bylo oznámeno správnímu 

orgánu. 

  V průběhu roku 2008 bylo policisty OO PČR zaevidováno celkem 1 193 spisů čísel 

jednacích, 565 čísel přestupkových spisů a 474 čísel trestních spisů. Ve vztahu k domácímu 

násilí nebyla vykázána žádná osoba, ale bylo sepsáno celkem 31 úředních záznamů          

o výjezdu k incidentu se znaky domácího násilí. Na osobní svobodě bylo omezeno 52 osob 

na základě zákona o policii a 24 osob na žádost soudů, státních zástupců apod. Celkem 

39 osob bylo dodáno do Protialkoholní záchytné stanice ve Šternberku, posléze na PZS 

Olomouc. Vypátráno bylo 30 hledaných osob, ve 32 případech oprávněně použito 

donucovacích prostředků, jednoho použití zbraně a jeden útok na policisty. V rámci 

prevence jsou organizovány přednášky ve školách a v zařízeních pro seniory.  

 Po personální stránce byl rok 2008 poměrně klidný. Byla dokončena generační 

obměna policistů OO PČR a omlazený kolektiv má nyní průměrný věk 35 let. Dobrým 

výsledkem je i úspěšnost v objasňování trestných činů na 52,94 %. Největším problémem, 

nejen v tomto teritoriu, je ukázněnost řidičů a zejména nárůst trestné činnosti v souvislosti 

s provozem vozidel na pozemních komunikacích. Tam se zaměří kontrola dodržování 

pravidel zákona o silničním provozu  v příštím období. 

 

MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL 

 Sídlem je budova MěÚ na ulici Havlíčkově 818. Její činnost je koncipována jako 

veřejně prospěšná, jejímž prostřednictvím zajišťuje obec klid a pořádek na svém území. 

Vychází ze skutečnosti, že místní záležitosti veřejného pořádku náleží do samostatné 

působnosti obce. Velitelem MP je i nadále Bc. Lubomír Broza.  

 V roce 2008 řešila MP na území Města Litovel celkem 1 976 přestupků, kdy bylo     

870 z nich řešeno blokovou pokutou o celkové částce 503 100,- Kč, 973 řešeno domluvou         

a 133 oznámeno správnímu orgánu. V oblasti veřejného pořádku, kam jsou zařazeny 

přestupky proti majetku, proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku a přestupky 

v oblasti alkoholu a toxikománie bylo řešeno 396 přestupků. Z nich bylo 218 řešeno 

domluvou, 63 blokovou pokutou v celkové částce 31 100,- Kč a 115 postoupeno 

k projednání správnímu orgánu. Sem patří i odchyt volně pobíhajících psů, když v roce 

2008 bylo odchyceno celkem 40 psů, kteří byli buď vráceni majiteli nebo umístěni do 

útulku pro opuštěná zvířata v Olomouci. Bylo také zadrženo 16 pachatelů podezřelých ze 

spáchání trestného činu, kteří byli následně předáni na OO PČR v Litovli. 

 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu stojí a padají s možností 

provádění kontroly měření rychlosti. Novela Zákona o provozu na pozemních 

komunikacích to v tomto roce povolovala a MP je prováděla za pomoci zařízení 

zapůjčeného od MP Šternberk. Celkem bylo uskutečněno 22 akcí, zjištěno 272 přestupků, 

které byly řešeny uložením blokových pokut s celkovou částkou 331 000,- Kč. Při řešení 

přestupků spáchaných neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního 

provozu a jichž bylo 1 180, řešeno bylo 755 domluvou, 525 blokovou pokutou v částce 

172 000,- Kč a 18 z nich předáno správnímu orgánu. 
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 Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracuje MP s OO PČR. 

Byly uspořádány 4 společné akce zaměřené na kontrolu podávání alkoholu nezletilým      

a mladistvým osobám, smíšené hlídky provádí dopravní akce zaměřené na kontrolu 

rychlosti vozidel. MP se podílí i na pátrání po pohřešovaných osobách či zajišťování místa 

trestných činů a míst dopravních nehod.  

 Do preventivní činnosti patří především samotná pochůzková činnost strážníků 

v ulicích, kontrola nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontroly zahrádkářských 

kolonií, parků apod. Dále jde o besedy s mládeží na základních školách, které jsou 

zaměřeny na dopravní problematiku a zvyšování právního vědomí, spolupráci s DDM 

Litovel při cyklistických soutěžích a propagace činnosti MP na předváděcích akcích. 

Z nich nejúspěšnější byly prezentace MP v rámci Dne dětí a Dne s integrovaným 

záchranným systémem a 3 akce na soustředění DDM v Cakově. 

 Z další činnosti MP je možno uvést doručování obtížně doručitelných písemností, 

spolupráce s Technickými službami Litovel při zjištění závad na dopravním značení, 

sjízdnosti vozovek, poruch na veřejném osvětlení, dále pak zajišťování pořádkové služby při 

pořádání sportovních i kulturních akcí ve městě, například při závodu BOBR CUP, Majálesu, 

poutě KDU-ČSL, akcí Městského klubu, Agentury BAVI apod. 

 Od února 2008 pracuje MP Litovel v počtu 8 strážníků a dle rozhodnutí Rady města 

byl jejich počet zvýšen na deset. Je to důkazem, že oblast bezpečnosti není ve městě 

podceňována, navíc na Městskou policii jako složku jsou obecně kladeny stále vyšší a vyšší 

nároky. Upravují se její pravomoci, přibývá administrativa, zvyšuje se počet protiprávních 

jednání. Je tu i stále se zvyšující agresivita pachatelů. Jsou zde ale i spokojení občané, 

kteří se  na MP s důvěrou obracejí. Je jasné, že strážník nebude moci být v jediném 

okamžiku na všech problematických místech, ale důležitá je především vzájemná 

komunikace, pocit vzájemné důvěry a nutná spolupráce mezi policií a občany města. 

Společné úsilí při řešení problémů ve městě se zatím více méně daří.    

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE, POŽÁRNÍ STANICE LITOVEL 

 V roce 2008 zde nedošlo k výrazným organizačním změnám, počet příslušníků sboru 

je 16, velitelem je i nadále nadporučík Bc. Petr Höchsmann. V polovině roku byla jednotka 

vybavena novou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 15 MAN 4 x 4 náhradou za 

CAS 25 LIAZ. Byl vyměněn i velitelský automobil, kdy místo vozidla Škoda Favorit bylo 

pořízeno vozidlo Vw Caddy. Za uplynulý rok jednotka vyjížděla celkem k 182 událostem. 

Ke stávajícímu objektu požární stanice byla vlastními silami přistavěna garáž na 

pomocnou techniku (přívěsy aj.) a provedena výměna části oken na budově. 
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22. FINANČNÍ ÚŘAD, ÚŘAD PRÁCE  

ÚŘAD PRÁCE V OLOMOUCI, pracoviště Litovel 

 Zprávu podal Ing. Jaroslav Mikšaník, vedoucí oddělení analýz a prognóz z Úřadu 

práce v Olomouci, Vejdovského 4. Během roku 2008 žádné významné změny nenastaly, 

uvedl však údaje o nezaměstnanosti v mikroregionech se zřetelem na Litovelsko. Podle 

výše míry nezaměstnanosti lze okres Olomouc rozdělit na dvě území, přičemž Litovelsko 

patří do jižní části okresu (spolu s Bouzovskem a Senickem), kde je relativně nízká míra 

nezaměstnanosti a nižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Litovelsko má nižší než 

průměrnou míru nezaměstnanosti, stejnou, jako je průměrná míra okresu – 5,2 %. Další 

mikroregiony této části pak mají míru nezaměstnanosti nižší, například Senicko 4,7 % či 

Olomoucko též 4,7 %. Náš mikroregion má 9 686 lidí ekonomicky aktivních, těch je v celém 

kraji 119 768.  

 

FINANČNÍ ÚŘAD V LITOVLI, Uničovská 138 

 V čele úřadu stojí nadále Ing. Radomír Florián, který ve zprávě za rok 2008 uvedl 

následující: k žádným podstatným změnám během roku nedošlo, pracuje zde nadále     

27 pracovníků včetně ředitele úřadu. Ke změnám nedošlo ani ve smyslu struktury                 

a uspořádání FÚ, jeho organizace, poslání a plnění hlavních úkolů proti předcházejícím 

rokům. Z titulu povinnosti zachovávat mlčenlivost neuvádí ředitel ani průměrný plat 

pracovníků, ani informace týkající se výběru daní a odkazuje na informace Ministerstva 

financí ČR nebo Ústředního finančního a daňového ředitelství, které by bylo možno 

případně získat na internetové adrese http://cds.mfcr.cz, pro naši kroniku jsou ovšem jen 

marginální. 

 

23. EKONOMIKA 

 Změny, které čekaly naši ekonomiku v tomto roce, tato země nezažila přinejmenším 

deset let. Měnily se daňové sazby, příplatky za léky, hýbalo s mateřskou, deregulovaly se 

nájmy, ale také vstupovaly do života ty nejrozsáhlejší změny od dob transformace 

ekonomiky v devadesátých letech. A to mělo jít jen a pouze o první krok, protože bylo 

jasné, že po prvním reformním roce bude nutné učinit kroky další. Že se to nakonec 

zhoupne do krize a recese se mnohým zdálo tak vzdálené, že o katastrofickém scénáři ani 

neuvažovali. 

 Katastrofické předpovědi opozice o růstu cen potravin v důsledku zvýšení DPH se 

nesplnily. Ceny potravin nestoupaly, možná i proto, že obchodníci si většinou vyšší daň 

z přidané hodnoty již započítali v listopadu a prosinci 2007, a tak hned od začátku roku 

lákali zákazníky do obchodů výraznými slevami. Za vodou jsou hlavně dodavatelé energií. 

Přihlouplá energetická politika evropských vlád, včetně té naší, která spočívá ve stále 

vyšším zdaňování spotřeby na straně jedné a v omezování výstavby zdrojů nových             

a čistších, plus trvající odpor k jaderné energetice, vedou jen k jedinému cíli – zdražování 

cen energií.  

http://cds.mfcr.cz/
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 Růst cen obecně byl sice nejvyšší za posledních devět let, ale jeho největší část 

nešla na vrub reformám a zvýšení DPH. Je zřejmé, že česká ekonomika funguje v prostředí 

poměrně ostré konkurence dané její otevřeností vůči dovozcům. Její struktura je na řadu 

let předurčena zahraničními průmyslovými investicemi a šéfové poboček zahraničních 

firem zvedají platy poměrně opatrně, a tak nelze čekat, že by lidé měli najednou 

v peněženkách tolik peněz, že by právě jejich útraty tlačily ceny vzhůru více, než je 

opravdu minimum dané situací ve světě. 

 Pokles nezaměstnanosti se zastavil (nezaměstnanost ovšem klesla na jedenáctileté 

minimum) i když česká ekonomika v roce 2008 citelně zpomalila. České firmy, extrémně 

závislé na zahraniční poptávce, musely vidět, že výhledy klíčových světových institucí 

postupně ve svých předpovědích hlásily nejprve oblačno, pak zataženo a nakonec           

i bouřku! Několik let trvající masivní vzestup světové ekonomiky skončil, a tudíž i poptávka 

po českém zboží vychladla. I proto je inflace na konci roku nejen na hodnotách, na něž 

jsme si v posledních letech zvykli, ale dále stoupá.  

 Pojďme ale sledovat, jak k tomu černému konci došlo. První dva měsíce nás 

naladily příjemně. I přes zpomalení ale ekonomika jela lépe, než se čekalo. HDP (tedy 

hodnota všeho vyrobeného zboží a služeb) stoupl o rekordních 6,6 %, tedy nejvíce od roku 

1996. Ovlivnila to i skutečnost, že v minulém roce přibylo zaměstnaných lidí                              

a nezaměstnanost klesla na jedenáctileté minimum. Pracovalo už pět milionů lidí. Tržby 

obchodníků s potravinami ale klesaly, lidé začali na jídle šetřit a mnoho z nich se vrátilo 

opět k nákupu jídla hlavně podle cen. Euro ale bylo skoro za 25 korun, tak si nikdo velké 

vrásky nedělal.  

 Pesimistům (a zejména opozici) se to ovšem nelíbilo. „Česku se daří, ale už ne tolik. 

Růst ekonomiky se zpomalil!“ Zejména se jim nelíbilo, že jsme se zase o něco přiblížili životní 

úrovni svých západoevropských sousedů, když tuzemská ekonomika za první čtvrtletí 

posílila o 5,4 %, což bylo výrazně výše než v Německu, Francii či Británii. I když je růst české 

ekonomiky za vrcholem, nemáme důvod se kvůli tomu trápit. Životní úroveň se bude dál 

zvyšovat, jen pomaleji. Za posledních deset let se Česko vyspělé Evropě přiblížilo                  

o pořádný kus. V roce 1998 byla naše životní úroveň zhruba na 70 % průměru nynějších 

sedmadvaceti zemí EU. Letos už vyšplhala k 82 %. 

 Co zpomalování růstu ekonomiky znamenalo pro obyčejného obyvatele republiky. 

Přeloženo z řeči ekonomů – není důvod k obavám, že by se výrazně začala zvyšovat 

nezaměstnanost či přestaly růst mzdy. Zpomalení je důsledkem útlumu zahraničních 

ekonomik, silné koruny a dopadů reformy. Pokud se nám podaří reformovat penze                

a přilákat zahraniční pracovníky, je další vývoj optimistický. Tak nás chlácholili ještě v máji, 

jistě netušili ty konce. Jobovy zvěsti teprve měly přijít. 

 Jsme o měsíc dál a přituhuje. Čeští průmyslníci poprvé po 66 měsících zaznamenali 

citelný pokles výroby i tržeb. Průmyslová výroba klesla o 2,4 %, hodnota nových zakázek      

o 4,9 %. Loňské označení „středoevropský tygr“ pro naši prosperující ekonomiku se pomalu 

stává ironickým. Statistiky avizují jasné zpomalení i do dalších měsíců. Průmysl zpomalil          

i díky tomu, že skončil boom nových výrobních závodů. Dá se dokonce očekávat, že kvůli 

stále rostoucím nákladům dojde k přesunu výroby do levnějších zemí. Méně práce přinese 
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i propouštění, protože firmy budou muset hledat úspory. Ať je to jak chce, horší výsledky 

v každém případě předznamenávají další útlum. Zpomaluje totiž celá střední Evropa            

a i pobaltským tygrům došel dech. 

 Jasně se ukazuje to, co dlouho nechtěl nikdo nahlas konstatovat. Výrazně roste 

závislost na automobilovém průmyslu, kde se výroba během deseti let zdvojnásobila a my 

se specializovali na automobilové „montovny“. Proto je prosperita českých domácností 

čím dál závislejší na tom, jak si zahraniční zákazníci a automobilky kupují v Česku vyráběná 

auta a autodíly. Se závislostí roste i riziko budoucích šoků z poklesu této výroby. V roce 

1998 se tržby domácího automobilového průmyslu podílely na celkovém výkonu 

ekonomiky (tedy HDP) zhruba 9 %, nyní už toto číslo překročilo dvojnásobek. Ve výrobě 

volantů, svíček, kol, zrcátek či potahů na autosedačky se otočí téměř každá pátá česká 

koruna. Toto odvětví zaměstnává přímo již kolem 120 000 lidí a desítky tisíc dalších 

nepřímo. Je faktem, že výroba aut výrazně pomohla Česku v růstu, ale měli bychom se 

připravit na možnost, že se automobilky začnou stěhovat za levnější prací dále na východ. 

Zabránit by tomu mohla jedině přeměna z pouhých montoven na centra výzkumu            

a vývoje nových modelů.    

 Na podzim výroba českého průmyslu poklesla nejvíc za pět let. Podle údajů ČSÚ se 

její růst zpomalil o 2,6 %. Ekonomové považují tyto výsledky za vyloženě špatné, jde podle 

nich o doklad zpomalování růstu ekonomiky. Nelze být v srdci Evropy a nepocítit horší 

ekonomické počasí v západní Evropě. Pro nás je nejdůležitější sousední Německo                 

a Slovensko, kde průmysl rovněž klesá či stagnuje. Nejvíc dolů nás táhla potravinářská, 

textilní a hutní výroba. A vyhlídky nejsou dobré ani pro další měsíce. Klíčový automobilový 

průmysl, který doposud hnal dopředu celou ekonomiku, vykazuje sestupný trend a je 

skutečně jen otázkou času, kdy začne produkce klesat a pro snižující se poptávku dojde 

k odstávce výroby. Namále mají i textilky a skláři, ale pokud budou kolabovat, nepůjde         

o následky fatální.  

 Už je to tady. Krize se z USA lavinovitě šíří Evropou a ani nejapná vysvětlování našich 

ekonomů, že nás se to prakticky nedotkne, nejsou přesvědčivá. Komu kvůli finanční krizi 

nejvíce hrozí snižování výroby, propouštění či dokonce uzavírání závodů a bankrot? Pozici 

nejohroženějšího druhu zaujímají developerské firmy, které stavějí a prodávají nové byty. 

Krize je zasáhla jako první – banky jsou obezřetnější při poskytování nových úvěrů, zájem     

o hypotéky klesá a zájem o byty chřadne. Na druhé příčce stojí automobilky. Spolu 

s dodavateli jsou jedním z klíčových oborů českého průmyslu s 230 000 zaměstnanci. Auta 

nejdou na odbyt a ve Škodě Auto už mají nucené odstávky a uvažují o zkrácení 

pracovního týdne.  

 K dalším oborům v ohrožení patří strojírenské a stavební firmy a také textilky              

a sklárny. Naději na přežití mají jen ty, které výrazně zeštíhlí a budou mít zhruba do 100 

zaměstnanců. Naopak téměř netknuté nechává krize zemědělce a potravináře a firmy, 

které vyrábějí elektřinu. Tady je poptávka stabilní a nepodléhá výkyvům. Tak v závěru roku 

nelze konstatovat žádnou euforii, ale spíše zachmuřené pohledy vpřed, kde ekonomiku    

asi nic moc dobrého nečeká. Přesto poslední hodnocení české ekonomiky tak smutné 

není. V posledním čtvrtletí rostla o jedno procento, ovšem  jen  ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2007. Tak kondice ekonomiky měřená růstem HDP se zlepšila a za celý rok 
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pak posílila o 3,5 %. Budoucnost však pro Čechy jistě lehká nebude, protože ekonomika    

je závislá na tom, jak se daří ostatním státům, do kterých vyváží zboží, a těm se dobře 

nevede. Takže Česko už je jednou nohou v recesi a s tím se musíme na konci roku smířit     

a nějak vyrovnat. 

 Během roku vypadala situace ještě vcelku dobře a byznys se rozjížděl slibně. Svědčí 

o tom i soutěž „Město pro byznys, místo přátelské pro podnikatele“. V celkovém pořadí se 

Litovel umístila na krásném druhém místě. V žebříčku sledujícím podnikatelské prostředí 

(počet ekonomických subjektů, podíl středních a velkých podniků a jejich rozdělení) byla 

sedmá. Hledisko kvalita lokality bylo zaměřeno na dopravní spojení, kvalitu bydlení nebo      

i trávení volného času, tady byla Litovel až devátá. Pracovní trh ve srovnání s ostatními     

13 hodnocenými městy kraje máme na sedmé příčce. Co do kvality veřejné správy 

(počet úředníků na 100 obyvatel, vybírání daňových příjmů, podpora dopravy) je naše 

město na čtvrté pozici. V cenových podmínkách (výše cen se promítá do nákladů jak 

firmám, které musejí zvýšené ceny započítat do konečné ceny výrobků a služeb, tak 

občanům, kteří v důsledku vyšších cen navyšují svá platová očekávání) jsme také čtvrtí. 

V anketě mezi padesáti podnikateli v každém městě jsme se ale dostali do spodní 

poloviny žebříčku na desáté místo. Je nepopiratelným faktem, že nejlepší reklamou je 

doporučení na základě osobní zkušenosti a každého investora zajímá, zda jsou 

podnikatelé ve městě spokojeni. Tak tady s tím spokojeni být nemůžeme. Správné ovšem 

bylo, že celá soutěž mimo jiné ukázala, jak se místní samosprávy podílejí na zlepšování 

podnikatelského prostředí.  

 Zajímavé je porovnávat výše uvedené údaje s celostátními výsledky téže ankety. 

V žebříčku za rok 2008 v hodnocení podnikatelského prostředí ve dvou stovkách měst 

Česka jsme si nevedli až tak špatně. Mnohá města střední Moravy bodovala v jednotlivých 

hlediscích v prvních desítkách žebříčků, nakonec ale v první desítce skončil právě desátý 

Prostějov. Litovel obsadila slušné 38. místo, až za námi se umístila další města kraje           

(41. Olomouc, 42. Šternberk, 98. Šumperk, 101. Přerov, 113. Uničov, 158. Mohelnice, 186. 

Zábřeh na Moravě). Žebříček, ve kterém odborníci hodnotili všech 205 měst s rozšířenou 

působností v Česku vznikl na základě údajů Českého statistického úřadu, Hospodářské 

komory, ministerstva financí či z průzkumu platů. Krize a recese ekonomiky s tímto 

žebříčkem ale už na konci roku asi pořádně zamíchaly. 

 Krizi pocítily nejen velké firmy, zdrženlivost odběratelů i pokles poptávky 

zaznamenali na střední Moravě též ostatní podnikatelé. Největší potíže má Unex Uničov, 

výrobce kolesových rypadel, přístavních a portálových jeřábů a ocelových konstrukcí; 

Epcos Šumperk, který vyrábí ferity a pozistory a Hella Autotechnik Mohelnice dodávající 

reflektory na automobily. Dochází k rušení nasmlouvaných zakázek, poklesu zájmu              

o výrobky a také opatrné a zdrženlivé reakce zahraničních odběratelů. Litovelské podniky 

zatím o krizové situaci příliš nemluví, neznamená to ovšem, že by neměly své potíže. 

Uvidíme, jak si povedou v roce 2009. 
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24. CENY, MZDY 

 Růst cen, který lidem přidělával starosti už několik posledních měsíců roku 2007, 

získal v tomto roce na „dramatičnosti“. Od ledna výrazně podražily nájmy v městských 

bytech s regulovaným nájemným, které se i v Litovli zvýšilo o 19 %. Města také zvyšují daň 

z nemovitosti, nejvíce na dvojnásobek. Litovel zvolila jiný způsob – nezvýší sice celoplošný 

koeficient, zruší však všechny úlevy, které doteď některé ulice měly. Šlo o ulice s velkým 

provozem, ulice v blízkosti cukrovaru, nebo tam občany omezovaly nějaké podnikatelské 

aktivity. Nyní všichni zaplatí základní sazbu danou zákonem. 

Teplo podražilo v Olomouckém kraji v průměru o 10 %, podražila i dodávka pitné 

vody, své ceny upravili směrem nahoru i plynaři a energetici. Čeká se, že cenovky 

v obchodech a na fakturách od plynařů i elektrikářů se letos roztočí nejrychlejším tempem 

za uplynulých devět let. Inflace prý skočí k šesti procentům a podle odhadů by za celý rok 

měly ceny vzrůst o zhruba 5 %, což je nejvíc od roku 1998. 

 Cenovou spirálu roztáčí celá řada faktorů. Mzdy poměrně rychle rostou a lidé tak 

mohou více utrácet. Ceny zemědělských surovin ale vyskočily o desítky procent a dražší 

suroviny se postupně promítají do konečných cen potravin na pultech obchodů. K tomu 

ještě od začátku roku obchodníci platí z prodaných potravin na dani z přidané hodnoty 

nikoli pět procent, ale devět. Tomu odpovídá zdražení zhruba o čtyři procenta. Pro nás 

spotřebitele naštěstí ceny jídla brzdí i konkurence v obchodech a kde je největší, tam se 

žije levněji (což ovšem není náš případ!). 

 Zdá se, že rok 2008 bude rokem extrémů a pokořování rekordů, zaslouží se o to po 

devíti letech nejvyšší zvyšování cen, proti kterému se postaví dobře živený růst výdělků.     

To ovšem nepočítá s možností krize a recese, se kterou na počátku roku asi nikdo 

nepočítal. Uvažovalo se o 8 % růstu mezd, ale jak si kdo polepší záleží na mnoha 

okolnostech. Už od ledna byla výplata všem bez rozdílu příjmu zdaněna 15 %, takže teď 

ještě záleží na konkrétním výdělku, počtu dětí, ale i na tom, zda rodiny využívaly 

společného zdanění anebo si odpočítávají od daní úroky z hypoték. 

 Jsme v březnu a Češi si po více jak čtyřech letech začali utahovat opasky                

a v obchodech nechali méně peněz než před rokem. Tržby poklesly o necelá tři procenta 

– méně se utrácí za potraviny, léky, kosmetiku, ale také za nákup nových aut.                      

O dramatickém propadu spotřeby se mluvit nedá, ale jen o zpomalení. Z růstu tržeb se 

naopak radovali prodejci oděvů, majitelé zásilkových služeb a obchodů 

s elektrotechnikou. Nicméně i zde bylo zvýšení obratu výrazně nižší než v předchozích 

měsících. 

 V polovině května zdražování v Česku zpomalilo, inflace ubrala ze svého rychlého 

tempa, ale nikdo jí za to netleskal. Necelé tři desetiny procenta z dubnového čísla 7,1 totiž 

nikoho neohromily. Zdražil zemní plyn, znovu se objevila inflace v cenách potravin, hlavně 

u mouky, rýže a citrusů stoupaly ceny. Negativně se také projevil růst cen ropy, která tvoří 

důležitou část nákladů zemědělců a zpracovatelů surovin.  

 Dobrá zpráva: zdražování ustává, srpen zastavil růst cen. Ekonomové ujišťují, že 

v dohledné době nenastane vlna výrazného zdražování a ceny tolik neporostou. 
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Statistická data o inflaci za srpen říkají, že ceny zboží a služeb se oproti stejnému měsíci 

loňského roku zvedly o 6,5 %. Je to dobrý výsledek, protože ještě v lednu inflace 

převyšovala sedm procent. Do konce roku očekávali  analytici finančních trhů zpomalení 

inflace až k pěti procentům (samozřejmě nemohli vědět, co nás ještě čeká!). K tomu, že se 

zdražování zpomalilo, v srpnu přispěly hlavně potraviny a pohonné hmoty. Výrazně zlevnila 

i elektronika. Ceny si tak letos podruhé vybraly oddechový čas.    

 V době vyhlídek na zpomalení ekonomiky to měla být pro spotřebitele dobrá 

zpráva - zlevňují suroviny, zlevní i potraviny. Ty ale na pád cen komodit nereagují. A to ani 

přesto, že lidé v obchodech přestali v poslední době utrácet tolik jako dříve. Zdá se, že 

určitě neplatí, že když klesne cena suroviny, že o tolik procent klesnou i produkty z ní 

vyráběné. Asi se potraviny prodávají na jiném trhu než suroviny a tam hraje roli také 

obchodní politika prodávajících. Takže i když výkupní ceny obilí padají a ceny mouky jdou 

dolů, neznamená, že to zlevní i rohlíky v obchodech. To si pamatuj, zákazníku! 

 Čistá mzda měla na výplatních páskách zaměstnanců v tomto roce výrazně 

nabobtnat. Zasloužit se o to měl jak nárůst platů, tak snížení daní z výdělků. Podle 

původních propočtů se čisté výdělky zaměstnanců s platy od 15 do 50 tisíc korun hrubého 

měsíčně měly zvednout o sedm až deset procent. Výjimkou nemělo být ani více než 

desetiprocentní přilepšení, a to u zaměstnanců s velmi nízkými, a naopak extrémně 

vysokými příjmy. V měřítkách statistiků tak mělo jít o největší nárůst čistých příjmů                

za posledních sedm let. 

 Sledujme realizaci těchto myšlenek v průběhu roku. První vlaštovkou byla zamýšlená 

revoluce v platech učitelů. Striktní tabulky, kvůli nimž se učitelé probojovali s platem na 

vrchol až po nějakých třiceti letech praxe, mají vzít za své, a měly by začít rozhodovat         

i schopnosti. Budou změněny platové tabulky a uvolněné ruce ředitelů mohou lépe 

odměňovat ty nejschopnější. Tak to přece mělo být už dávno! Ona učitelská populace 

podle statistik stárne a mladí se do škol nehrnou. Není divu: nástupní plat je patnáct tisíc. 

Na průměrných dvacet dosáhne učitel či učitelka po devatenácti letech před tabulí. Tak 

hleďme motivovat mladé učitele, aby do školství nejen šli, ale hlavně v něm i zůstali. 

 Na konci roku se průměrná mzda sice vyhoupla až ke 23 000,- korun, ale výše 

inflace způsobila, že reálný přírůstek dělal necelá dvě procenta, což je nejméně za 

poslední dva roky. I když analytici očekávali růst hrubých mezd v tomto roce asi 8 %, díky 

inflaci kolem 5,5 % reálné výdělky letos výrazně neporostly. V průběhu roku vzrostla 

průměrná mzda například ve druhém čtvrtletí skutečně o 8 % na 23 182 korun, většina 

zaměstnanců pocítila jen mírnou změnu k lepšímu. Téměř celé přilepšení padlo na pokrytí 

rychle rostoucích životních nákladů. Kvůli sedmiprocentní inflaci se tak skutečná hodnota 

výplaty (daná tím, co si za ni člověk koupí) zvedla jen o procento. To je nejméně za deset 

let. Pro statisíce lidí, kteří pracují pro stát, by však i procento navíc bylo dobrou zprávou. 

Skutečná hodnota jejich platů totiž v meziročním srovnání dokonce klesala. Nejhůř skončili 

učitelé (sic!), kterým klesla reálná mzda o 4 %. O mnoho lépe nedopadli ani lékaři              

a úředníci. Důvodem je pomalé navyšování sumy, která má jít na platy státních 

zaměstnanců.  
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 Kromě státních zaměstnanců trápí pokles reálných mezd už pouze lidi, kteří pracují 

v hotelech a restauracích. Naopak nejvíce si od loňska polepšili zaměstnanci firem, které 

obchodují s byty a domy, nebo ti, kdo pracují v letecké dopravě. Ukázalo se také, že se 

nezmenšují rozdíly mezi Prahou a zbytkem země. Pražský platový průměr se dlouhodobě 

drží zhruba čtvrtinu nad celostátním. 

 Chybí ještě srovnání s ostatní Evropou. Češi si za svůj plat mohou dopřát o 44 % více 

věcí než před osmi lety. To je sice mnohem rychlejší tempo, než jakým se zlepšuje životní 

úroveň v západní Evropě, obrovská propast v platech se však příliš nezmenšuje. V roce 

2000 byla česká mzda na 14 % německé, nyní je to „už“ 25 %! Velké rozdíly částečně tlumí 

to, že Češi zaplatí méně peněz za bydlení, energie a v některých případech i za potraviny. 

Nejblíže máme ve srovnání životní úrovně k Portugalsku, nejchudší zemi bývalé evropské 

patnáctky. To nezní příliš nadšeně. Portugalci mají sice vyšší mzdy, ale nakoupí si za ni 

zhruba tolik zboží jako my. Jejich hodinová mzda je v průměru 166,- Kč, naše 117,- Kč. Moc 

nás asi neuklidní to, že měřeno skutečnou hodnotou mezd je životní úroveň v Bulharsku        

či Rumunsku asi poloviční než u nás, když v Británii je trojnásobná. 

 Jak vypadá střední Morava v porovnání platů. Druhé nejnižší v Česku byly mzdy 

v Olomouckém kraji za první čtvrtletí roku 2008. Zaměstnanci v průměru dosáhli                  

na 18 765 korun měsíčně. Polepšili si sice o 1 549 korun ve srovnání se stejným obdobím 

v loňském roce, stále jim však patří jedno ze spodních míst v celorepublikové tabulce. Tak 

to vyplynulo z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Oproti loňskému prvnímu 

čtvrtletí platy v celé republice stouply až o 10,4 % a Češi si tak průměrně vydělali 22 531 

korun. Na celorepublikový mzdový průměr Olomoucký kraj tak zdaleka nedosáhne. 

Nejvíce tradičně vydělali v Praze, až 28 635 korun za měsíc, což je bezmála o deset tisíc 

více než na střední Moravě.  

 Nízké mzdy v kraji si odborníci vysvětlují různě. Třeba i vysokou nezaměstnaností. 

„Firmy nechtějí lidi přeplácet, snadno si za menší náklady seženou jiné. V kraji chybí také 

odborníci v technických profesích, zámečníci, strojaři, ale i vysokoškolsky vzdělaní 

informatici. Kvůli nízkému počtu kvalifikovaných zaměstnanců musí někdy podnikatelé        

i odmítat zakázky. Vydělávají tak méně a nemohou si dovolit tolik platit své lidi“,tak situaci 

vysvětluje Jaroslav Havelka, ředitel olomoucké pobočky Hospodářské komory. 

 Ve druhém čtvrtletí roku se situace poněkud zlepšila, průměrná mzda byla 19 526 

korun. Pořád to ale znamená druhé nejnižší platy v Česku! Olomoucký region vykázal 

v tomto období meziroční nárůst průměrných měsíčních mezd o 6,3 % a i v tomto ohledu 

skončil u dna mezikrajské tabulky. V celém Česku se průměrné měsíční platy zvýšily o 8 % 

na 23 182 korun. Mzda pracovníků firem Olomouckého kraje tak dosahovala ve 

sledovaném období jen 84,2 % celorepublikového průměru. 

 Chtělo by se podávat radostnější zprávy. Ale ani na konci roku není situace lepší. 

Průměrná mzda ve třetím čtvrtletí už je vyšší, něco přes 19 700 korun. Je to téměř o 1 400,- 

Kč více než loni, ale z konce tabulky jsme se ani teď neodpoutali. Nadále přetrvává velmi 

výrazné rozevření nůžek mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. Zatímco hnací 

silou poměrně vysokého růstu zůstávají mzdy v podnikatelské sféře (o 9,1 %), mzdy 

v nepodnikatelské sféře naopak brzdí (pouze o 3,7 %). Lidé z našeho kraje tak stále pobírají 
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mzdy pod celorepublikovým průměrem, který v tomto čtvrtletí činil 23 144 korun. V regionu 

zaostává tempo růstu platů – v celém Česku totiž mzdy vzrostly o 7,9 %, v Olomouckém 

kraji jen o 7,5 %. Důvody stále tytéž – nelichotivý trend je dán strukturou hospodářství v kraji 

a výši platů negativně ovlivňuje zejména to, že v něm jsou méně zastoupena odvětví, pro 

něž jsou typické vyšší mzdy. Málo rozvinuté jsou i služby.  

 

25. ZAMĚSTNANOST 

 Než se objevily příznaky ekonomické krize, byl nedostatek pracovní síly. Například 

v květnu české úřady práce evidovaly na 300 000 nezaměstnaných, přesto však firmám 

chyběly stovky řemeslníků, dělníků, řidičů, techniků nebo lékařů a kuchařů. Nejhledanější 

jsou řemeslníci a mezi nimi zejména elektrikáři, truhláři a zedníci. V tomto měsíci ale těch 

336 tisíc registrovaných zájemců o práci bylo nejméně za deset let a současně bylo 

151 000 volných míst! 

 Mít za kolegu Ukrajince či Vietnamce je v českých továrnách čím dál obvyklejší. 

Počty cizinců, kteří si u nás legálně vydělávají zatím jenom rostly a v polovině roku jich 

pracovalo u nás přes čtvrt milionu. Za dva roky u nás přibylo více než sto tisíc zahraničních 

dělníků – „gastarbeiterů“. Ovšem objevuje se nový fenomén - Češi se vracejí z ciziny zpět 

domů. Silná koruna posílá domů lidi, kteří odjeli po vstupu do Evropské unie vydělávat      

do zahraničí. Důvod? Zatímco ještě před třemi lety dostali v Česku za 1 000 vydělaných 

liber 45 tisíc korun, nyní je to sotva 30 tisíc. Ještě mnohem hůř jsou na tom lidé, kteří odjeli 

za prací do Spojených států, neboť dolar oslabil zdaleka nejvíce ze všech světových měn. 

Je však i jiný důvod – rostoucí mzdy v tuzemsku a chuť vrátit se domů. Podle ministerstva 

práce a sociálních věcí pracuje aktuálně v Evropě kolem 80 tisíc Čechů. Podle odborníků 

mají motivaci zůstat v zahraničí jen v případě, že jejich odměna bude alespoň dvakrát     

až třikrát větší než doma a navíc jim pobyt zajišťuje profesní růst. 

 Na konci srpna začal parlament na mimořádné schůzi projednávat balík zákonů, 

který by měl donutit nezaměstnané hledat si práci aktivněji. Mohl by platit od příštího roku 

a tlačí na lidi bez práce, aby se na stát spoléhali dobu co nejkratší. Podporu už nebudou 

dostávat šest, ale jen pět měsíců a bude se snižovat rychleji než dříve. Během prvních 

dvou měsíců bude mít každý nárok na 65 % ze svého původního platu, další dva měsíce už 

jen půlku a pátý měsíc dostane 45 %. Lidé nad 50 let budou mít podporu déle. Ti, kdo si 

práci nenajdou ani potom, budou muset ukázat úředníkům, že práci skutečně hledají         

a přijmout jejich „akční plán“ a rekvalifikace. Pokud odmítnou, budou z evidence 

vyškrtnuti a přijdou o část státní pomoci, jediné, co jim pak zbude, jsou sociální dávky.  

Problém je však v tom, že mnozí dlouhodobě nezaměstnaní práci ani nechtějí. 

 Poctivá rekvalifikace by mohla zčásti vyřešit problém těch, kdo neumějí dělat práci, 

kterou firmy potřebují. Dlouhodobě nezaměstnané by měly úkolovat obce zadáváním 

veřejně prospěšných prací. Pokud nezaměstnaný v obci odpracuje méně než dvacet 

hodin, dostane od státu na živobytí jenom existenční minimum, což je na jednotlivce 

2 020,- Kč. Pokud odpracuje více než 20 hodin, má nárok na životní minimum, přilepší si 

tedy o 1 106 korun na 3 126,- Kč. Obce ale nejsou z návrhu nijak nadšené. Na veřejně 

prospěšných pracích jim nejvíc vadí, že obec přejímá od státu všechny povinnosti kolem 
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nezaměstnaných – vydává jim nářadí (které už mnohdy další den nevidí!), odpovídá za 

bezpečnost práce, hradí případné škody, vyplácí peníze, které vyinkasuje od pracovního 

úřadu. Zkrátka, je kolem toho strašné běhání a papírování, takže to mnohdy přináší více 

škody než užitku a mnohé obce raději zaměstnají trestance, než nezaměstnané.  

 Je konec roku a novinový titulek dává za pravdu tomu, co jsme uvedli výše: „Cizinci 

už opouštějí Česko. Po dvou letech poprvé klesl počet u nás pracujících cizinců a cítí to      

i majitelé ubytoven a dopravci“. Zahraniční pracovníci působí totiž v Česku většinou přes 

personální agentury a jsou jako první na ráně při snižování počtu lidí ve firmě. Podle statistik 

zmizela z Česka jen za listopad zhruba tisícovka cizinců, nejvíce Slováků, Poláků                   

a Vietnamců. Cizinci byli vítaným zdrojem pracovních sil v době ekonomického růstu, kdy 

firmy zoufale sháněly české zaměstnance. Teď, v době omezování výroby a ekonomické 

krize už se snaží si vystačit jen s kmenovými zaměstnanci.   

 A je tu ještě jedna nepříjemná zpráva – nemocenská se výrazně sníží, první tři dny     

a víkendy budou zadarmo. To znamená, že marodit se od ledna už vůbec nevyplatí, bude 

to výrazně nevýhodnější. Při kratších nemocech si pohorší všichni, ať už vydělávají 15 tisíc 

nebo 50 tisíc hrubého. Nejhůře na tom budou lidé s nižším platem při kratší nemoci – první 

týden nemocenské totiž dostane zaplaceno prakticky jen za dva dny. Polepšit by si 

naopak měli lidé s vyššími platy, kteří jsou dnes biti. Nyní totiž dělá maximální nemocenská 

zhruba deset tisíc na čtyři týdny, nově to bude více než 16 tisíc korun. 

 Velkou novinkou to bude i pro firmy. Ty totiž budou během prvních dvou týdnů 

vyplácet nemocenskou svým zaměstnancům samy, i když polovinu jim bude stát ještě 

vracet. A navíc si v těchto čtrnácti dnech budou muset samy ohlídat, zda se 

zaměstnanec jenom „nehodil marod“ a nesimuluje - dosud to kontroluje stát. Takže budou 

muset posílat k nemocným domů své inspektory. Většina firem však chce jít spíše cestou 

větší motivace ke zdraví. Kdo nestoná, tomu se na účtu benefitového konta objeví peníze, 

které jde využít na úhradu lékařských služeb, na sportovní či kulturní zážitky, masáže, saunu 

či dokonce na splátky hypotečních úvěrů nebo splátku leasingu na auto. 

 Krize jen uspíšila přijetí přísného režimu pro lidi bez práce. Sedmdesát až sto tisíc lidí, 

kteří podle odhadů přijdou v příštím roce o práci, dostane společně s dalšími 

nezaměstnanými podporu podle nových, přísnějších pravidel. Jak už je psáno výše, hlavní 

změnou je zkrácení doby, po kterou se vyplácí podpora, ta se navíc vždy po dvou 

měsících sníží. Změny mají přinutit nezaměstnané chovat se aktivně a neodmítat dojíždění 

za prací či rekvalifikaci. Nová pravidla zjevně míří i na ty, kteří jen předstírají, že chtějí 

pracovat. Pokud někdo během půl roku dvakrát bezdůvodně odejde ze zaměstnání, 

které mu našel úřad práce, přijde o podporu. I o sociální dávky přijde člověk, který po pěti 

měsících bez práce odmítne rekvalifikaci. 

 Podle ekonomů však právě nyní není nejvhodnější doba pro zavádění těchto 

novinek. Vzhledem k ekonomické krizi mohou nová pravidla dopadnout nejen na lidi, kteří 

se práci vyhýbají. Člověk, který přijde o práci kvůli krizi bude mít o měsíc méně, aby si 

našel novou. To bude v době, kdy firmy propouštějí velmi obtížné. Problém nebude v tom, 

že by lidé byli málo motivováni shánět práci, ale v tom, že firmy přicházejí o zakázky a musí 
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propouštět. Pracovních míst podle analytiků začne opět přibývat nejdříve v roce 2010.    

Tak teď – babo raď!  

 Jak se vyvíjela nezaměstnanost v našem kraji. Zlatá doba rekordně malých počtů 

lidí bez práce už v lednu končí. V prosinci se zastavil pokles míry nezaměstnanosti a počet 

lidí bez práce vzrostl. Je to 6,7 %, což je pátý nejhorší výsledek v zemi. Je zaznamenán 

zvýšený počet uchazečů o zaměstnání, kteří ukončili krátkodobé pracovní poměry          

na veřejně prospěšných pracích v obcích a neziskových organizacích. Volná místa nabízí 

mimo jiné i podnik TENZO v Litovli, který hledal 15 zámečníků. Pro zajímavost – nejvyšší 

nezaměstnanost vykazoval Slavětín u Litovle – 16,1 %. Práci hledalo 21 944 lidí, v okrese 

Olomouc to bylo 6 578. 

 Květen 2008 – stále je náš kraj pátý nejhorší v zemi, ale počet lidí bez práce klesá. 

Souvisí to s nabídkou sezónních prací ve stavebnictví, lesnictví a zemědělství. 

Nezaměstnanost se snížila na 6 % - 19 364 nezaměstnaných, v olomouckém okrese 6 057, 

míra nezaměstnanosti 5,1 %. V regionu bylo na osm set volných míst, přímo do výroby byla 

poptávka po 50 lidech, nejvíce ve strojírenských profesích.  

 Skokem do měsíce června – kraj prožívá skvělé časy – nezaměstnaných nikdy 

nebylo méně – 19 768. Nezaměstnanost se snížila o téměř půl procentního bodu na 5,5 %. 

Polepšili jsme si – jsme už jenom pátí nejhorší v republice. V evidenci úřadů práce v kraji 

ubylo za měsíc 1 191 osob, nejvíce na Jesenicku, ale k poklesu došlo ve všech okresech.  

 Srpen – práci na střední Moravě hledá přes 18 tisíc lidí, loni v tomto období to bylo 

zhruba 22 500 nezaměstnaných. Vyšší počet volných míst v regionu nabízejí zejména 

strojírenské firmy, spediční firmy a stavební společnosti. V evidenci úřadů práce stále 

zůstávají většinou lidé obtížně zaměstnavatelní z důvodů nízké kvalifikace, věku nebo 

zdravotního postižení. 

  V září nemělo na střední Moravě práci 20 223 lidí, míra nezaměstnanosti byla 5,9 %, 

v okrese Olomouc 5,1 %. Tak bez jedné desetinky bylo šest procent práceschopných lidí 

evidováno na úřadech práce. Postoupili jsme o jedno místečko vpřed, na šesté místo 

odzadu krajského žebříčku. V dalším období ještě hospodářská krize nezasáhla 

středomoravské firmy do té míry, aby musely ve velkém propouštět. Úřady práce ale 

správně předpokládaly, že světová finanční krize se nutně projeví ve zvýšení 

nezaměstnanosti i v Olomouckém kraji. Především pokles výroby automobilů v Česku           

i v celé Evropě výrazně ovlivnil zaměstnanost u řady subdodavatelů automobilových dílů   

z regionu (již uvedená Hella  Mohelnice a další). 

 

26. ŽIVOTNÍ STANDARD 

 Začneme přáními do roku 2008. Co tak popřát přátelům a známým? Samozřejmě 

zdraví, na tom nic nezkazíte. A pak vyšší plat. Ten totiž najdeme hned na další příčce 

největších přání. Nejčastějším přáním mužů bylo dostat přidáno, zlepšení zdravotního stavu 

bylo až na druhém a starost o zdraví blízkých až na třetím místě. Tak tedy vítězí materiální 

stránka života u mužské poloviny obyvatelstva nad zdravím.  
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 Průzkum o spokojenosti lidí v Česku vůbec přinesl zajímavé výsledky. Například, aby 

se volič Strany zelených cítil spokojeně, nepotřebuje k tomu hlavně kvalitní životní 

prostředí, ale především uspokojivé příjmy a majetek. Lidé, kteří volí křesťansky 

orientovanou lidovou stranu, zase potřebují ke spokojenosti dobrou nabídku zboží a služeb. 

Naopak podprůměrný vliv na jejich spokojenost má kvalita mezilidských vztahů. Češi jsou 

méně spokojeni než Moravané. Ženy jsou obecně méně spokojené než muži. A šest 

milionů lidí u nás má výhrady k politické situaci.  

 To všechno ukázal exkluzivní výzkum společnosti GfK, kterého se zúčastnilo 3 200 lidí. 

Také ukázal, že žijeme v silně konzumní společnosti, ale neradi si to přiznáváme. Analýzou 

odborníci zjistili, že ve skutečnosti je pro spokojenost lidí nejdůležitější příjem a majetek. 

Doba změn v devadesátých letech, kdy toho od zaměstnanců najednou šéf chtěl víc       

a museli zůstávat v práci déle, než chtěli, už pominula. Lidé, kteří chtějí víc vydělávat, se 

spokojí s menším množstvím volného času a obráceně. Tohle člověk může ovlivnit. Češi 

nemají sice víc volného času než dřív, ale naučili se ho líp využít. Doba čtrnáctihodinových 

směn a workoholiků je už dávno pryč. 

 Z výzkumu vyplynulo, že nejvíc vadí lidem politická situace. S ní je spokojena pouze 

čtvrtina dotázaných. Naopak nejvíc lidem vyhovuje úroveň zboží a služeb, kde se míra 

spokojenosti přiblížila k 90 %. V době nonstop otevřených hypermarketů to příliš 

nepřekvapí. Nejradostněji svůj život hodnotí čerstvě plnoletá mládež do 24 let (z 60 %) - 

mají spoustu možností studia a pocit, že se životní standard v Česku zvyšuje. Platí také, že 

muži jsou zhruba o sedm procent spokojenější než ženy. Patrně proto, že mají větší šanci 

získat lepší plat nebo se vyšvihnout na vedoucí pozici ve firmě.  

 Z českých krajů jsou to obyvatelé Jihočeského kraje, kteří si myslí, že se jim vede 

nejlépe. Za optimisty ale musíme spíše na Moravu – Moraváci jsou srdečnější, dokážou       

si víc užívat života, jsou pohotovější a tím i spokojenější. České děti jsou šťastné, ale každé 

páté z nich dodává: „chtěl(a) bych žít  jinde než v Česku“. V průzkumu agentury Factum 

Invenio tak odpovědělo 63 % respondentů ve věku od 9 do 17 let. Dvaadvacet procent 

dětí však uvedlo, že by se chtěly přestěhovat do zahraničí, nejraději do Velké Británie        

či USA. Jistě, děti vidí možnosti globalizovaného světa, mají rozšířené obzory, dostávají se 

ke spoustě informací. Znamená to, že nová generace už nepovažuje téměř za povinnost 

žít tam, kde se narodila. Na rozdíl od svých rodičů, kteří prožili větší část mládí za železnou 

oponou a cestovat nemohli.  

 Věřme, že většina z nich si to ještě rozmyslí, skutečně vážné životní plány přijdou      

až později. Budoucnosti se naše děti skutečně nebojí. Šest z deseti očekává, že budou mít 

lepší život než jejich rodiče. Na dotazy, co by chtěly zlepšit, nejčastěji zaznívalo, že si přejí 

zemi bez kriminality a čisté životní prostředí. Právě to bylo nejčastějším důvodem, proč si   

27 % dětí myslí, že Česko bude horším místem pro život. Dětí s tímto názorem v uplynulých 

sedmi letech výrazně přibylo (2001 – 15 %). 

 Když Češi přibližně v únoru zjistili, že reformy daní a zdravotnictví je zřejmě nebudou 

bolet tak moc, jak očekávali  znovu se vesele pustili do utrácení. Utratili o 5,5 % více než 

před rokem a tempo růstu výdajů se tak přiblížilo k hodnotám z roku 2007. Přesto 

ekonomové očekávali, že za celý rok růst tržeb v obchodech zdaleka nedosáhne tohoto 
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čísla, a to ještě nemohli vědět, co nás čeká v závěru roku. Povzbuzením se jim stala bitva 

obchodů mezi sebou, která způsobila, že se ceny vcelku zastavily. To zjistila 

celorepubliková srovnávací studie agentury PPM – ceny mírně poklesly ve všech 

obchodních řetězcích, nejvíce pak v Tescu a Penny Marketu. 

 Dobrou zprávou se stalo i to, že státní pokladna ukousne Čechům menší část příjmů 

než v předchozích letech. Měřeno dnem daňové svobody – jakousi pomyslnou hranicí 

mezi částí příjmů odevzdanou státu a částí, která lidem zůstane – se toto „odevzdávací“ 

období zkrátilo o tři dny. Není to velký posun, ale zatímco u nás je tímto dnem 7. červen,    

u sousedů na Slovensku již 11. květen! Může nás uklidnit snad jenom to, že obyvatelé 

Švédska, Francie a Dánska mají den daňové svobody až v červenci. Spíš je nutno 

připomenout, že zaměstnance vedle daní trápí také vysoké odvody na sociální                   

a zdravotní pojištění, zvláště když museli první tři dny marodit zadarmo. Mnohem více než 

mírné posunutí hranice daňové svobody pak zaměstnanci pociťují růst výdajů, které 

s daněmi nesouvisejí – zdražování plynu, elektřiny, poplatky u lékaře.           

 Pojďme k našemu regionu. Ekonomové tvrdí, že jsme podprůměrní, vždyť jsme 

obsadili až jedenácté místo mezi čtrnácti kraji (studie společnosti MasterCard a Vysoké 

školy ekonomické v Praze hodnotící síly, možnosti a slabiny krajů). Snad platy na střední 

Moravě patří v rámci republiky mezi lehce nadprůměrné (6. místo mezi kraji), což je jistě 

významným ukazatelem ekonomické vyspělosti. Lidé, pracující u nás v soukromém sektoru 

si v průměru vydělávali 109 korun za hodinu, pracovníci veřejné správy si přišli                     

na 124 korun. Mnohem větší vypovídací hodnotu však má průměrná hrubá mzda, a ta je    

u nás bohužel druhá nejnižší v republice.  

 Lépe než ve většině ostatních regionů jsou na tom lidé v kraji v délce života. Muži se 

tu dožívají v průměru 73 let, ženy dokonce 79,7 let. Velmi dobrých výsledků dosáhla střední 

Morava i v počtu sportovišť (2,97 na každých 10 tisíc obyvatel) a v počtu ambulantních 

lékařů (2,9 na tisíc obyvatel). Máme také výhodnou strategickou polohu, přes nás vede 

spojnice Polsko – Rakousko (mělo by se toho více využívat v napojení na důležité 

mezinárodní trasy). S tím by se zvýšily turistické možnosti kraje. Proč je ale nedokážeme 

turistům  prodat? Právě nedostatečný marketing  je jednou z našich slabin. 

 V hrubém domácím produktu v korunách na obyvatele jsme s 233 705,- Kč mezi 

kraji beznadějně poslední. Tak si trošku pofoukejme bolístku uvedením dalších vybraných 

ukazatelů jací jsme v čem. Internet používá 36,4 % lidí (13. místo), míra nezaměstnanosti   

7,4 % (10. místo), dokončené byty na tisíc obyvatel 6,1 (11. místo), počet výzkumných 

pracovníků na deset tisíc obyvatel 1,55 (6. místo) – ale zrovna tím tu neradostnou statistiku 

moc nezachráníme!  

 Tak to je a jinak to nebude. Zprůměrovat údaje dokáže každá solidní průzkumová 

agentura, a tak v závěru nabízíme střízlivý pohled na některé ukazatele životního 

standardu u nás. Jdeme v obráceném gardu a uvedeme, kolik lidí u nás je nemá: 

zavedený vodovod - 0,67 % (28 000 domácností, asi  71 000 lidí); koupelnu – 0,82 %    

(34 000 domácností, cca 84 tisíc lidí); splachovací záchod – 22 % (92 000 domácností,        

asi 230 tisíc lidí); televizor – 25 % (103 000 domácností, cca 260 tisíc lidí); pračku – 6,6 % 

(270 000 domácností, přibližně 680 tisíc lidí); mikrovlnku – 24 % (1 milion domácností,          



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 147 

asi 2,5 milionu lidí); auto – 27,4 % (1,12 milionu domácností, asi 2,8 milionu lidí); počítač – 

44,4 % (1,83 milionu domácností, cca 4,5 milionu lidí); DVD – 58 % (2,4 milionu domácností, 

asi 6 milionů lidí); internet – 70,1 % (2,8 milionu domácností, cca 7 milionu lidí); vlastní byt   

82 % (3,38 milionu domácností, asi 8,4 milionu lidí). Ale i přesto si nestěžujeme a v převážné 

většině hodnotíme svůj životní standard jako dobrý až výborný. 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST 

 Od nového roku byla zrušena nebo snížena celá řada sociálních dávek, které 

poslanci přidávali voličům v předvolební euforii rozhazování státních prostředků. Zrušeno 

bylo pohřebné, pastelkovné, snížil se příspěvek na živobytí nezaměstnaným, sociální 

příplatek zůstal pouze pro rodiny s čistým příjmem do dvojnásobku životního minima, snížil 

se příplatek na děti. Pro první tři dny nemoci se ruší nemocenská, snižuje se porodné        

na 13 000,- Kč. Voliči to vládě ale „spočítali“ v podzimních krajských volbách, nepomohlo 

ani, že se na druhé straně zvýšily důchody v průměru o 346,- Kč a příplatek na bydlení               

o 15 – 25 %.  

 Životní minimum pro jednotlivce činilo 3 126,- Kč, pro první dospělou osobu 

v domácnosti 2 880,- Kč, pro druhou a další osobu 2 600,- Kč, pro nezaopatřené děti podle 

věku 1 600 – 2250,- Kč. Přídavek na dítě podle věku je 500,- - 700,- Kč, sociální přídavek na 

děti pro rodiny s příjmem do 1,6 násobku životního minima 800,- - 1 125,- Kč, do 

dvojnásobku životního minima 320,- - 450,- korun. 

 Chystají se i další změny – život bez práce bude od příštího roku daleko 

nepříjemnější. Podpora bude kratší o měsíc a život na dávkách chudý, ale přitom relativně 

pracný. Zpozornět by měli hlavně ti, kteří jsou bez práce déle než půl roku – ti dostanou jen 

tzv. existenční minimum kolem dvou tisíc korun. Vyšší sociální podporu si budou moci 

pouze „vysloužit“ prací pro blaho obce v délce minimálně 20 hodin měsíčně. Každý kdo 

pak přijde o práci, bude brát menší podporu – první dva měsíce bude podpora 65 % 

předchozího platu, nejvýše však 13 500,- korun, a další měsíce bude klesat – dva měsíce 

50 %, pátý měsíc 45 %. Pak tedy přijde ke slovu jen uvedené dvoutisícové existenční 

minimum s možností přivýdělku pro stát, ale i formou brigády u nějaké firmy. Při odmítnutí 

rekvalifikace nebo osobního plánu k získání místa hrozí ztráta dávek. 

  

27. ZDRAVÍ  

 Stav zdraví současné populace není zrovna růžový. Každých 7 minut zemře jeden 

Čech, ročně jich tak v republice umírá v průměru 76 550. Nejčastěji nás podle Českého 

statistického úřadu kosí akutní infarkt myokardu, na který letos zemřelo 6 811 lidí, na nádory 

a rakovinu 28 180 lidí, na poranění a otravy 5 855 lidí. Na dalších místech jsou nemoci 

dýchací soustavy (5 670), nemoci trávicí soustavy (4 730), nemoci nervové soustavy 

(2 045). Češi patří v Evropě k nejvíce stonajícím národům a zaměstnaní obyvatelé 

Olomouckého kraje pak jsou jedni z nejnemocnějších v rámci této země. Úrazy, nemoci     
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a z nich plynoucí pracovní neschopnost postihuje lidi na střední Moravě více, než jaký je 

celorepublikový průměr. V nemocnosti nám patří nelichotivá čtvrtá příčka.  

 Zatímco ve většině krajů platí, že neschopenku potřebovalo za rok jen méně         

než 5 % pojištěných, v Olomouckém kraji je to více než 6,2 %. Nejvíce je jich v oblasti 

průmyslu, dále pak zdravotníci (!) a sociální pracovníci a dále lidé pracující v zemědělství 

a lesnictví. Na neschopence strávili naši spoluobčané 5 111 700 dní, průměrné procento 

neschopnosti v našem okrese bylo 5,409 %, 5,158 muži a 5,712 ženy. Podle statistik to někdy 

vypadá, že Češi jsou na smrt nemocní, ale mnoho lidí neschopenky zneužívalo. Ovšem do 

práce je mnohdy hnala obava z výpovědi, takže sama čísla nejsou nijak příliš validní. 

Pokud se neplatí první tři dny nemoci, křivka nemocnosti jde hodně dolů. Když už 

nemocný, tak raději na delší dobu. Délka nemocenské v kraji se tak v průměru protáhla     

o 7,5 dne a délka doby, kterou lidé doma stráví celkově na 41,4 dní. 

 Zlepšila se dostupnost lékařské péče a záchranná služba tvrdí, že nejpozději           

do 18 minut je u člověka postiženého například infarktem.  Mnohá sportoviště, městští 

strážníci či horská služba si pořídili defibrilátory a přístroj mohou při komorové fibrilaci použít 

i vyškolení laici. Srdečně-cévní obtíže patří mezi ty vůbec nejvážnější. Nám tady pomáhá 

Kardiologické pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc, které letos provedlo 1 122 zásahů, 

kterými pacientům zachránili život.  

 Strašák jménem cukrovka – v žebříčku krajů ČR se podle počtu diabetiků střední 

Morava řadí na čtvrté místo (loni byla dokonce druhá!). Znepokojující je stále se snižující 

věk nemocných dětí. Ty mají až na výjimky cukrovku I. typu, jejíž hlavní příčinou jsou 

genetické předpoklady, ale i poruchy autoimunity, alergie a znečištěné prostředí.  

Celkový počet pacientů byl v našem kraji 49 259 a na 100 000 obyvatel 7 675,2, v okrese 

Olomouc 20 277, resp. 8 792,9. V počtu úmrtí na tuto nemoc je Olomoucký kraj s počtem 

1 451 na osmém místě mezi kraji.  

 Že životní prostředí není v našem kraji to nejideálnější  víme, a kdyby to šlo, třetina 

obyvatel by změnila adresu. Žije totiž v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nejhůře se 

dýchá lidem v Olomouci, Prostějově, Hranicích, v některých částech Mohelnice                 

a Šumperku. Ani u nás to není nejlepší, čistý vzduch na střední Moravě může nabídnout jen 

Jesenicko. Největší podíl na znečišťování ovzduší v kraji má doprava, je to zhruba 62 %. 

Bude to pravda, když si uvědomíme, že ulicí Dukelskou projede v pracovní den až 19 000 

automobilů. Za auty (oxid dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky, prašnost, hluk, smog) následují 

rodinné domky, kde lidé topí v kotlích na pevná paliva, a tak v porovnání s ostatními kraji 

nám patří na žebříčku kvality ovzduší páté místo od konce. V žebříčku Ministerstva 

životního prostředí ČR je uvedeno, že 76,2 % území našeho města je zatíženo špatným 

ovzduším, takže si příliš vyskakovat nemůžeme. 

 Snad ještě jedno ouvej – pomoc u psychiatra letos hledalo 41 342 lidí, a tak v počtu 

pacientů patří střední Moravě nelichotivé 4. místo. Schizofreniků a afektovaných je víc, 

naopak alkoholiků a lidí s neurotickými poruchami ubylo. Snad nejzajímavější je fakt, že 

počet pacientů v psychiatrických ambulancích se zvyšuje směrem na sever, na Jesenicko. 

Hlavním viníkem je tady asi nezaměstnanost, od které se odvíjejí existenční starosti, 

stresové poruchy a deprese, vzniká tak rostoucí společenský tlak v práci i ve vztazích. Tím 
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narůstají afektivní poruchy a maniodepresivita. Pozitivní na celé věci je to, že se lidé léčí 

v ambulancích, nejsou tak zavření v ústavech a snaží se své problémy řešit. 

 Že my v Litovli nespíme, ať dokreslí následující fakta. V rámci rozvoje péče                 

o pacienty byl v lednu 2008 rozšířen provoz diabetologické, endokrinologické                            

a metabolické ambulance na poliklinice. Lidé z regionu tak již nebudou muset dojíždět          

na vyšetření až do Šternberka. Ordinační doba ambulancí, které byly rozšířeny pro velký 

zájem pacientů ze širokého okolí, je v pondělí, středu a pátek vždy od 7.30 do 14.00 hodin. 

V daných ambulancích, které spadají pod oddělení laboratorní medicíny Nemocnice 

Šternberk, budou diagnostikováni a léčeni pacienti s cukrovkou a poruchami spektra 

lipoproteinů, s poruchami žláz s vnitřní sekrecí, osteoporózou a dalšími metabolickými 

onemocněními. Doufejme, že rozšíření ambulantních služeb přispěje ke zkrácení čekací 

doby v ambulancích nemocnice a povede k větší spokojenosti pacientů. Během roku 

došlo k jedinému přesunu ordinace, když plicní oddělení se přesunulo z bývalého objektu 

na ulici Vítězné 183 („Liga“) do dřívější Kolářovy vily na ulici Kollárova číslo 808, do přízemí 

dvorního traktu.  

 V Husově ulici, nedaleko náměstí, se dokončuje výstavba nového rehabilitačního 

centra. Trvalo to sice déle než je zdrávo, ale nyní nové nestátní zařízení jako podnikatelské 

aktivity společnosti Medvize s.r.o. úspěšně završily několikaleté úsilí o zkvalitnění zdravotní 

rehabilitační péče v prostorách s odpovídajícím zařízením a vybaveností. Hlavní postavou 

nového rehabilitačního centra „Zlatá rybka“ je MUDr. Vladimír Štefka, který uvedl: 

“Stávající rehabilitační středisko na ulici Nábřežní bude přestěhováno do nových prostor, 

kde bude péče poskytována od ledna 2009. Chceme pacientům umožnit léčbu 

v pěkném, moderním prostředí. Novostavba je „šita na míru“ našim potřebám, stará 

budova na Nábřežní už neumožňovala v daném dispozičním uspořádání zajišťovat služby 

tak, jak bychom si přáli. Nové zařízení splňuje i všechny požadavky na bezbariérový 

přístup. Rehabilitační centrum „Zlatá rybka“ bude zajišťovat jak služby hrazené 

pojišťovnami, tak i další rehabilitační péči hrazenou klienty. Půjde především                         

o vodoléčebné procedury – bazén, vířivé vany a saunu. Budou zde nové cvičebny pro 

rehabilitační cvičení cílových skupin, individuální cvičení a aerobik. Se zavedením nových 

rehabilitačních a relaxačních procedur se počítá i s navýšením zdravotního personálu, vše 

se pak bude odvíjet také od zájmu veřejnosti o tyto služby. Centrum chce nabídnout 

prodlouženou pracovní dobu tak, aby mohlo být zájemci využíváno v jejich volném čase 

po pracovní době.“  

 Pro celkový obrázek snad ještě uvedeme, že rok 2008 byl nesmlouvavým bojem            

o poplatky a jisté politické straně se podařilo na „třiceti korunách u lékaře“ dokonce 

vyhrát volby. Že jsme trochu krátkozrací, nevadí. Poplatky u lékařů a v lékárnách jsou pro 

nás novinkou. Platíme za návštěvu lékaře 30,- Kč, za každou položku na receptu 30,- Kč 

v lékárně, za den v nemocnici 60,-, využití pohotovosti 90,- Kč. Roční limit je 5 000,- Kč, pak 

vám pojišťovna bude poplatky vracet. Lidé asi s největším pochopením přijali poplatky za 

pobyt v nemocnici, ale další poplatky označili za nepříjemné a nepopulární. Přitom ze 

všech vyspělých zemí jsme až dosud měli po Lucembursku druhý nejnižší podíl výdajů na 

péči z vlastní kapsy. Ve zbytku světa, ať chudém či bohatém, platí lidé často i víc. 

„Julínkovné“ (jméno ministra zdravotnictví, který poplatky připravil a prosadil) se tedy stalo 
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silně politickou kartou a ne každý rychle vystřízliví ze socialistického vztahu ke zdravotnictví, 

když musí o pomoc požádat kdekoliv v cizině. Ale to už je o něčem jiném.       

 

28. BYTY, BYDLENÍ, NÁJMY 

 Regulované nájemné má v tomto roce vystřelit až o polovinu, přesně jak to 

povoluje zákon. V průměru pak stoupne o čtvrtinu, u nás v Litovli o 18, 24 a 28 % podle 

kategorie bytu, (Olomouc – 24 %; Prostějov, Jeseník, Přerov – 22 %; Šumperk – 23 %). Těm 

nájemníkům, kterým se loni nájem nezvýšil, podraží bydlení v dalších letech rychleji. 

V konečné fázi by totiž měl být podle nového zákona roční nájem v regulovaných bytech 

pro všechny stejný – kolem 5 % z ceny bytu v roce 2010. To u bytu s tržní cenou dva miliony 

může představovat měsíční nájem přes osm tisíc. Výsledkem by bylo přiblížení 

regulovaných nájmů těm tržním. Netržní nájmy tak porostou už třetím rokem, a to díky 

odblokované regulaci, kterou odsouhlasila vláda Stanislava Grosse. V bytech 

s regulovaným nájmem stále žije přes 700 000 rodin. 

 Sdružení nájemníků bije na poplach a hovoří o blížící se katastrofě. Jejich známý 

zastánce, poslanec za ČSSD Stanislav Křeček, hřímá jako obvykle:“Důchodci na to mít 

nebudou, dávky na bydlení jim nestačí na nic!“ Ani soukromí majitelé, kteří mají v domě 

byty s regulovaným nájmem, spokojeni nejsou. Hlavně ve větších městech je propastný,    

až několikatisícový rozdíl mezi jejich nájemným a tím, co by dostali od běžných „tržních“ 

nájemníků. Mnoho majitelů proto vzhlíží spíše než k postupné deregulaci k mezinárodnímu 

soudu, u něhož žádají po českém státu odškodnění v řádu desítek miliard korun. 

Nechápou, proč by měli doplácet na špatnou sociální a bytovou politiku státu. 

K Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku už podali na tři tisíce žalob.  

 Nové byty pak zdražují kvůli vyšší DPH, kdy se od ledna změnila tato daň z pěti        

na devět procent. Lidé z realitního trhu čekají mírné uklidnění bytové horečky. Kdo mohl, 

koupil si byt v roce 2007, navíc všechny developerské společnosti stavěly, co to šlo. Hlavní 

příčiny náporu byly dvě: silná generace třicátníků sháněla vlastní bydlení a panovala 

dlouhá nejistota kolem daní. V Česku tehdy platila výjimka na pětiprocentní daň, což se 

dalším zemím Unie nelíbilo. Hrozilo, že daň stoupne až na čtyřnásobek a to by byt za milion 

prodražilo asi o 140 000,- Kč. Ale to se nakonec nestalo a výsledek politických rozhodnutí – 

růst daně na 9 % - lze finančně ustát. Pro majitele nového bytu za milion to dělá přirážku 

40 000,- Kč. Příští rok by měla začít platit základní sazba daně 19 % pro byty nad 120 metrů 

čtverečních obytné plochy a velké rodinné domy. Pro ty, kteří si koupí starší byt, se daně 

nemění.   

 Jaké jsou výhledy do budoucna? Dva miliony lidí žijících v bytech s regulovaným 

nájemným by se měly připravit na to, že si v příštím roce rekordně připlatí. Nejvyšší 

povolené zdražení v krajských městech je až 35 % a v některých regionech až o polovinu. 

Nájmy mohou vyskočit tak výrazně proto, že o výrazný kus vystoupaly také ceny 

nemovitostí, ze kterých se zvýšení nájmů počítá. Přestože si asi málokdo nechá růst nájmů 

ujít, budou regulované nájmy stále nižší než tržní. I u nás na střední Moravě půjdou nájmy 

nahoru. Skoro o tisíc korun zaplatí na činži lidé, kteří bydlí v těchto bytech v Olomouci. 

Radní se tady rozhodli, že srovnají rozdíly mezi oběma typy nájemného a všichni pak 
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zaplatí stejně - 52,- Kč za metr čtvereční. Schválená deregulace podle radních odstraní 

nespravedlnost, kdy i ve stejném městském domě někdy platí nájemníci dvojí ceny. Přesně 

to platí i u nás. Jak rozhodla naše rada, uvádíme dále. 

 Rada města Litovle v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu, souhlasí s maximálním přírůstkem nájemného 28,5 % a 34,4 % 

u bytů „standard“ a u bytů se sníženou kvalitou 43,2 % a 55,8 % od 1. ledna 2009.Tento 

zákon ve znění pozdějších předpisů upravuje možnost jednostranného zvyšování 

nájemného z bytu, které je možno uplatnit během čtyřletého období od 1. 1. 2007           

do 31. 12. 2010. Zvýšení nájemného se týká 207 bytů, ve kterých je dosud uplatňováno 

regulované nájemné. U bytů „standard“ se zvýší stávající nájemné 24,33 Kč za m2            

na 31,26 Kč resp. z 20,01 Kč na 26,89 Kč za m2; u bytů se sníženou kvalitou z 17,64 Kč          

na 25,26 Kč, resp. z 14,90 Kč na 23,21 Kč m2.    

 

29. STŘEDNÍ MORAVA - ZAJÍMAVOSTI 

 Turistika by nám mohla pomoci z posledních míst většiny žebříčků krajů ČR, to 

bychom ovšem museli dokázat sem turisty nějak lépe přilákat. Téměř půl milionu jich letos 

přenocovalo v ubytovacích zařízeních Olomouckého kraje, což je o něco více než v roce 

2007. Za nárůst mohou hlavně čeští turisté, těch zahraničních ubylo. A přestože počet 

„nocležníků“ celkově stoupl, nocí, které v kraji celkem strávili, je méně. V hotelích, 

penzionech či kempech se ubytovalo celkem 436 150 návštěvníků. Našich turistů se 

ubytovalo 342 631, což je o 9 665 více než loni. Počet zahraničních turistů naopak klesl na 

93 519 (2007 – 97 873). Návštěvníci strávili v ubytovacích zařízeních v regionu střední 

Moravy celkem 1,7 milionu nocí. Kolik v Litovli se nám naštěstí nepodařilo zjistit. 

 O Olomoucký kraj mají největší zájem turisté z Polska, Německa a Slovenska. Jejich 

podíl na celkovém počtu zahraničních návštěvníků je kolem 57 %. S výjimkou Slováků se 

ale počet návštěvníků podle loňska snížil. K nejvýznamnějším turistickým cílům v regionu 

patří Jeseníky a centrum krajského města s významnými památkami. Z hlediska 

návštěvnosti turisticky zajímavých míst vede olomoucká  zoologická  zahrada na Svatém 

Kopečku, jejímiž branami prošlo letos více než 390 000 lidí. 

 Takže, moc se k nám nehrnou. Zdá se, že střední Morava stále neumí lákat turisty. 

Vyplývá to z výše uvedené statistiky a tvrdí to i odborníci. V počtu návštěvníků jsme mezi 

čtrnácti kraji jedenáctí. A přitom – pohádkový hrad Bouzov, sloup Nejsvětější Trojice 

zapsaný mezi památky UNESCO, Arcidiecézní muzeum, jediné v Česku, příroda Jeseníků, 

přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně – to jsou přece trumfy, které lze při lákání turistů 

využít! A přesto k nám lidé nejezdí. Zkrátka, neumíme se dobře prodat. Náš region leží 

mimo hlavní silniční tahy, je tu málo kvalitních ubytovacích zařízení i s možností relaxace 

s bazénem či whirpoolem (to my u nás víme moc dobře!), a taky nepříliš dobrá 

propagace. Hlavně turisté ze západu míří většinou z Prahy do Vídně, a jen málo z nich 

zabočí na Olomoucko. Máme zde téměř nejmenší lůžkovou kapacitu v celé ČR. Z celkem 

7 616 ubytovacích zařízení v Česku jich na Olomoucký kraj připadá jen 343! Pořadí 

nejnavštěvovanějších míst – Zoo Olomouc, Muzeum umění Olomouc, výstava Flora, 

Přírodní ráj Horizont Bystrovany, hrad Bouzov, hrad Helfštýn, Zbrašovské aragonitové 
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jeskyně, Jeskyně na Pomezí, Ruční papírna Velké Losiny a Vlastivědné muzeum Olomouc. 

Mezi touto desítkou  bohužel není žádný zástupce z Litovelska, a že jich tu nemáme málo.   

 Svědčí o tom i výsledek letní soutěže MF DNES, kde se vybírala nejromantičtější místa 

střední Moravy. O přízeň bojovalo třináct míst, těch vyhlášených, i těch, o kterých se moc 

nemluví. Anketu ovládl hrad Bouzov, který získal téměř třetinu hlasů (29 %). Za ním skončil 

zámecký park v Čechách pod Kosířem (12 %) romantiku u hlasujících vyvolaly i Rešovské 

vodopády na úpatí Nízkého Jeseníku, kterým patří třetí příčka (10 %). Jen pro úplnost 

uvádíme další pořadí: Svatý Kopeček, Rejvíz, historické jádro Olomouce, lázně Teplice nad 

Bečvou, Tovačov, hrad Helfštýn, Plumlovský zámek, kopec Bradlo a Šerák. Bohužel            

na posledním místě skončil náš reprezentant – Litovelské Pomoraví s jedním jediným 

procentem! Ani lokální patrioty nemáme, asi jim byly 3,50 Kč za SMS hlas příliš!? Podtrženo, 

sečteno – na turisty máme políčeno více než špatně. Aspoň že to víme...! Můžeme si pro 

vlastní omluvu  donekonečna opakovat slogan: Tak k nám zase nepřijeli! 

 Jak nastartovat střední Moravu? Ptali se různých osobností a ty hledaly slabiny            

i možnosti našeho kraje. Výsledek? Zlepšením dopravy, zkvalitněním služeb, propagací       

a také výraznější spoluprací podnikatelů a vysokých škol – tak to vidí osobnosti. Střední  

Morava je zatím na chvostu celorepublikového pořadí ve všech ekonomických 

ukazatelích. Možnostmi rozvoje regionu se zabývala i konference Partnerství pro rozvoj 

kraje a na otázky, co nám tu chybí, odpověděla jednoznačně: nedostatečně silné 

podnikatelské zázemí a dopravní obslužnost kraje. Navíc sem neplynou patřičné investice 

a chybí dominantní podnikatelský sektor. Olomoucký kraj má dlouhodobě slabou 

ekonomickou výkonnost, nízký hrubý domácí produkt, malou průměrnou mzdu a naopak 

jednu z nejvyšších nezaměstnaností v zemi. S tím vším se potýkáme už několik let. Řešení je 

nutno hledat okamžitě, propad se stále zvyšuje a přitom nechybí dobrá vůle, ani dobré 

nápady – tak v čem to, k čertu, vězí?    

 

30. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ, OBCHODY, ŽIVNOSTI 

Město Litovel podporuje podnikání nejen v průmyslové zóně Nasobůrky – Víska, ale 

má zájem o obecný rozvoj podnikatelských iniciativ v regionu. Proto se 23. dubna 

uskutečnilo setkání představitelů Města Litovel s místními podnikateli. Za podnikatelskou 

sféru se ho zúčastnilo 13 zástupců, z větších firem byl zastoupen Pivovar Litovel, KVARTA, 

Litovelská cukrovarna, Městská teplárenská společnost, .A.S.A, VHS Čerlinka a další. Město 

Litovel zastupovali – starosta MVDr. Vojtěch Grézl, místostarosta Mgr. Blahoslav Papajk       

a tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček. Starosta uvedl, že cílem tohoto pracovního setkání 

je vzájemná informovanost, protože je zpracován strategický plán dalšího rozvoje, 

projednaný již se všemi zainteresovanými stranami a schválen Zastupitelstvem města 

Litovle. Ten vytyčuje řadu priorit a jejich naplňování na základě zpracovaných nebo 

připravovaných projektů, výhledově až do roku 2015. K prioritám patří technická                

a dopravní infrastruktura, výstavba bytů a rodinných domů, životní prostředí, podpora 

podnikatelských aktivit, cestovní ruch a volnočasové aktivity – sport a kultura. Pro každou 

z uvedených priorit byly představeny záměry, na jejichž realizaci se již pracuje a jsou 

v různých stupních rozpracovanosti. Na jejich realizaci je však třeba určitá suma 
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finančních prostředků a jejich zajištění bude jednou z klíčových starostí. Ve strategickém 

plánu jsou akce za jednu miliardu korun, město má však v plánu uvolnit každoročně asi 

třicet milionů. Ostatní prostředky je třeba sehnat a využívat v maximální míře dotací.  

Na pořad jednání se dostaly otázky přijetí Územního plánu Litovle, protipovodňová 

opatření, nutné rekonstrukce mostů, budování přechodů, cyklostezek i opravy místních 

komunikací. Při řešení těchto otázek se naráží často na složitá jednání s vlastníky pozemků. 

Tajemník městského úřadu uvedl, že ve městě je již dostupná veškerá správa a byla 

zavedena služba Czech Point. Úřad zpracoval i databázi podnikatelských subjektů, která 

je spolu s řadou užitečných informací k dispozici na webových stránkách města Litovle.     

To vše by mělo pomoci rozvoji podnikání na území našeho města.   

 

PIVOVAR LITOVEL 

 Rok 2008 byl pro litovelský pivovar úspěšný, když získal řadu ocenění za své výrobky 

na celostátních anonymních degustacích. V Táboře získalo litovelské pivo Českou pivní 

pečeť, a to zlatou, stříbrnou i bronzovou! Na Zlatém poháru Pivex v Brně mu patřilo dvakrát 

druhé místo a na soutěži České pivo 2008 v Praze pak třikrát třetí místo. Někdo by řekl, nic 

nového, vždyť naše pivo vozí medaile a úspěšná umístění pravidelně. Ale v tomto 

ekonomicky dosti zvláštním roce jsou významná umístění v čele výrazným momentem pro 

vyšší odběr a tím i lepší finanční situaci podniku.  

 Výstav byl celkem 216 781 hektolitrů piva. Ve velmi těžké konkurenci nadnárodních 

značek, která trvá již řadu let, se podařilo udržet odbyt piva na solidní úrovni. Vždyť 

nadnárodními společnostmi byly během roku zakoupeny další české pivovary v Ústí nad 

Labem, Lounech, Kutné Hoře, které získala společnost Heineken. Některé další podniky 

jsou skupovány fyzickými či právnickými osobami, které v  pivovarnictví nikdy nepodnikaly 

a jejich osud je tedy nepříliš jasný. Zpravidla jsou skupovány a následně prodávány jako 

větší celek právě nadnárodním pivovarským společnostem, které je obvykle po jisté době 

uzavřou. Značku a výrobu potom převezme některý velkokapacitní průmyslový pivovar 

nebo značka úplně zanikne (Starobrno – Hostan). Taková je bohužel situace v českém 

pivovarnictví. 

 V Litovli nedošlo k žádným personálním změnám ve vedení, ani ke změnám 

organizačním či výrobním. Průměrný počet zaměstnanců je stabilní, kolem 206 osob. 

V investicích došlo k výměně  lahvárenské linky za novou o výkonu 36 000 lahví za hodinu 

od českého dodavatele NATE Chotěboř, za německou  linku z roku 1992 o výkonu jen 

24 000 lahví za hodinu. K lahvové stáčírně byl vystavěn nový sklad na stočené lahvové 

pivo o rozměrech 77 x 25 metrů. Kolem nového skladu a kotelny byly zbudovány nové 

komunikace. 

 Koncem roku 2008 se naše země začínala dostávat do recese, která se ale zatím 

v pivovarnictví, ani v tomto závodě, příliš neprojevila. V dalším roce lze určité dopady 

očekávat, což ovšem bude hodně záležet na její celosvětové hloubce a délce. 

Hospodářská situace v litovelském pivovaru je stabilní, což v závěru zprávy s pivovarským 

pozdravem „Dej Bůh štěstí!“ konstatuje jeho ředitel pan Miroslav Koutek. 
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 O některých triumfech pivovaru ještě několik zajímavostí. Na největší degustační 

soutěži v Táboře, kde se utkalo 270 piv ze všech koutů republiky 88 odborných degustátorů 

vybralo nejlepší piva,  a tak zlatá medaile a titul Česká pivní pečeť, stříbrná medaile pro 

nealkoholické pivo Litovel Free a bronzová pro litovelskou dvanáctku Premium putovaly 

do Litovle. Odborníci se tedy shodli, že nejkvalitnější a nejchutnější desítka se vaří u nás       

a pan ředitel to v tisku ohodnotil takto:“Je to obrovský úspěch, takovýmto neuvěřitelným 

způsobem posbírat medaile na největší degustační soutěži. Nejen že opět zcela 

bezkonkurenčně dominovala klasicky vyráběná piva, ale i mezi nimi vyhrávalo pivo 

litovelské. A Zlatou pivní pečeť jsme vyhráli dokonce v kategorii, která byla nejvíc nabitá, 

vždyť desítku vaří každý pivovar. Navázali jsme na dlouhou řadu úspěchů, kterých 

litovelské klasicky vyráběné pivo v posledních letech dosahuje na všech degustačních 

soutěžích doma i po celém světě“. České pivní pečetě udělovala komise složená 

z odborníků v pivovarnictví, především sládků, kteří posuzovali zejména čirost, vůni, chuť, 

hořkost, říz a pěnu. O přízeň jejich zkušených chuťových pohárků se do Tábora na již          

18. ročník soutěže přijelo ucházet rekordních šestašedesát pivovarů. O to je úspěch větší.    

 Na prestižní degustační soutěži Zlatý pohár Pivex v Brně bylo jasně dokázáno, že 

nejlepší pivo se vaří na střední Moravě. Dvě vítězství získal přerovský pivovar, ale dvě 

stříbrné medaile pro ležák Litovel Premium a nealkoholické pivo Litovel Free putovaly 

k nám. A proto, že oba patříme do pivovarnické skupiny Zubr, Holba, Litovel, měli jsme 

všechny trumfy v kapse. Své úspěchy stále připisují středomoravští pivovarníci klasické 

výrobě piva, kterou se ta jejich liší od unifikovaných takzvaných europiv. Je to 

zachováváním přirozených procesů citlivých na kvalitu surovin a v porovnání s europivy je 

tato výroba až dvakrát delší, a tedy náročnější nejen kapacitně, ale i energeticky. 

Sládkové pivovarů a další pivovarští odborníci hodnotili zvlášť výčepní piva, ležáky               

a nealkoholická piva. Z devíti udělovaných medailí jich získaly pivovary střední Moravy 

pět! A o tom, že jsou tato piva v kurzu, svědčí i trvalý zájem zákazníků, kteří jich za rok vypijí 

na milion hektolitrů. 

 Pivovar také oslavil 115 let od svého založení a k tomu se do jeho areálu sjelo         

na pět set přátel a odběratelů sudového piva z Litovle z řad majitelů restaurací                   

a hospůdek z nejrůznějších konců celé republiky. Pro všechny byl připraven celodenní 

zábavný program ve fotbalovém duchu pod heslem „Fandíme fotbalu a také již 115 let 

klasicky vařenému pivu“. Celou akci zahájil ředitel pivovaru pan Miroslav Koutek v dresu 

hlavního rozhodčího, sekundovali mu sládek Ing. Petr Kostelecký a starosta města        

MVDr. Vojtěch Grézl. V úvodním proslovu pan ředitel uvedl fakta jak z historie, tak                 

i současnosti pivovaru a dovolíme se je uvést a trochu se pochlubit.“Letos je tomu již       

115 let, co byl slavnostně otevřen „ryze český vlastenecký“ Rolnický akciový pivovar se 

sladovnou v Litovli. Jeho zakladatel Josef Svozil dal tenkrát do zástavy celý majetek a věřil, 

že se klasicky vařené české pivo prosadí. A prosadilo. Klasicky vařené české pivo, to je ve 

světě pojem. Každý nám ho záviděl. Lidé si ve spěchu života myslí, že každé pivo vyrobené 

v pivovaru na území naší republiky je stále to staré poctivé světově uznávané. Klasické 

české pivo vařil v naší zemi každý pivovar zcela samozřejmě. Jednotná náročná klasická 

technologie zaručovala u piv z různých pivovarů rozdílnost chutí. Každé pivo mělo svůj 

charakter, na který si štamgasti nedali sáhnout. Dnes už ale klasicky vyrábí jen pár 

pivovarů. Změny v technologických postupech, použití jiných kvasinek a někdy i surovin 
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výrobu piva sice urychlilo, ale bohužel také zunifikovalo a pivo se stalo neosobním, 

bezcharakterním a všude stejným. Které to pivo má ten správný říz, tu správnou barvu       

či pěnu, vám řekne televizní reklama. O tom, že se pivo silně naředí vodou, uměle dosytí 

CO2 a uměle dobarví, o tom se už nemluví…“. To, že jsme u nás až tak hluboko neklesli    

ale dokazují výše popsané úspěchy! 

 Litovelský pivovar si dobře vede i v propagaci piva nejen v televizi („Pivo Litovel – 

skutečná klasika!“), ale během roku rozjel několik akcí na podporu prodeje. Prodej klasicky 

vařeného lahvového piva z Litovle v obchodních řetězcích podporují různé soutěže           

a ochutnávkové týmy, které objíždějí supermarkety a nákupní aliance po celé Moravě. 

Například každý, kdo si koupí v obchodě 40 lahví piva Litovel a předá paragon o nákupu 

ochutnávkovému týmu, vyhrává. Výhry si může každý sestavit sám (akce probíhala         

od začátku pivařské sezóny do konce září). Navíc každý vstoupil i do slosování                     

o 6 domácích výčepů včetně soudku 5 l piva Litovel a každý měsíc byli vylosováni dva 

výherci. V létě čekaly na příznivce litovelského klasicky vařeného piva ještě další výhry        

a první tři tisíce lidí, kteří sesbírali 200 akčních zátek a poslali je na adresu pivovaru, získali 

originální tričko a kšiltovku. Těmi nejznámějšími a nejzdařilejšími akcemi jsou však Free jízda 

Litovelským Pomoravím, FREE  BOBR BIKE, kterým byl zahájen Litovelský otvírák 2008          

16. srpna a o nich se dočtete v kapitole Události 2008 a o té poslední podrobně v kapitole 

Slavnosti.  

 

PAPCEL, a.s. 

Významný hráč na trhu výroby strojů pro papírenský průmysl si stále vede dobře.       

Za posledních šest let firma prošla významnými změnami s cílem vytvořit moderní 

společnost orientovanou na zákazníka. Pro zajištění rychlého servisu vznikla již před pěti lety 

dceřiná společnost PAPCEL SPb v Rusku, která se zabývá přímým prodejem a servisem 

strojního zařízení do všech zemí východní Evropy. Dnes má společnost zastoupení             

ve 26 zemích, a to jak v Evropě, tak v Asii, Africe nebo Jižní Americe.  

Společnost je téměř výhradně zaměřena na export. Tržby za rok 2008 dosáhly     

665,2 milionu, což je ve srovnání s rokem 2007 pokles jen o 0,08 %. Vývoz se na tržbách 

podílel 95 % a hlavním exportním trhem zůstalo Rusko, kam směřovalo 53 % produkce. 

Významný podíl na objemu dosahovaných tržeb mělo mimo domácího trhu i Polsko          

a exotické trhy v Egyptě, Chile nebo Ekvádoru. Firma se specializuje na výrobu 

kompletních technologií. V oblasti přípravy látky jsou to linky zpracovávající jako vstupní 

surovinu sběrový papír. V oblasti papírenských strojů jsou to stroje na výrobu obalových      

a speciálních typů papírů (kartony, natírané papíry apod.). Značná pozornost je 

věnována kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb, a to jak v oblasti servisu, tak v oblasti 

technologického poradenství. 

 Management společnosti k zajištění efektivní výroby průběžně investoval                

do strojního vybavení a jsou zakupovány nové stroje a nový plánovacího software na 

řízení nákupu a jednotlivých fází výroby (APS). Ve snaze zvýšit ochranu zdraví                       

a bezpečnost zaměstnanců, a rovněž tak podpořit ochranu životního prostředí, společnost 

prošla kompletním auditem a získala certifikáty ISO 140001 a OHSAS 18001. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 156 

 Na trhu papírenského průmyslu panuje intenzivní konkurence, protože hlavními 

výrobci jsou nadnárodní firmy s rozsáhlými výrobními kapacitami, které se specializují 

především na rozsáhlé investiční akce. Společnost očekává růst papírenského průmyslu   

ve světě, a to především díky růstu objemu spotřeby papíru a zvýšení poptávky po 

technologiích na kvalitní papíry. Na trzích ve střední i východní Evropě proto očekává 

investice do modernizací a rozšiřování kapacit. Přesto i zastoupení na domácím trhu          

je značné, společnost poskytuje své služby většině českých papíren, pravidelně jim 

dodává náhradní díly a zajišťuje servisní práce. Cílem firmy pro období 2008 až 2010          

je další zlepšování technické úrovně prostřednictvím vývoje nových zařízení snižujících 

energetické náklady a rozšíření servisních kapacit. 

 Statutárním zástupcem společnosti je nadále Ing. David Dostál. Rakouská finanční 

společnost EK Mittelstandsfinanzierungs AG (EK FIN) odkoupila 34 % akcií firmy a vlastnictví 

majoritního podílu přešlo na Ing. Davida Dostála. Průměrný počet zaměstnanců je 289      

a průměrný plat 28 792,- Kč. V roce 2008 byla dokončena jedna z nejvýznamnějších 

zakázek v historii firmy PAPCEL,a.s. – instalace papírenského stroje a linky přípravny látky 

v Majak-Technocell v ruském města Penza za 22,5 milionů euro.  

 

HAJDO spol. s r.o. 

 V roce 2008 k žádným změnám v organizaci podniku nedošlo a nebyly učiněny ani 

změny ve výrobním programu. Na počátku roku byl průměrný evidenční počet 

zaměstnanců 63. Ten se v dubnu zvýšil na 64 a zůstal neměnný až do září, kdy došlo            

na zvýšení zaměstnanců na 65. K propouštění došlo v prosinci 2008, na 63 zaměstnanců. 

 Vzhledem k tomu, že firma pracuje již řadu let v oblasti strojírenství, zasáhla ji na 

konci roku ekonomická krize. Snížení zakázek je velmi patrné, a to především v důsledku 

stagnace provozu výroby automobilů a papírenských provozů, na kterých je firma ze dvou 

třetin závislá, neboť je především firmou zakázkovou. Největší odběratel Siemens – 

kolejová vozidla s.r.o. se rozhodl v roce 2008 ukončit svou činnost v ČR, což má                  

za následek pokles zakázek až o jednu třetinu. Přesto se společnost snaží o udržení 

stejného počtu zaměstnanců a stejně tak i o udržení se na trhu pomocí rozesílání vlastní 

nabídky služeb. Za úspěch podnik považuje dokončení výstavby výrobní haly s jeřábem    

25 tun a zahájení výstavby manipulační plochy a parkoviště na ulici Příčná. 

 

ALIBONA 

 Ředitelem firmy je nadále pan Petr Hlaváček a během roku nedošlo k žádným 

organizačním změnám. Výrobním sortimentem je stále výroba konzervovaného ovoce      

a zeleniny. Průměrný počet zaměstnanců byl 136 a jejich průměrný plat 13 671,- korun. 

 V roce 2008 bylo dosaženo nižších výkonů a celkové tržby dosáhly 222 milionů 

korun, což je ve srovnání s rokem 2007 o 2 % méně. Toto snížení tržeb bylo způsobeno o 6 % 

nižším prodejem nakupovaného zboží, vlastních výrobků se prodalo přibližně stejně. 
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Výroba vlastních výrobků, vyjádřeno v objemových ukazatelích, byla vyšší o 11 %.        

Tento nárůst je dán získáním nových odbytových možností.  

 Z investičního hlediska byl rok 2008 zaměřen na modernizaci linky stáčení nápojů. 

Byla pořízena nová plnička, sytič na oxid uhličitý a dopravník obalů. Tyto investice si 

vyžádaly asi 5 milionů korun. Pěstitelská pálenice zpracovala menší množství kvasu než 

v roce 2007. 

 

KIMBERLY – CLARK s.r.o. 

 V roce 2008 se na oddělení tamponů vyrobilo téměř 375 milionů kusů. Ve výrobě 

pracovalo 131 pracovníků. Nepřetržitý provoz byl přerušen v letních měsících červenci      

a srpnu. Závod je strategickým podnikem pro výrobu tamponů vyvážených do celého 

světa. To s sebou přineslo schválení dalších investic ve výši 200 milionů Kč. Znamená to 

rozšíření výroby. K současným 11 strojům Ruggli je přikoupeno 6 nových strojů a ty po 

instalaci v roce 2009 zabezpečí zvýšení objemu výroby asi o 50 %. Současně bude 

nainstalována nová mykací linka, která podstatně zvýší kvalitu vyráběného polotovaru pro 

samotnou výrobu tamponů. Realizace začala v listopadu 2008 a potrvá do května 2009. 

 Se změnami ve výrobním procesu dochází i ke změnám v infrastruktuře závodu. 

Byla zbourána stará administrativní budova, která již přestala plnit svůj účel. Místo ní byla 

vybudována nová plocha pro nakládku a vykládku kamionů, která zabezpečí pohodlný 

vjezd do staré strany závodu. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2008 byl 190 a jejich 

průměrná mzda byla 22 984,- Kč.  

 Sociální komise závodu nabídla během roku zaměstnancům několik aktivit, 

například lyžařský a turistický zájezd na Slovensko, zájezd do Vídně a do Brna na výstavu 

„Tutanchamon – jeho hrob a poklady“. Zaměstnanci se zúčastnili exkurze do Pivovaru 

Litovel, byl pro ně připraven bowlingový turnaj a možnost účasti na koncertu Daniela 

Landy. Po celý rok mohli zaměstnanci využívat slevy na masáže, pedikúru, rybářské 

povolenky do Sobáčova a permanentní vstupenky na hokej. Na závěr roku připravila 

sociální komise pro všechny zaměstnance vánoční balíčky a zajišťuje pravidelná setkání 

zaměstnanců. V červenci byla na chatě Doubravě uspořádána letní párty pro 

zaměstnance a rodinné příslušníky za účasti 300 lidí. 

 

ORRERO, a.s. Tři Dvory 

Podnik se stále rozvíjí a v jeho vedení je nadále Ing. Petr Lakomý. Zpracovává se 

cca 200 000 litrů mléka a vyrobí se asi 18 000 kilogramů sýra denně (!). Celých 98 % výroby 

se prodává na zahraničních trzích a výrobky Gran Moravia jsou k vidění ve velkých 

nediskontních řetězcích. V tomto roce uvedla společnost na trh nový přírodní sýr s tvorbou 

ok uvnitř těsta s obchodním názvem VERENA. Naplno také začala fungovat podniková 

prodejna v Olomouci s obrovským sortimentem sýrů z České republiky, Itálie, Francie, 

Švýcarska a Německa. Tato fakta vypovídají o úspěšnosti podnikání společnosti.     
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SEV Litovel, s.r.o. 

Název a sídlo společnosti se nemění, ovšem k  31. 3. z ní odešli dva společníci a to 

Ing. Ladislav Kuhn a pan Jiří Hajdík, a tak od 1. 4. se jediným společníkem stal                  

Ing. Jiří Mencl. V tomto roce byl na trh uveden nový výrobek – servo pro naklápění 

světlometů pro automobilový průmysl. Společnost dosáhla zisk i přes výrazné posílení kurzu 

koruny k euru. Vyváží se asi 76 % produkce do zahraničí. Průměrný počet zaměstnanců se 

během roku snížil o 18 osob, a tak stav zaměstnanců je ke konci roku 210. Již ve druhém 

pololetí se projevila snížená poptávka po zboží, společnost ovšem dokázala tento 

negativní faktor eliminovat a zatím zhoršujícími se podmínkami na světovém trhu nebyla 

nějak zásadně poškozena. 

 

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. 

Název a sídlo, včetně statutárních orgánů se nezměnilo, vedením je dále pověřen 

Ing. František Poštulka. V tomto roce byla rozšířena pražírna sladu o čtvrtý pražič, čímž se 

zvýšila výroba pražených sladů na cca 10 500 tun. Toto zvýšení je na úkor výroby 

plzeňského sladu, tzn. že celková výroba zůstala na stejné úrovni. Přesto zůstává tato 

sladovna dále nejmenší v celé firmě, jelikož celková výroba je 1 839 000 tun za rok v 21 

sladovnách v celé Evropě. Počet zaměstnanců zůstal na stejné úrovni a průměrný plat se 

pohybuje kolem 26 000,- Kč. S pořízením nového pražiče byl nainstalován nový filtr TZL 

(tuhých znečišťujících látek), který výrazně přispěl ke snížení stavu prašnosti jak ve sladovně 

samé, tak i v jejím okolí. 

 

HTM Sport s.r.o. 

 Firma působí v Litovli již pátým rokem. Změny v organizaci, ani ve výrobním procesu 

během roku 2008 nenastaly, počet zaměstnanců je poměrně konstantní - okolo 300. Byl 

vyvinut nový model lyžařské obuvi, tříkomponentní bota „Vector“ s novým typem přezek 

„Spineflex“. Problémem se stal nábor nových zaměstnanců v průběhu roku vzhledem 

k nízké nezaměstnanosti. Na jeho konci, kdy došlo k rapidnímu zvýšení nezaměstnanosti, 

byl naopak počet uchazečů o zaměstnání enormní. Vývoj kurzu české koruny negativně 

ovlivňoval hospodaření firmy, když nereálnost kurzu okolo 23,- Kč za euro byla pro podnik 

velmi nepříjemná. Na konci roku došlo k rychlé změně, samozřejmě opačným směrem. 

V roce 2008 bylo vyrobeno cca 500 000 párů lyžařské obuvi. 

 

LITOVELSKÁ CUKROVARNA, a.s. 

 Firma byla založena v dubnu 1996 jako akciová společnost s 360 ks akcií ve 

jmenovité hodnotě 50 000,- Kč. Její statutární orgány vede Ing. Miloslav Kolomazník jako 

předseda představenstva. Mimo něj jsou ve vedení Ing. Leopold Klabal (místopředseda 

představenstva), Ing. Ivo Mikstein (člen představenstva), Miroslav Hofschneider (předseda 

dozorčí rady), Jitka Klabalová a Iva Fojtková (členky dozorčí rady).   
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 K hlavním činnostem společnosti patří výroba cukru z cukrové řepy, nákup a prodej 

melasy a zprostředkovatelská činnost. V hospodářském výsledku za rok 2008 společnost 

překročila v zisku záměry, které si uložila ve výroční zprávě. Byla jí stanovena individuální 

produkční kvóta ve výši 22 596,848 tun. Stažení cukru z oběhu za rok 2007/2008 činilo  

1 130,566 tun a tak celková výše kvóty po stažení činila 21 466,282 tun. Společnost v tomto 

roce investovala celkem 38 184 tisíc korun, což přispělo k lepším ekonomickým výsledkům, 

zvýšení denního řezání a tím zkrácení délky kampaně.  

 Ta byla zahájena 2. října a ukončena 9. prosince 2008. Celkem bylo vyrobeno 

23 461,69 tun cukru. Zpracováno bylo 147 729 tun cukrovky při průměrné digesci 17,53 %. 

Společnost dosáhla tržeb za zboží, prodej vlastních výrobků a služeb ve výši                      

466 018 000,- Kč. Zaměstnávala 82 stálých pracovníků a v kampani dalších 55, což je 

přepočtených 90 pracovníků. Mzdové náklady za rok 2008 činily 25 670 000,- Kč při 

průměrné mzdě 23 800,- za měsíc. 

 Společnost úspěšně „přežila“ restrukturalizaci evropského cukrovarnického průmyslu 

v období 2006/2008, v roce 2006 představenstvo nevyužilo finanční nabídky EU na 

odprodej kvóty a uzavření cukrovaru a rozhodlo se dál pokračovat ve výrobě, což nebylo 

zadarmo a společnost musela zaplatit v tomto období restrukturalizační dávky do fondu 

EU v celkové výši 242 000 tisíc korun. Tyto dávky musely platit všechny cukrovary v Evropě, 

které se rozhodly pokračovat ve výrobě. Ty, které se rozhodly výrobu ukončit byly 

vyplaceny. Výsledkem restrukturalizace bylo snížení výroby cukru v EU o 5,8 milionů tun 

cukru na dnešní výrobu 13,3 milionů tun. Snížení se týkalo i ČR, protože firma Eastern Sugar 

uzavřela výrobu ve třech cukrovarech – Kojetín, Němčice a Hrochův Týnec, čímž přišla ČR 

o kvótu 102 000 tun cukru. Současná kvóta ČR je 372 459 tun a v provozu je 7 cukrovarů, 

přičemž v roce 1989 to bylo 55 cukrovarů! 

 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAŇOVICE, Haňovice 18 

 Předsedou představenstva ZD zůstává Ing. Václav Kuba, místopředsedou Pavel 

Obrátil a členy představenstva Vratislav Spurný, František Neubauer, Ing. Květoslav 

Ambrož, Josef Prucek a Ing. Marie Slánská. Předsedkyní revizní komise je paní Jana 

Kellnerová, členy Ervin Labuda, Jaroslav Winiarski, Alois Přidal a Jaromír Damovský.        

K 31. 12. 2008 mělo družstvo 272 členů a zapisovaný základní kapitál 13 176 000,- Kč. 

 Rok 2008 byl ovlivněn nebývalým poklesem odbytových cen prakticky ve všech 

zemědělských odvětvích, což znamenalo pokles hospodářského výsledku na 2 664 000,- 

Kč, což je na úrovni 25 % minulého roku. Družstvo hospodařilo na výměře 2 103 hektarů 

zemědělské půdy. Tržby v rostlinné výrobě dosáhly 45 108 000,- Kč. Hluboký pokles byl 

zmírněn prodejem zásob z roku minulého v jarním období, kdy ještě platily příznivé ceny. 

Sortiment pěstovaných plodin (pšenice ozimá, ječmen jarní, kukuřice, mák, cukrovka)       

se nezměnil a výrobní ukazatelé zůstali na dobré úrovni minulého roku. 

 V chovu mléčného skotu se stav stáda pohyboval na konci roku na počtu tisíce 

kusů z toho 545 krav. Tržby vzrostly téměř o 13 % na 38 370 000,- Kč. V průběhu roku došlo 

také k zásadnímu poklesu realizační ceny mléka z 10,41 Kč v lednu na 7,08 Kč v prosinci, 
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v ročním průměru to bylo 8,57 Kč. Současně došlo i k mírnému nárůstu užitkovosti 

v průměrné hodnotě z 21,14 na 21,73 litru denní dodávky mléka na jednu dojnici. 

 V chovu prasat pokračoval stav z roku 2007. Při průměrné realizační ceně          

31,43 Kč/kg došlo znovu k nárůstu nákladů v průměru na 43 korun za 1 kilogram 

prodaného masa. Bylo také realizováno rozhodnutí o dočasném omezení stavů prasat     

a ke konci roku stav prasnic klesl na 303 kusy. Roční objem prodaného masa se udržel       

na 909 tunách, tržby  vzrostly o 8 %, tj. na 27 102 000,- Kč. Vývoj nezemědělské a obchodní 

činnosti nepřinesl v porovnání s minulými léty žádné podstatné změny a celkové tržby      

se udržely na úrovni 13 707 000,- Kč. 

 Celková aktivita družstva klesla o 6 038 000,- Kč, kdy hlavním důvodem bylo snížení 

hodnoty budov a staveb, u kterých nebylo v minulých letech žádné významné 

zhodnocení a poklesy stavů zvířat základního stáda v souvislosti s omezováním výroby.     

Byl čerpán nový investiční úvěr na nákup strojů ve výši 8 646 000,- Kč, přesto došlo 

k celkovému snížení zadluženosti ze 46 % na 44,6 %. Produktivita práce dosáhla     

1 526 583,- Kč tržeb na pracovníka. Nákupy pozemků v roce 2008 dosáhly 3 676 000,- Kč    

a družstvo tak vlastní pozemky za 9 876 000,- Kč. ZD obchoduje své výrobky 

prostřednictvím odbytové společnosti Loštická obchodní s.r.o. na prodej vepřového masa 

a Odbyt Haňovice na prodej rostlinných výrobků a hovězího masa. 

 Průměrná měsíční odměna podle přepočtených pracovníků, která zohledňuje          

i pomáhající osoby, dosáhla úrovně 18 838,- Kč, tj. zpomalení meziročního nárůstu proti 

úrovni minulých let z 15 % na 2,1 %. V roce 2008 pokračovalo placení kapitálového            

a penzijního pojištění pro všechny pracovníky a příspěvek činil 666,- Kč na pracovníka za 

měsíc. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo uhrazeno 166 000,- Kč, z toho      

123 000,- Kč na obědy. Všichni zaměstnanci dostali vánoční kolekce a rodiny s dětmi 

mohly požádat o příspěvek na letní a ozdravné pobyty pro děti. Sociální výdaje za rok 

2008 činily celkem 1 067 000,- Kč, tj. 1 060,- Kč na pracovníka za měsíc.           

 

VÁPENKA VITOUL s.r.o. 

 Vedení společnosti zůstává stejné, v čele stojí Ing. Ladislav Vitoul jako statutární 

zástupce. V organizaci společnosti k žádným změnám v průběhu roku 2008 nedošlo, 

výrobní program zůstal stejný, jen byl rozšířen sortiment na balení vápence do papírových 

pytlů po 30 kilogramech (dříve pouze po 50 kg). Zaměstnanců bylo 36, počet byl snížen 

v rámci přeorganizování povinností o dvě pracovní místa. Průměrný plat se pohybuje 

kolem 22 000,- Kč. Roční výroba je 92 000 tun a odpovídá možnostem technického 

vybavení. Veškeré naturální a jiné hmotné požitky jsou zaměstnancům vydávány, a proto   

i 13. plat byl samozřejmostí. 

 

Svatopluk Staroštík – MLÝN LITOVEL 

 V roce 2008 se projevily stále se snižující potřeby obyvatel na krmné produkty, které 

se ve mlýně vyrábí a jsou odpovídající technologii, kterou majitel převzal v rámci restituce. 
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Je to důsledkem i abnormálních výnosů obilovin v okolí. Provoz mlýna podporuje výroba 

elektrické energie, kterou zajišťuje Francisova turbína, vyrobená již v roce 1909 (a „slaví“ 

také své sté „narozeniny“). Vyššího výkonu nelze dosáhnout pro stále se snižující průtoky 

kvůli nánosům na ramenech řeky Moravy. Očekává se zlepšení stavu v souvislosti 

s realizací protipovodňových opatření. 

 

OBCHODY A ŽIVNOSTI 

 V roce 2008 obchodní dům Slunce v Havlíčkově ulici 1142 nahradil dřívější sociální 

úřad, který se přestěhoval do ulice Poděbradova 751. Provozovna holičství v téže ulici      

č. 705 byla nejprve pro nemoc pana Václava Hrabala uzavřena, na počátku roku 2009 

pak jmenovaný zemřel; na místě bývalého servisu č. 796 vznikla v roce 1997 instalatérská 

dílna a prodejna instalačního materiálu, po jejím zrušení v tomto roce kadeřnictví a 

kosmetika paní Lucie Klanicové. Rohový dům („Schimerův“) koupil pan Vlastimil Jágr a 

otevřel zde kosmetický salon a fyzioterapii. 

 V Husově ulici 652 došlo k výrazné přestavbě Domova mládeže speciální školy, kde 

byly provedeny vnitřní úpravy – nová jídelna, obývací pokoje, ložnice, kuchyňka – za více 

než 10 milionů korun. Přízemí domu v Masarykově ulici 765 bylo zcela přestavěno a místo 

bývalých prodejen (drogerie, textil, PM studio) zde byla otevřena nová lékárna                 

„U polikliniky“, jejíž majitelkou je MUDr. Andrea Dostálová (pobočka její lékárny v ulici 

Komenského). Nájemci i sortiment prodejny v Masarykově ulici 767 se stále měnil, v roce 

2008 zde byla otevřena prodejna bytového textilu IRIS. 

  Malý historický domek v Mlýnské ulici 682 byl zbourán a na jeho místě postaven 

nový. Sídlí zde firma MM Design parket pana Martina Medery, který od tohoto roku nabízí 

podlahy, koberce, dveře a jiné bytové zařízení. V téže ulici došlo k přestěhování správy 

elektrárny do Uničova a v přízemí objektu vznikla kavárna a cukrárna Modrá kočka. V ulici 

Palackého 886 je od roku 2001 otevřeno obchodní centrum s prodejnami květin, 

elektrospotřebičů a kožené galanterie. V tomto roce se sem z Boskovicovy 780 

přestěhovala fotografka Kamila Ambrozová. V čísle 881 uzavřel svou prodejnu textilu, 

galanterie a hodin Vietnamec Luong Nougen a na toto místo přemístila své zlatnictví 

z ulice 1. máje 628 Petra Všetýčková. 

 V Poděbradově ulici se o bývalou prodejnu RENTA podělily firmy Limex – drogerie, 

oprava obuvi a levné zboží pana Vlastimila Navrátila a Pro – Sport Martina Václavka. První 

z nich na konci roku svůj nájem zrušila, a tak v prostorách je od počátku roku 2009 jen 

druhá jmenovaná. Již v roce 1999 žádal pan Stehlík město o podporu na opravu domů     

č. 750 a 751, ale až letos byla fasáda bývalé pošty (č. 751) opravena a zde otevřena 

drogerie Na staré poště.  

 Ulice 1. máje se naštěstí mění k lepšímu a ostudné domy pomalu mizí. Fasáda domu 

č. 624, kde býval známý hostinec Tunel byla opravena, v čísle 791, kde bývala kdysi 

prodejna Baťa, poté prodej obuvi Jiřího Pecinovského, následně Milana Mojdla v tomto 

roce zaujala místo nová trafika. Tu má pronajatou od města vietnamský obchodník 

Nguyen Duc Hai. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 162 

 Dne 7. 11. 2005 byl otevřen v ulici Příčné, až u ulice Dukelské nový supermarket 

Discount Plus, který však neuspěl a byl zavřen, v březnu 2009 jej vystřídal obchodní dům 

společnosti Billa. V ulici Žerotínově 289 byl otevřen bar ALIBABA s venkovní zahrádkou. 

V ulici Vítězné po přestavbě domu č. 106 (rodného domu kronikáře Hubáčka) vznikly dvě 

prodejny – Vinotéka pana Martina Matěje a obchod s květinami Sen paní Pavlíny 

Studené. Na téže ulici skončila ordinace TBC ve staré vile Ing. Karla Schustera (č. 183 – 

známé spíše jako Masarykova liga proti tuberkulóze) a město schválilo prodej za částku 2,5 

milionu korun.  

 V únoru začala stavba obchodního domu řetězce TESCO na místě Kubálkovy 

stolárny na ulici Dukelské a již v červenci byl nový obchodní dům otevřen. Nový majitel 

bývalé firmy Smékal, pan Dostál, zahájil v březnu 2008 demoliční práce kanceláří v ulici 

Boženy Němcové (kdysi firma Smékal, pak VDP a Jednota). Na Pavlínce v č. 255 začal 

pan Kamil Kuchejda nabízet hasicí přístroje. 

Tato část o živnostech v roce 2008 byla zpracována panem Lubomírem Šikem   

 

31. ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ 

 Ředitelkou školy je paní Marie Číhalová. Škola má dvě pracoviště. Na MŠ Gemerská 

pracuje 9 učitelek, 3 provozní pracovnice a 1 pradlena na hospodářskou činnost. MŠ 

Kollárova má 3 učitelky a 2 provozní pracovnice. Na MŠ Gemerská je 5 tříd a velká 

zahrada. V ní došlo v létě k likvidaci železných průlezek tak, aby vybavení odpovídalo 

normám. Na MŠ Kollárova jsou dvě třídy. Zde byla v létě dohotovena kanalizační přípojka, 

následně vydlážděn dvorek a zahrada připravena na instalaci nových průlezek. 

 Na školní rok 2007/2008 bylo zapsáno 154 dětí, z toho 44 na MŠ Kollárova. Během 

roku byly pro děti pořádány různé aktivity – výlety, turistika s rodiči, besídky. Děti se 

účastnily výtvarných soutěží a sportovních akcí v rámci školy. Sportovní družstvo dětí z MŠ 

Kollárova získalo 4. místo v okresním kole Olympiády MŠ v Olomouci. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOVEL, G. Frištenského  

 Škola má pracoviště i nadále na ulici Frištenského, zde bylo zapsáno ve dvou 

třídách 40 dětí. Ředitelkou je paní Zdeňka Zmundová. Na odloučeném pracovišti 

v Unčovicích č. 111 bylo zapsáno 25 dětí, jako vedoucí učitelka pracovala paní Helena 

Pavlíčková, na zástup od září 2008 paní Dohnálková. V MŠ Čihadlo č. 862 zastává funkci 

vedoucí učitelky paní Marie Mikešová  a ve dvou třídách zde bylo zapsáno 40 dětí. 

 V MŠ Frištenského během prázdnin došlo k další výměně oken v 1. poschodí, 

v Unčovicích se ve třídách měnila klasická okna za plastová a MŠ Čihadlo dostala nové 

vybavení zahrady. MŠ se pravidelně účastní akcí MK, výstav a soutěží, sběru papíru             

a pracují s malými dětmi v zájmovém kroužku mažoretek. Problémy byly s počtem 
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zapsaných dětí, který převyšuje za současných podmínek platné vyhlášky. Do budoucna 

bude zapotřebí vyměnit na školách osvětlení a pokračovat v renovaci vybavení zahrad     

a učebních pomůcek. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA  

 Ředitelem školy je nadále Mgr. Václav Hrubý, jeho zástupkyní PaedDr. Lenka 

Konečná Ph.D., výchovným poradcem Mgr. Lenka Sedlářová. Výuka probíhá nadále      

ve dvou budovách, a to na ulici Vítězná (1. – 3. ročník) a na ulici Jungmannova (4. ročník, 

5. ročník a 8 tříd 6. – 9. ročníku). Ve školním roce 2007/2008 bylo ve škole celkem 13 tříd 

s 271 žáky (131 chlapců a 140 dívek). Částečně se snížil vliv nové školy i populační vlny, 

došlo sice k poklesu počtu žáků na škole, ovšem opět byli zapsáni žáci pouze do jedné 

třídy prvního ročníku. K zápisu se dostavilo celkem 31 dětí. 

 Na škole působí 25 pedagogických pracovníků, z toho 23 učitelů a 2 vychovatelé. 

Na pozici THP je jeden pracovník, v dělnických povoláních pět. Celkem je tedy 

pracovníků 31, z toho 26 žen a 5 mužů. Součástí školy je i školní družina se dvěma 

odděleními, kde práci zajišťují dvě vychovatelky. Vedoucí vychovatelkou je paní Vladimíra 

Millerová. V září odešla do důchodu Jitka Patáková a nastoupila jako vychovatelka Lenka 

Kratochvílová. Ta je učitelkou s aprobací matematika a anglický jazyk na půl úvazku a tak 

je často zapojována do zastupování. Výdej jídla v budově na ulici Vítězná                            

a Jungmannova byl zajišťován 3 pracovnicemi na částečný úvazek. Od ledna 2008, 

z důvodu úsporných opatření a s poklesem počtu stravovaných žáků, ukončily tyto 

pracovnice pracovní poměr a jejich úvazky převzaly zbývající pracovnice školy. 

 Škola pokračuje ve výuce dle vlastního Školního vzdělávacího programu „Učíme se 

vzájemné komunikaci …doma i světě“, který nadále vychází ze zaměření na cizí jazyky     

a informační technologii již ve 2. a 7. ročníku. Ostatní ročníky - 3.- 5. a 8.-9. pracují podle 

dobíhajícího programu Základní škola. Výuka cizích jazyků začíná podle nového školního 

vzdělávacího programu anglickým jazykem již od 1. ročníku, kde je povinně-volitelným 

předmětem. 

 V 6. ročníku je třída rozdělena, když větší část si zvolila specializaci - rozšířená výuka 

informatiky a komunikační technologie (což je nový název předmětu), ostatní žáci pak 

volitelný předmět – přírodopisný seminář. Další volitelné předměty a kroužky jsou opět 

zaměřeny na cizí jazyky, technické a výtvarné činnosti a na informatiku. Důležitým prvkem 

individuálního přístupu je péče o žáky s vývojovými poruchami učení, pro které je 

vytvořeno reedukační cvičení. Na škole je také odborně vedená specializovaná náprava 

řeči v logopedických cvičeních. 

 Nadále pracuje Turistický klub Kompas a nepovinný předmět Sportovní výchova 

pro žákyně 2. stupně. Tradicí zůstává činnost pěveckého sboru Úsvit, jehož základ je tvořen 

v nepovinném předmětu Sborový zpěv pro žáky 1. i 2. stupně. Pro žáky vyššího stupně byla 

vytvořena tzv. třída volného času, kde mohou trávit čas mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním. Je vybavena počítačem, videopřehrávačem s televizním přijímačem a dále 

je zde stůl pro stolní tenis, aparatura pro tvořící se hudební skupinu a hry. 
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 V roce 2008 se škola výrazně prezentovala na veřejnosti. V rámci celoměstské akce 

Hanácké Benátky připravila vlastní projekt „Jungmannka pro Litovel“, kdy na devíti 

různých stanovištích žáci i pracovníci školy prezentovali svoji práci a dovednosti. 

Předváděli tady pokusy z chemie, fyziky, přírodopisu, soutěžili ve výtvarné a dopravní 

výchově a ve střelbě ze vzduchovky. Byli skutečně nepřehlédnutelní, protože všichni, 

včetně pracovníků školy, byli oblečeni ve žlutých tričkách s logem školy. Další akcí byla 

v měsíci září „Podzimní olympiáda“, při které se všichni žáci zapojili do zvláštních 

sportovních soutěží na hřišti školy. Tradiční pak bylo slavnostní rozloučení s vycházejícími 

žáky za účasti představitelů Města Litovle, připravované ve spolupráci s Rodičovským 

sdružením školy. Významnou akcí byly Toulky Litovelským Pomoravím (spolu s Turistickým 

oddílem Litovel) a také všechna vystoupení pěveckého sboru Úsvit (především na 

vánočním koncertu na náměstí).  

 Ze školy odešlo ze tříd 9. ročníku 58 žáků. Všichni jsou umístěni na středních školách 

či odborných učilištích. Na gymnázia bylo přijato 6 žáků, na ostatní střední školy a učební 

obory s maturitní zkouškou 27 žáků a na učební obory bez maturity 25 žáků. Počet dětí          

u zápisu do 1. ročníku byl 23, přijato bylo 16. U přijímacího řízení pro rozšířenou výuku 

informačních technologií bylo přijato 16 žáků z přihlášených 23.  

 Během školního roku se žáci zúčastnili mnoha soutěží a dalších akcí, kde dosáhli 

velmi pěkných výsledků. Nejlépe se ukázali v pěvecké soutěži Skřivánek, kde v místním 

kole získali 2x 1. místo a 1x místo třetí. V okresním kole měla škola své zástupce v Dopravní 

soutěži mladých cyklistů (4. místo); konverzační soutěži v německém jazyce (6. místo – 

v krajském kole pak 2. místo). Oblastní kola delegovala v plavecké soutěži (3x 3. místo)       

a v soutěži Zelená stezka – Zlatý list (3. místo). Ve školních kolech se pak utkali žáci              

1. stupně v soutěži Matematický klokan (Cvrček, Klokánek, Benjamin, Kadet) a žáci           

2. stupně v soutěži  Pythagoriáda. 

 Žáci 2. stupně se zúčastnili matematické, fyzikální i chemické olympiády, ovšem bez 

většího úspěchu (18. místo v okresním kole chemické olympiády). Výraznější byly úspěchy 

v Olympiádě v německém jazyce, kde škola získala vždy 2. místo jak v okresním, tak i 

krajském kole. V průběhu školního roku byly pořádány další tematicky různě zaměřené 

akce: filmová a divadelní představení, výchovné koncerty, exkurze a na konci roku 

jednodenní i vícedenní školní výlety.    

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŮRKY 

 Ředitelkou školy je i nadále Mgr. Jana Nakládalová. Škola byla organizována jako 

dvojtřídní s pěti ročníky, jedním oddělením školní družiny a jedním oddělením mateřské 

školy. Mateřskou školu navštěvovalo 22 dětí ve věku od 3 do 6 let z obcí Nasobůrky, 

Chudobín, Víska, Mladeč, Sobáčov a Hradečná. Základní školu 22 žáků z Nasobůrek, 

Chudobína, Vísky, Sobáčova a Hradečné.  

 Výuka byla realizována ve dvou kmenových třídách, v jedné počítačové učebně    

a v prostorách školní družiny. Škola sídlí v jedné budově, kde prostory v přízemí využívá 

převážně mateřská škola, především pak hernu. První patro a podkroví využívá základní 
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škola, je zde i výdejna stravy, v jedné třídě je zřízena školní družina. Vlastní tělocvičnu škola 

i nadále nemá a tak je k výuce tělesné výchovy využíván přilehlý venkovní areál školy 

nebo část místní sokolovny. V prvním ročníku byli žáci vyučováni podle nového školního 

vzdělávacího programu (ŠVP) „OKO“ (ochota – komunikativnost – otevřenost), jehož cílem 

je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý 

základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na 

praktické jednání. Na tvorbě ŠVP se podílel celý pedagogický sbor. 

 Žáci 2. – 4. ročníku byli vyučováni podle programu Obecná škola, který umožňuje 

variabilitu v organizaci i obsahu výuky a využívání metod a forem práce, které jsou i cílem 

ŠVP. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, dvě učitelky, z nichž jedna působí i jako 

vychovatelka, dvou učitelek MŠ, dvou provozních zaměstnankyň v plném úvazku a jedné 

na dohodu. Do první třídy bylo přijato 7 žáků, dva mají odklad na příští rok. Ve stávající 

první třídě je 11 žáků, ve druhé též 11, chlapců je 9, dívek 13. Ve školní družině je 22 dětí,     

7 chlapců a 15 dívek, v mateřské škole 25 dětí, 9 chlapců a 16 dívek. Je vyučován jazyk 

anglický pro 11 žáků.  

 Na škole pracuje 8 zájmových kroužků – pohybové hry (14 dětí), hra na flétnu (14), 

anglický jazyk (19), počítačový I. (6), počítačový II. (10), výtvarný (10), keramický (7), 

přírodovědný (6 dětí). Poslední dva kroužky vedou pracovníci DDM Alena Černá                

a Ing. Pavel Sova. Škola má vypracován minimální program prevence sociálně 

patologických jevů, k prevenci přispívá též schránka důvěry. Je též realizován plán 

environmentální výchovy, kde jsou žáci vedeni k třídění odpadu, sběru papíru                        

a k podpoře ekologie. 

 Z dalších vzdělávacích a kulturních aktivit školy je třeba zmínit sportovní den 

v netradičních disciplínách, kurz dopravní výchovy, „čarodějnické odpoledne“, „slavnosti 

kytek“, škola v přírodě v ekologickém centru Sluňákov aj. Pro děti a veřejnost proběhly       

4 akce a vyvrcholením byly oslavy 95. výročí založení školy se školní akademií. Škola se 

účastnila různých soutěží, dobře se žáci umístili například v plavecké soutěži ke „Dni vody“, 

matematických soutěžích „Cvrček“ a „Matematický klokan“, „Zelené stezce“                         

a „Litovelském skřivánku“. 

 Na škole působila i Školská rada jejíž předsedkyní byla Mgr. Lenka Skopalová, 

jednatelkou paní Iveta Uličná, členy pak Ing. Lubomír Rýznar, Hedvika Weberová, Dis., 

Jana Škopová, a Mgr. Jitka Bittnerová. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Vítězná  

 Zřizovatelem školy je Město Litovel a byla otevřena k 1. 9. 2002. Má kapacitu         

720 žáků. Ve školním roce 2007/2008 měla celkem 25 tříd 1. – 9. ročníku s průměrným 

počtem 24,4 žáka na jednu třídu a s celkovým počtem 610 žáků (309 na prvním a 301 na 

druhém stupni). Kapacita školy tak byla využívána na 84,7 %. Škola měla i družinu 

s naplněnou kapacitou 120 žáků ve 4 odděleních a školní jídelnu s kapacitou až 700 jídel. 

Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Pro žáky dojíždějící z okolních obcí        

je blízko budovy školy zřízena autobusová zastávka. 
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 Vybavení školy je velmi dobré. K dispozici je výukový software, školní knihovna         

a dvě dobře vybavené učebny informatiky. Škola má možnost provozovat tělovýchovná 

a sportovní zařízení, zařízení sloužící regeneraci a kondici (sportovní hala a plavecký 

bazén) i hostinskou činnost (příprava obědů pro školu i veřejnost). V roce 2008 byla tato 

doplňková činnost rozšířena o organizaci zájmových kroužků a pronájem nebytových 

prostor. Vlastní prostory školy tvoří 40 učeben, z toho 15 odborných pracoven, jazykové 

učebny s kabinety, laboratoře a školní knihovna.  Ve všech prostorách školy je pro potřeby 

výuky možnost připojení na internet. 

 Školní jídelna zajišťovala stravování 589 strávníků, z toho 65 zaměstnanců. Bylo 

připraveno 90 597 obědů, z toho 3 996 pro cizí strávníky a 1 674 svačinek pro MŠ.                     

Od března 2008 mají dospělí strávníci a žáci 5 . – 9. ročníku dvakrát v týdnu možnost 

výběru ze dvou jídel. Školní jídelna byla v roce 2008 vybavena univerzálním strojem na 

zpracování zeleniny a elektrickým kotlem. V letních měsících zajišťovala pro děti pitný 

režim. 

 Škola provozuje moderní sportovní halu a venkovní hřiště s umělým povrchem. Obě 

zařízení jsou využívána pro základní i rozšiřující tělesnou výchovu. Hrají se zde mistrovská 

utkání v házené, volejbale, nohejbale, florbale a některá utkání v košíkové. Sportovní 

zařízení též využívala tenisová a fotbalová družstva.  Uskutečnila se zde i taneční soutěž   

„O erb města Litovle“ a „Silácká Litovel“ na počest zápasníka Gustava Frištenského. Hala   

i hřiště sloužily i ke sportování veřejnosti – žákům a mládeži v období hlavních prázdnin 

bezplatně. 

 Plavecká učebna organizovala plavecký výcvik i pro okolní školy a školská zařízení. 

Výcviku se účastnily děti z 12 mateřských a 10 základních škol, využívána byla i dětmi ze 

školních družin této školy i ZŠ Jungmannova. Dva dny v týdnu byla organizována výuka 

plavání pro 6 plaveckých kroužků a byl zahájen i nový kurz plavání rodičů s dětmi. Bazén 

využívá i sportovní klub paní Ilony Kohoutové pro aqua-aerobic, plavání se zdravotními 

pojišťovnami a dvakrát v týdnu byl využíván pro ranní plavání pro seniory. Plavecký bazén 

byl navštěvován dětmi z různých sportovních a pohybových kroužků školy a proběhly dva 

plavecké závody („O putovní pohár“ a „Mezinárodní den vody“, organizovaný a.s. 

Čerlinka). V odpoledních hodinách a o víkendech byl bazén využíván veřejností, 

sportovními kluby, organizacemi i soukromými subjekty a v době letních prázdnin jej 

využívaly družiny a příměstský tábor DDM. O přestávkách mohli žáci využívat pingpongové 

stoly, stolní fotbal a šachy instalované v odpočinkových částech chodeb školy a respirium 

v atriu školy.  

 Ředitelem školy je i nadále Mgr. Blahoslav Melhuba, kterému pomáhají dvě 

zástupkyně zvlášť pro první a druhý stupeň, 34 pedagogů a 4 vychovatelky ve školní 

družině. Byli zde zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro dyslexii a logopedickou péči     

a výchovná poradkyně. Výraznou část žáků školy tvoří dojíždějící z okolních obcí                

a v posledních letech se zde stále více vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Škola se 

zapojila do mezinárodního projektu Socrates – Comenius, společně s kolegy – učiteli ze 

Španělska, Kypru a Itálie. Dále se rozvíjela spolupráce se školním orchestrem z norského 

Siljanu, práce dvou skupin Klubu mladých debrujárů, kteří dokonce prezentovali svoji 

činnost, vedenou RNDr. Miroslavou Černou v televizním pořadu ČT 1 Dobré ráno. Dětem je 
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k dispozici široká nabídka zájmových kroužků doplňujících nepovinné a volitelné 

předměty. Na škole pracovala jak Rodičovské sdružení, tak i Školská rada. Byl vydáván 

školní časopis Prskavka.  

 Školní družina zabezpečovala zájmovou činnost a rekreaci žáků mimo vyučování. 

Mimo této výchovně vzdělávací funkce plnila i funkci sociální – dohled nad žáky před 

nebo po skončení vyučování. Ve školním roce 2007/2008 měla 4 oddělení se třemi 

vychovatelkami na plný úvazek a jednou na úvazek poloviční. Družina spolupracovala 

s DDM a školní družinou ZŠ Jungmannova, byly pořádány společné akce, návštěvy 

divadelních představení a pobyty na dopravním hřišti. Každý týden měli možnost využít 

plavecký bazén a účastnit se počítačových her organizovaných DDM. 

 Škola má celkem 63 pracovníků, z toho 55 žen a 8 mužů. Učitelů bylo 37,                    

4 vychovatelé, 2 cvičitelé plavání, správce sportovní haly, správce plavecké třídy, plavčík 

– vodní záchranář, 3 pracovnice THP a 14 v dělnických povoláních. 

 Přijímacího řízení se ve školním roce 2007/2008 zúčastnilo 76 žáků 9. tříd, nejvíce jich 

bylo přijato na GJO Litovel, SPŠ a OA Uničov, SOU Uničov (po 7), SZŠ Olomouc, SOŠ Uničov 

(po 6 žácích). V přijímacím řízení do primy GJO uspělo 11 žáků. Zápis k povinné školní 

docházce absolvovalo 88 dětí, zapsáno bylo 76 a zřízeny 3 první třídy. 

 K významným úspěchům školy v soutěžích a olympiádách patří především umístění 

v národním kole. V celostátní soutěži mladých debrujárů „Živlík 2007“ to bylo 1. i 2. místo, 

totéž ve 4. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže v Polsku. Na prvních místech se žáci školy 

umístili ještě v soutěžích „Turisté vítáni“ a celostátní soutěž o nejlepší školní časopis               

na Mezinárodním šachovém turnaji zdravotně postižené mládeže.  

 V regionálních a okresních kolech měla škola bohatou účast, na prvním místě se 

však umístili jen v Mikulášské soutěži psaní na PC a na druhém místě tamtéž, v oblastním 

kole atletické soutěže, okresním kole turnaje v házené a v Matematickém klokanu 

kategorie „Kadet“. Žáci školy se dále zúčastnili 14 okrskových a místních soutěží, vždy 

s dobrým umístěním.  

 Zájmová činnost školy byla velmi bohatá nabídkou zájmových kroužků doplňujících 

nepovinné a volitelné předměty, která vždy vycházela se zájmu žáků. Škola zavedla 

finanční spoluúčast rodičů, která pololetně činila 250,- Kč. Jednalo se o: mediální kroužek, 

keramický kroužek, Klub mladých debrujárů, kroužek matematiky, psaní na PC, sportovní 

kroužky (fotbal, florbal, košíková, míčové hry, aerobic), cvičení z českého jazyka, kroužek 

českého jazyka, kroužek německého jazyka, kroužky anglického jazyka (2), kroužek 

francouzského jazyka, kroužek hry na zobcovou flétnu, pěvecký sbor „Benjamínek“ a tři 

chemické kroužky. 

 Škola se však nevyhnula ani problémům. Tím hlavním je přehřívání budovy a zvláště 

některých tříd ve dnech, kdy se venkovní teplota pohybuje vysoko přes dvacet stupňů 

Celsia. Zřizovatel postupně nechával instalovat v nejvíce postižených křídlech a patrech 

budovy venkovní žaluzie, což teplotu částečně snížilo. Na podnět rodičovského sdružení 

bylo ve vybraných třídách provedeno KHS Olomouc měření teplot a výměny vzduchu. 

Byly zjištěny vysoké hodnoty oxidu uhličitého a značná prašnost. Celá záležitost byla 
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řešena ve spolupráci se zřizovatelem Městem Litovel. Jako možné řešení se jeví výměna 

oken a instalace rekuperačních jednotek, což by si ovšem vyžádalo značné finanční 

náklady.      

 

GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL – Fakultní škola přírodovědecko fakulty UP Olomouc   

 Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, ředitelkou je stále RNDr. Jitka Krausová. 

Studijními obory zůstávají čtyřleté a osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. 

Probíhá zde pilotní ověřování rámcových vzdělávacích programů počínaje prvními 

ročníky osmiletého i čtyřletého gymnázia. GJO má 8 tříd osmiletého gymnázia – od primy 

do oktávy, kde studuje 222 studentů (130 dívek a 92 chlapců), 8 tříd čtyřletého gymnázia, 

vždy po dvou třídách v ročníku. Zde studuje 238 studentů (146 dívek a 92 chlapců). 

Celkový počet studentů je tedy 460 (275 dívek a 185 chlapců). Cílová kapacita školy je 

480 žáků. 

 Na gymnáziu vyučuje 38 pedagogů, včetně vedení školy, jejich průměrný počet let 

pedagogické praxe je 15. Ostatních zaměstnanců školy je 9 (asistentka, účetní, 

hospodářka, obsluha výpočetních systémů, školník a 4 uklizečky).  

 Ve druhém pololetí školního roku 2007/2008 bylo na nižším gymnáziu (prima – 

kvarta) 117 žáků, z nich 65 prospělo s vyznamenáním a 52 prospělo. Průměr známek byl 

1,49. Na vyšším gymnáziu studovalo 337 studentů, 50 z nich prospělo s vyznamenáním, 266 

prospělo, 11 neprospělo a 10 nebylo klasifikováno. Průměr jejich známek byl 2,02. Škola 

celkem: 454 žáků, 115 s vyznamenáním, 318 prospělo, 11 neprospělo, 10 nebylo 

klasifikováno, průměr známek 1,89. Průměrný počet zameškaných hodin na žáka činil 

68,06 hodin. 

 Výsledky maturitních zkoušek byly potěšující především v osmiletém studiu, kdy 

v oktávě maturovalo 25 žáků, z toho 12 s vyznamenáním (48 %), 13 prospělo, průměrný 

prospěch byl 1,80. Ve třídě 4. A maturovalo 25 žáků, z toho 2 s vyznamenáním,                  

23 prospělo; ve třídě 4. B 27 žáků – 5 s vyznamenáním, 22 prospělo, průměrný prospěch byl 

2,30 resp. 2,35. Všichni studenti u maturity uspěli. Úspěšné bylo i umístění absolventů, když 

73 z nich studuje na vysoké škole (95 %), 3 na vyšší odborné škole a 1 přešel přímo              

do zaměstnání.  

 Škola má k výběru řadu volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník vyššího gymnázia. 

Pro 3. ročník je to ekologie, geologie, informatika a výpočetní technika, latina, konverzace 

v cizích jazycích (angličtina, němčina, španělština) a seminář a cvičení z matematiky         

a semináře (dějepis, výtvarná výchova, společenské vědy). Pro 4. ročníky je to informatika 

a výpočetní technika, konverzace v cizích jazycích, seminář a cvičení (biologie, český 

jazyk, fyzika, chemie, matematika), semináře (dějepis, zeměpis, výtvarná výchova)                    

a společenskovědní seminář. Z nepovinných předmětů jsou studentům k dispozici 

sportovní hry, hudební výchova a příprava a řízení strukturálních fondů a kroužky: 

keramika, biologický kroužek ,chemický  kroužek  I.a  II., latina a dějepisný kroužek. 
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 K projektům a aktivitám školy realizovaných ve školním roce 2007/2008 patří 

především: Pilot G – jde o partnerství v projektu, jehož koordinátorem je Výzkumný ústav 

pedagogický v Praze a jehož náplní je tvorba a ověřování vzdělávacích programů pro 

gymnázia; Projekt Comenius – Lotyšsko, Anglie, Německo. Jde o vzájemnou spolupráci       

a výměnné pobyty studentů. Byla realizována mezinárodní setkání ve Velké Británii v únoru 

2008 za účasti 4 studentů a 2 pedagogů a v Německu za účasti 2 studentů a 2 pedagogů; 

Barokní skvosty Olomouckého regionu aneb Oživlé baroko. Výtvarný projekt byl určen pro 

žáky nižšího gymnázia, kteří se prostřednictvím  animačních a prožitkových technik             

a využitím výpočetní techniky seznamovali s barokními památkami našeho regionu. 

Partnerem bylo Gymnázium Uničov; Projekt Dreams and  Teams – Newcastle, Anglie. Jeho 

prostřednictvím probíhala školení pro žáky i učitele tak, aby mladí lidé získávali dovednosti 

pro pořádání sportovních akcí pro děti. Tohoto projektu se v Newcastle zúčastnilo               

8 studentů a 2 pedagogové. V projektu Náš domov pod lupou šlo o setkání                         

3 studentských klubů z ČR, Německa a Polska v říjnu 2007 na GJO. Kromě prohlídky 

gymnázia navštívili účastníci i litovelský pivovar, prohlédli si naše město, navštívili hrad 

Bouzov, Javoříčské jeskyně a ZOO Olomouc. Mezinárodní studentský summit – Darwin        

a současná věda 2008 se konal v červenci 2008 v Londýně a zúčastnil se jej student třídy   

3. B Tomáš Navrátil. 

 Ze zajímavých projektů školy je možno uvést: Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel 

ČR v kontextu behaviorálních změn – spolupráce s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc 

pro získání přehledu o stavu a trendech  v pohybové aktivitě jako podkladu pro tvorbu 

státní zdravotně preventivní, školské a sociální politiky. Smlouva o vzájemné spolupráci 

s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc – jde o spolupráci s pracovišti UP na didaktických 

průzkumech a podíl na přípravě budoucích učitelů přírodovědných oborů. Seznamovací 

pobyt studentů 1. ročníků a kvinty, jehož cílem bylo vytvoření kladného vztahu k novému 

kolektivu a rozvoj sebepoznání (Třemešek, 20. – 22. 9. 2007). Výpravy za uměním – byly 

uskutečněny 4 návštěvy galerií a muzea umění v Olomouci a Praze. Den Evropy, jsme v EU, 

buďme v obraze – 7. května uspořádali studenti 1. B Den Evropy s prezentací jednotlivých 

zemí pro studenty primy a sekundy. GENERATION EU 2007/2008 – evropské záležitosti jsou     

i předmětem našeho zájmu – 2 dlouhodobé projekty studentů společenskovědního 

semináře za spolupráce a podpory poslance EP Ing. Jana Březiny a příprava Modelového 

zasedání Rady EU. Starám se o svoji řeku – projekt, na nějž byl získán finanční příspěvek 

z Programu podpory enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 

zahrnoval sběr odpadů z naplavenin řeky Moravy. Akce proběhla v tzv. projektových 

dnech na konci školního roku a byla doplněna i různými formami seznamování se s okolní 

flórou a faunou, ekosystémem lužního lesa v Litovelském Pomoraví a s celkovou  funkcí  

krajiny. Pěvecký sbor PALORA  dále spolupracoval s Komorním orchestrem Iši Krejčího 

z Olomouce a společně byl připraven repertoár pro vánoční koncerty. GJO a PALORA 

organizovali regionální kolo přehlídky Gymnasia cantat v březnu 2008, které se zúčastnilo    

5 sborů. V dubnu PS obhájil své umístění ve zlatém pásmu z roku 2005. Třešničkou na dortu 

pak bylo nastudování několika skladeb současného skladatele z našeho regionu MUDr. 

Karla Martínka. Jeho Missu in Es a žalmy spolu s PS KANTIKA představili v červnu 2008 

v katedrále sv. Václava v Olomouci a v kostele sv. Marka v Litovli. Studentský klub Párátko, 

o.s. uskutečnil ve školním roce 2007/2008 10 akcí, mimo jiné i Majáles 2008, 6. května 2008, 

vydával školní časopis a organizoval Klub deskových her Sabotérci.   
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 Ze školní kroniky vybíráme významnější události a úspěchy žáků GJO, řadíme je dle 

měsíců školního roku. Ve dnech 20. – 29. 9. 2007 se uskutečnil jazykově – výtvarný zájezd 

do Paříže a Londýna; 18. 10. v krajském kole ekologické olympiády obsadilo 7. místo 

družstvo 3 studentek; 31. 10. v okrskovém přeboru ve futsalu obsadili hoši nižšího gymnázia 

1. místo;16. 11. se konalo pietní shromáždění k uctění památky absolventa gymnázia Jana 

Opletala a listopadových událostí let 1939 a 1989, jehož součástí bylo i otevření výstavy       

u příležitosti 50 let fotoklubu Litovel „Postřehy ze života“. V týž den se uskutečnil XIX. ročník 

oblastního závodu ve štafetovém běhu dvojic „Po stopách Jana Opletala a Memoriál 

Jiřího Vaci“ ze Lhoty u Nákla do Litovle za účasti 84 běžců v kategorii žactvo a dorost 

(GJO obsadilo v obou kategoriích 2. místo); 10. 12. v okresním kole ve florbalu chlapců SŠ 

obsadilo družstvo GJO 3. místo; 30. 1. 2008 v okresním kole chemické olympiády obsadila 

Barbora Řeháková 3. a Eva Podivínská 4. místo a postoupily do krajského kola; 31. 1.            

v celostátním kole chemické olympiády kategorie A se Petr Stadlbauer umístil na 3. místě 

s postupem do mezinárodní soutěže, kde získal certifikát úspěšného řešitele.  

 Ve druhém pololetí,  19. 3. v krajském kole konverzační soutěže ve francouzštině 

obsadila studentka Eva Kyselá ze septimy 1. místo, v celostátním kole se pak umístila 

v konkurenci jazykových gymnázií na 8. místě; 9. 4. se uskutečnila beseda se sexuologem 

Radimem Uzlem; 7. 5. se konalo místní kolo soutěže Zelená stezka – Zlatý list; 14. 5. ve 

víceboji všestrannosti v atletice regionu Litovelsko se mladší žáci sekundy umístili               

na 1. místě, v okresním finále pak na 6. místě; 6. května se uskutečnil Majáles 2008 – 

tradiční studentské veselení obohacené o „poslední zvonění“ maturantů; 20. 6. se GJO 

zapojilo do mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj 2008. 

 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ LITOVEL, Komenského  

 V roce 2008 nedošlo ve vedení školy ke změnám, ředitelkou je nadále Ing. Helena 

Kupková. Počet pedagogů je 36, z toho učitelů 21, učitelů odborného výcviku 12 a tři 

vychovatelé. Jeden z učitelů odborného výcviku je jen v polovičním úvazku. Žáků je 

v učilišti 353, počet tříd je 16. Ubytováno v Domově mládeže SOU je 38 žáků, z toho 16 

chlapců a 22 dívek.  

 Vyučovány jsou ve školním roce 2007/2008 učební obory: cukrář (výroba), elektrikář, 

elektrikář- slaboproud, kuchař-číšník pro pohostinství, prodavač potravinářského zboží, 

prodavač a výrobce lahůdek. Ze studijních oborů je to mechanik-elektronik a nástavbové 

studium v oboru podnikání (denní i večerní studium). Výuka cizích jazyků – angličtiny             

a němčiny pokračuje v jazyce, který žák studoval již na ZŠ. 

 Při závěrečných zkouškách, kterých se zúčastnilo 70 žáků učebních oborů, prospěli 

4 žáci s vyznamenáním a prostě prospělo 66. U maturitních zkoušek již tak úspěšní žáci 

nebyli, když ze 37 maturantů prospěl s vyznamenáním pouze jeden, prospělo 25, ale 

neprospělo 11! 

 Škola se významně prezentuje při společenských akcích Města Litovel, kde žáci       

a pracovníci oboru kuchař-číšník zajišťují občerstvení. Velmi úspěšný byl únorový 

reprezentační ples spojený se stužkováním maturantů. V soutěžích barmanů družstvo ve 
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složení Ondřej Polách a Petr Slavíček obsadilo 8. místo a v jednotlivcích byl druhý z nich 

čtvrtý a první pak dvacátý z 36 soutěžících. V mezinárodním Hanáckém poháru 

v Prostějově obsadili reprezentanti školy 9. místo, v celostátním Tescoma junior cup ve Zlíně 

taktéž 9. místo a v Labském poháru Coca cola cup v Pardubicích získal Petr Slavíček        

4. místo z 30 soutěžících. 

 V soutěžích cukrářů na 4. ročníku celostátní juniorské cukrářské soutěže                    

„O Priessnitzův dortík“ obsadila  Alena Sližová 4. místo a na mezinárodní soutěži Gastro 

Hradec v Hradci Králové vybojovala Kateřina Janhubová zlatou medaili. Obory elektro 

takové úspěchy nezaznamenaly, ale ani se v soutěžích neztratily. V celostátní soutěži  

v Trutnově, zaměřené na slaboproud, bylo družstvo školy na 10. místě, v celostátní soutěži 

mechaniků elektroniků v Praze bylo družstvo také desáté. Škola se každoročně účastní 

přespolního běhu konaného jako Memoriál Jana Opletala a Jiřího Vaci a ve fotbale, 

volejbale a basketbale se zapojuje do soutěží středních škol. Jsou rozvíjeny i volnočasové 

aktivity – kondiční turistika, kondiční plavání, stolní tenis, vědecko-technický klub                        

a Středoškolský klub barmanských dovedností.  

 Stalo se již tradicí, že žáci nadstavbového studia a žáci posledního ročníku oboru 

mechanik- elektronik jednou ročně v transfuzní stanici v Olomouci bezplatně darují krev. 

Někteří v tomto krásném lidském konání pokračují i po absolvování školy. V měsíci říjnu 

2007 se škola podílela na sbírce „Umění žít ve tmě“, jejíž výtěžek byl určen slabozrakým           

a nevidomým lidem. Škola je zapojena do celostátního projektu „Škola – zóna bez drog“, 

který monitoruje výskyt drog na školách. V rámci projektu je nabízena i individuální pomoc 

rodičům žáků.  

 Odbor životního prostředí MěÚ vyjednal s firmou  .A.S.A. odpady Litovel s.r.o. 

bezplatné přistavení kontejnerů na separovaný odpad. Škola nabídky využila a navíc 

pořídila lisy na PET lahve, za což se jí dostalo pochvaly i v Litovelských novinách. V říjnu 

2008 se 8 žáků školy zúčastnilo praxe v hotelu Kasandra Palace na řeckém poloostrově 

Chalkidiki, kde pracovali v různých provozech hotelového komplexu, jak při přípravě jídel 

a nápojů, tak při jejich výdeji formou rautových stolů i obsluhy.         

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, Palackého 

 Toto školské zařízení zaměstnávalo k 31.12. 2008 celkem 32 pracovníků, z toho 15 

učitelů, 9 vychovatelů a 8 pracovníků provozu. Školní rok 2007/2008 byl ukončen v ZŠ 

praktické s počtem žáků 64, škola měla 8 tříd, z toho jedna třída s oddělením. Dětský 

domov měl ve stavu 20 dětí (kapacita DD je 24 lůžek) a pracovaly na něm 3 rodinné 

skupiny. ZŠ při zdravotnickém zařízení DO Vojtěchov má kapacitu 45 žáků, jejich počet se 

v důsledku střídání turnusů mění. V šestém a sedmém ročníku byla nově zařazena výuka 

angličtiny. Volitelné předměty nebyly ustaveny. Na škole pracoval zájmový kroužek – 

cvičení s hudbou. Na konci školního roku prospělo s vyznamenáním 23 žáků, 40 prospělo,   

1 žák neprospěl. Bylo uděleno 17 pochval, 1 důtka třídního učitele a dvě snížené známky 

z chování. Celkem vycházelo 11 žáků 9. ročníku a všichni byli přijati do zvoleného 

učebního oboru.  
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 Žáci školy se v průběhu školního roku zúčastnili 22 (!) výtvarných soutěží na 

regionální i celorepublikové úrovni. Ze sportovních soutěží to byl Maraton v aerobiku, Běh 

Litovelským Pomoravím, Dopravní soutěž mladých cyklistů, Atletický čtyřboj žáků ZŠ 

praktických, meziškolní turnaj v malé kopané a VI. ročník turnaje v brännballu, kde obsadili 

1. místo. Z dalších akcí to byl například lyžařský kurz v Ludvíkově na chatě Jitřenka, 

Mikulášská nadílka, Den dětí spojený s vycházkou do Sobáčova a turnajem v plážovém 

volejbale. 

 Akce Dětského domova nabízejí široké pole působnosti pro účelné využití volného 

času. Děti se během roku zúčastnily značného množství akcí pořádaných různými subjekty. 

Šlo o sportovní, výtvarné či rukodělné soutěže, setkání s dětmi z jiných domovů, karnevaly, 

diskotéky aj. Pěvecko- taneční minisoubor „Rolnička“ několikrát vystoupil, například 

v supermarketu Albert či v Domově důchodců v Litovli. Z nejvýznamnějších akcí uvádíme: 

„S Bertíkem za dětským úsměvem“ (akce společnosti AHOLD, v supermarketu Albert bylo 

vybráno na 45 000,- Kč na ozdravný pobyt dětí); Strom splněných přání (akce 

v obchodním centru Olomouc City); projekt „Nové formy vzdělávání v dětských 

domovech“ (poznávání dětí z jiných DD, pobyt ve Starém Městě, pobytová akce na lodi 

na řece Vltavě). Díky manželům Habermannovým, majitelům CK H-T-Yachting,                          

a finančnímu daru společnosti AHOLD mohlo odjet 8 dětí a 2 vychovatelé na ozdravný 

pobyt do Chorvatska na ostrov Pag.  

 Důležitou akcí školy byla rekonstrukce Dětského domova na Husově ulici. Budova již 

nevyhovovala hygienickým požadavkům, a tak musela být rekonstruována. Olomoucký 

kraj jako vlastník zde proinvestoval přes 10 milionů korun, když byla změněna celá vnitřní 

dispozice v jednotlivých podlažích. Komplikace s umístěním dětí v náhradních prostorách 

se podařilo eliminovat díky vstřícnosti ředitelky SOU Ing. Heleny Kupkové a stravování 

zajistit za pomoci ZŠ prof. Vejdovského, pochopením ze strany ředitele Mgr. Jiřího Müllera. 

V měsíci červnu byla budova slavnostně předána do užívání a děti v ní budou mít 

opravdu krásné a pohodlné bydlení. 

 

SPECIÁLNÍ ZŠ PROF. V. VEJDOVSKÉHO, nám. Přemysla Otakara Litovel 

 Počet tříd školy byl 10, počet žáků 90. Personální zajištění – ředitel Mgr. Jiří Müller,  

zástupce ředitele Mgr. Zdena Mazánková, 14 učitelů, 6 vychovatelů, 1 zdravotní sestra,     

12 THP pracovníků. Školní družina má kapacitu 12 dětí. Vyučování probíhá podle 

vzdělávacího programu pro ZŠ, jen je zde rozšířena výuka o psaní na počítači, informatiku, 

individuální tyflopedickou péči, individuální logopedickou péči, prostorovou orientaci       

a samostatný pohyb a reedukační péči pro žáky s poruchami učení. Školu navštěvovaly  

též děti na diagnostický pobyt spojený s léčbou tupozrakosti a poruchami prostorových 

funkcí. 

 Z cizích jazyků se vyučovala angličtina a francouzština, realizována byla i bezplatná 

výuka hry na hudební nástroje. Na škole pracovalo speciální pedagogické centrum pro 

děti se zrakovým postižením integrované v běžných základních i středních školách. 

V internátě školy probíhala výchovná i zájmová činnost, pracovaly kroužky: keramický, 
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šachový, goalballový a showdownový. V rámci projektu EU bylo zavedeno cvičení tai-chi, 

které slouží k rozvoji pohybových dovedností zrakově postižených dětí. 

 V prvním pololetí prospělo s vyznamenáním 24 žáků, 3 neprospěli, ve druhém 

pololetí 21 s vyznamenáním, ostatní žáci prospěli. Bylo uděleno 13 pochval a 4 snížené 

známky z chování. Vycházejících žáků bylo 15, 4 se dostali na SŠ, zbytek na odborná 

učiliště. Škola též pořádá mezinárodní sportovní akce: Mezinárodní šachový turnaj 

zdravotně postižené mládeže, Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v showdownu 

mládeže a Goalballový turnaj zrakově postižené mládeže. Jakých výsledků v nich dosáhli 

žáci této školy zpráva bohužel neuvádí. 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, Studentů   

 Personální obsazení jídelny je toto: ředitelka Irena Halířová, ekonomka Markéta 

Nantlová, administrativní pracovnice Vlasta Vymětalová, hlavní kuchařka Věra Tichá,        

4 kuchařky a 5 provozních pracovnic. Jídelna vaří jídla pro 9 mateřských škol (Frištenského, 

Čihadlo, Gemerská I.a II., Kollárova, Unčovice, Nasobůrky, Červenka, Haňovice), základní 

školy (Jungmannova, Nasobůrky, Červenka, Haňovice), pro GJO i cizí strávníky (DPS, 

Charita Litovel, zaměstnanci škol, cizí strávníci – s rozvozem až do domu). Samostatný 

rozvoz jídel je realizován od 1. 2. 2008.  

 Celkem eviduje ŠJ 1 102 strávníků, z toho 871 dětí, žáků, studentů, 109 pracovníků 

škol a 122 ostatních pravidelně stravovaných. Ceny obědů jsou pro děti od 7 do 10 let 18,- 

Kč, od 11 do 14 21,- Kč, 15 a více 25,- Kč, mateřské školy 24,- Kč (přesnídávka 6,- Kč, oběd 

12,50 Kč, svačina 5,50 Kč), cizí strávníci 48,- Kč (s rozvozem 50,- Kč). Ve školním roce 

2007/2008 bylo vydáno a uvařeno v rámci školního stravování a stravování vlastních 

zaměstnanců 161 000 obědů, 52 000 přesnídávek, 33 000 svačin. ŠJ zaváží stravu do deseti 

výdejních míst v Litovli a jejím okolí.  

 V době hlavních prázdnin byla provedena rekonstrukce podlahy v prostorách 

jídelny. Strávníkům jsou nabízeny nové služby týkající se přihlášek a odhlášek stravy 

elektronickou cestou. V doplňkové činnosti nabízí jídelna kompletní cateringové služby. 

Pochvalu jim vyslovuje Seniorklub Litovel, pro který připravili pracovníci ŠJ pohoštění při 

společném setkání s vedením Města Litovel v  listopadu 2008. Vše bylo vkusně a perfektně 

provedeno, spokojenost seniorů byla veliká.  

  

32.DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 Dům dětí a mládeže (DDM) je střediskem pro volný čas dětí, mládeže a dospělých 

s působností v desetitisícové Litovli a okolních vesnicích. Pracuje nadále pod vedením 

ředitelky Mgr. Jany Čekelové ve dvou budovách pronajatých od města a Klubu mladých, 

který působí od září v prostorách bývalého agitačního střediska na ulici Sušilova. Klub 

navštěvuje většinou problémová mládež a práce s ní je náročná. Tělocvična není stále 

k dispozici, a tak se situace řeší pronájmy od místních škol. Mimo Litovel jsou kroužky             
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i v okolních vesnicích, kam dojíždějí interní zaměstnanci DDM nebo externisté. Dále je 

zajišťována činnost na dopravním hřišti a v in-line areálu.  

 Dlouhodobě je využívána turistická základna v Cakově, která je majetkem obce 

Senice na Hané. Je v ní celoroční provoz a je využívána i pro víkendové pobyty, 

krátkodobé tábory, na vzdělávací pobyty s dopravní výchovou a pro tábory v době 

letních prázdnin. Dále je provozován letní tábor v Malé Kraši u Vidnavy v okrese Jeseník 

s kapacitou 120 osob, který propůjčuje dalším zájemcům a znamená to pro DDM nemalý 

ekonomický přínos. Je uskutečňováno také zájmové vzdělávání a další činnosti pro 

zájemce od předškolního věku až po dospělé a pracováno s různě velkými skupinami 

podle jejich zájmu a s malými skupinkami nebo individuálně s talenty. 

 Vedle ředitelky má DDM 6 kvalifikovaných interních pedagogických pracovníků – 

pedagogů volného času, pět interních THP a provozních pracovníků. Jeden zaměstnanec 

je v částečném invalidním důchodu a dva ve starobním důchodu.  

 Provozní podmínky jsou stále neuspokojivé, prakticky již od počátku existence DDM. 

Z budov patřících Městu Litovel je nutno platit nájem, jsou od sebe vzdáleny asi 15 minut 

chůze. V tomto roce se podařilo získat prostředky na zlepšení úrovně dopravního hřiště 

(cca 100 000,- Kč) - opravit asfaltové cesty a vodorovné značení. Na in-lineové hřiště, 

vybudované z projektu prevence kriminality už není tolik stížností z řad občanů. Více se 

dbá na dodržování pravidel provozu hřiště, na zásady slušného chování a spolupráci 

s Městskou policií i Komisí prevence kriminality. Byly podniknuty další kroky na odhlučnění 

ramp.  

 V pravidelné činnosti  bylo otevřeno 59 zájmových útvarů se  756 členy. Z toho bylo 

57 předškoláků, 597 dětí školního věku a 102 dospělých. Množství a pestrost nabídky 

pravidelné zájmové činnosti se řídí poptávkou ze strany veřejnosti a prostorovými                

a personálními možnostmi DDM. Největší počet a nejlépe obsazené kroužky byly jako 

obvykle jazykové kurzy, taneční oddělení dívek, keramika a hudební kroužky. Svou činnost 

rozšířilo oddělení techniky a uspořádalo 2 kurzy práce na PC, z toho jeden celoroční – 

psaní na PC všemi deseti. Lepší se situace v oblasti přírodovědy, naopak tělovýchova, kde 

prostorové a materiální podmínky rozvoj neumožňují, stagnuje nebo je na ústupu.  

 V základních či mateřských školách v Nákle, Příkazích, Července, Nasobůrkách, 

Náměšti na Hané, Těšeticích a v Senici na Hané pracují kroužky a z důvodů špatného 

spojení sem jezdí zaměstnanci DDM za dětmi. Snahou je skloubit zájmy dětí s možnostmi 

DDM. Důkazem je, že dopravní výchovu se podařilo zajistit ve všech čtvrtých ročnících 

celého regionu. 

 Významnou součástí práce DDM je nepravidelná činnost, která je mnohem 

náročnější na organizaci a přípravu. V roce 2008 bylo uskutečněno 605 akcí s 19 334 

účastníky, z toho o víkendech a svátcích 121 akcí s 5 036 účastníky. Akcí příležitostného 

charakteru bylo celkem 351 s 8 453 účastníky, z toho o víkendech a svátcích 59 akcí 

s 3 826 účastníky. Ty byly směrovány na všechny věkové skupiny, některé byly pořádány 

přímo pro určitý věk, jiné pro celé rodiny, případně pro děti a mládež bez určení věku. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 175 

 Spontánní aktivity byly nabízeny hlavně na in-lineovém hřišti. Tady se denně 

vystřídalo 20 – 25 dětí ve věku od 5 do 20 let, přičemž převažovala mládež od 14 let výše. 

Klub mladých byl otevřen třikrát týdně, kdy kromě běžného programu probíhala                  

i protidrogová prevence a prevence sociálně patologického chování uvnitř skupin 

mladých i v rodinách, poučení o škodlivosti gamblerství. Klub navštěvovalo průměrně         

20 zájemců. 

 Výuka dopravní výchovy ve čtvrtých třídách byla rozdělena na teoretickou                   

a praktickou část, ukončena zkouškou a úspěšní žáci obdrželi průkaz cyklisty. Vše 

probíhalo ve spolupráci se školami, Městskou policií a BESIPem. Mělo to pozitivní ohlas jak 

mezi dětmi, tak i mezi učiteli. Cíl – poskytnout dětem dostatek informací a vypěstovat 

dovednost bezpečného pohybu v dopravním provozu, byl splněn. 

 DDM pořádal velké soutěže jako Dívka roku, taneční soutěž O erb Města Litovle, 

Jarní karneval, O zlatou rybičku, řadu menších soutěží jako Puzzliáda, Letecký den, 

výtvarné, recitační, pěvecké, přírodovědné a ekologické soutěže. Jako každoročně bylo 

uspořádáno základní kolo soutěže Zelená stezka a v okresním kole bylo získáno dobré 

umístění. Popáté organizoval DDM krajské kolo ekologické olympiády.  

 Práce s talentovanými dětmi přinesla dobré výsledky. V oblasti estetické výchovy 

byly otevřeny kroužky, individuální pozornost byla věnována hudebně talentovaným 

dětem hlavně na vesnicích, odkud děti neměly možnost dojíždět do ZUŠ. Mnoha úspěchů 

dosáhly taneční  kroužky ve kterých se výrazně projevuje kvalita práce interní pracovnice  

i externích vedoucích. DDM se aktivně podílel na životě města při kulturních                          

a společenských událostech. Ve spolupráci s ÚSP Vincentinum Šternberk šlo o integrované 

akce a letní tábory. Do zájmových kroužků, ať už přírodovědných, společensko-vědních    

či technických docházely i děti ze speciální školy a na mnoho dalších akcí i děti 

z Dětského domova. Také se účastnily soutěží a zapojovaly se často do nabídky 

spontánních aktivit. 

 Tábory probíhaly o krátkých prázdninách během školního roku a pak během 

hlavních prázdnin. Bylo uspořádáno 10 dlouhodobých a 6 krátkodobých pobytových 

akcí, kterých se zúčastnilo 543 dětí, doba trvání táborů byla 93 dní. Na tábory připadlo   

396 dětí v celkové době trvání 77 dnů a na pobytové akce 147 účastníků v délce trvání  

16 dnů. Nejúspěšnější byl přírodovědný tábor Léto bílého bizona v Cakově, oba tábory     

ve Vidnavě a z pobytových akcí dopravní výchova v Cakově.  

 Propagační činnost DDM je dobrá – každý měsíc je zpracován program, který je 

formou letáčků rozesílán do litovelských domácností, je také uveřejněn v Litovelských 

novinách, k dispozici je v Turistickém informačním centru a vysílán kabelovou televizí. 

Informace o jednotlivých akcích jsou týden předem avizovány  městským rozhlasem.        

V různých  částech města jsou umístěny tři vývěsky s pravidelně aktualizovanými 

informacemi. Nově upraveny a také pravidelně aktualizovány jsou i internetové stránky 

DDM. Podařilo se v celé činnosti nejen udržet standard minulých let, ale díky změně 

koncepce a větší pozornosti pravidelné zájmové činnosti se přihlásilo do akcí více 

zájemců. Snad se v dohledné době začnou řešit problémy vhodnějších prostor a zlepšení 
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podmínek k zájmovému vzdělávání dětí a mládeže i pro pracovníky DDM, jejichž obětavá 

práce je mnohdy bagatelizována. 

 

33. MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITOVEL 

 V roce 2008 zde nedošlo k personálním změnám, přepočtený počet zaměstnanců 

je 4,4, ředitelkou knihovny je nadále Mgr. Lenka Fišrová. Během roku zde vykonávalo praxi 

5 studentek Střední odborné školy – oboru knihovnických a informačních systémů a služeb. 

Souvislou odbornou praxi zde absolvovala jedna studentka knihovnictví Slezské univerzity 

v Opavě a jedna studentka Střední odborné školy knihovnické Brno. Třetí ročník studia 

knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě dokončila 1 pracovnice. 

 V srpnu byla otevřena pobočka MěK v místní části Víska (je vybavena počítačem 

s přístupem na internet) a je započítána do celkových údajů. Registrovaných čtenářů bylo 

1 288, z toho 537 dětí do 15 let. K nárůstu dětských čtenářů došlo díky spolupráci knihovny 

se školami. Čtenářských návštěv bylo 15 931 a počet výpůjček 50 717. Pro uživatele bylo 

prostřednictvím MVS zajištěno 174 výpůjček z jiných knihoven. Velký zájem byl i o 

bezplatné připojení k internetu – více jak 1 800 návštěv. 

 Knihovna metodicky vede kromě knihovny ve Vísce ještě 10 knihovních poboček, 

které také zřizuje Město Litovel. V pobočkách bylo registrováno 155 uživatelů, z toho 53 do 

15 let věku. Evidováno bylo 6 151 výpůjček, knihovny navštívilo 2 025 návštěvníků, 

s internetem pracovalo 1 195 uživatelů. Knihovní fond se rozrostl o 1 083 svazků, pro 

pobočky bylo nakoupeno 63 svazků. V nákladech to bylo 185 003,- Kč, z toho pro 

pobočky  2 495,- Kč. Rabat byl 92 370,- Kč, tj. průměrná sleva 33 %. Nákup periodik byl      

za 28 317,- Kč. Úbytek za rok 2008 byl 617 svazků. Knihovní fond tak tvoří 35 221 svazků, 

pobočky mají k dispozici 12 658 svazků základního fondu a 3 237 svazků zapůjčených 

z cirkulačních fondů Knihovny Města Olomouce.  

 V roce 2008 bylo uskutečněno 57 akcí v oblasti kulturních pořadů a informační 

výchovy. Z toho bylo 16 lekcí informatiky a úvodních knihovnických lekcí. Čtyři školní třídy 

navštěvují v pravidelných intervalech knihovnu a půjčují si dokumenty v rámci literární 

výchovy. Ve spolupráci se Seniorklubem Litovel probíhal cyklus školení v základech práce 

s PC pro seniory v 11 lekcích s účastí 14 osob na každé z nich (pojmy, ovládání PC, práce 

se soubory, poštou, základy MS Office aj.). V rámci Týdne knihoven se uskutečnily akce na 

podporu čtení 4x pro 106 dětí, v oddělení pro dospělé proběhlo autorské čtení litovelské 

básnířky Jarmily Cholinské, čtenářská amnestie aj.  

 V průběhu roku byly uspořádány výstavy prací žáků litovelských škol ve spolupráci 

s Gymnáziem Uničov, např. Oživlé baroko a soutěže pro děti. V měsíci říjnu proběhl křest    

a autogramiáda reedice knihy regionálního autora Martina Strouhala Báje a pověsti 

z Konicka, Litovelska a Bouzovska za velkého zájmu veřejnosti. Děti soutěžily v tradiční 

vědomostní soutěži Chytrolín a knihovna se zapojila i do projektu Škola naruby v rámci 

celostátní akce Celé Česko čte dětem, kdy bylo rozdáno 25 čtenářských deníčků. 
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 Městská knihovna Litovel vykonává na základě objednávky pověřené knihovny 

Města Olomouce i některé regionální funkce pro 37 knihoven (metodické návštěvy, 

telefonické konzultace, revize knihoven aj.) Retrokatalogizace knihovního fondu byla 

dokončena v knihovnách ve Vísce, Dlouhé Loučce, Třech Dvorech (asi 6 000 svazků). Za 

tyto odborné činnosti získala MěK 145 000,- Kč. V knihovně je používán automatizovaný 

knihovní systém CLAVIUS, pro uživatele slouží 7 počítačů a na adrese www.knih-litovel.cz je 

dostupný on-line katalog. Informace o činnosti, výpůjční době a službách byly 

prezentovány formou plakátů ve vestibulu knihovny, hlášením městského rozhlasu,            

na webu knihovny a v článcích v Litovelských novinách, regionálním a celostátním tisku     

i regionální TV. 

 

34. MUZEUM LITOVEL 

 Personální obsazení zůstalo beze změny, vedoucí je stále Mgr. Zdenka Frištenská      

a odborným pracovníkem Mgr. Robert Najman. Během roku byla dále otevřena stálá 

expozice Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století, do které byl zařazen dar v podobě 

kompletně vybavené sedlářské dílny pana Vladimíra Pinkavy z Nové Vsi. K tomu byla 20. 6. 

uspořádána slavnostní rodinná vernisáž, kdy byla svolána i širší rodina tohoto zručného 

řemeslníka.  

 Od 16. ledna do 20. dubna byla instalována výstava „Mladeč – Nové Zámky – 

Sobáčov“ o minulosti a současnosti těchto obcí Mikroregionu Litovelsko. V měsících květnu 

až září byla organizována výstava Klubu českých turistů připomínající 120. výročí 

organizované turistiky. Od 8. října do 21. prosince byla k nahlédnutí výstava o zlomových 

okamžicích československé i regionální historie „Letopočty končící osmičkou“ (o její 

slavnostní vernisáži viz více v Událostech 2008).  

 V rámci Dnů evropského dědictví a Litovelských slavností se uskutečnila podvečerní 

prohlídka muzea za doprovodu cimbálové muziky Frgál. Vánoční svátky byly opět kulisou 

pro již tradiční akci při svíčkách „Oživlá řemesla IV.“, kterou Muzeum Litovel připravilo ve 

spolupráci s občanskými sdruženími Muzejní společnosti Litovelska a Kirri. 

 

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA  

 K 31. 12. 2008 má MSL celkem  31 řádných členů (z toho 1 student) a dva čestné 

členy. Předsedou je odborný pracovník Muzea Litovel Mgr. Robert Najman, 

místopředsedkyní Mgr. Zdenka Frištenská, jednatelkou Libuše Grohmanová, hospodářkou 

Jarmila Šalšová. Členy výboru MSL jsou Lubomír Šik, Ing. Radovan Urválek a Marie Hrubá; 

revizní komise pracuje ve složení: Alena Skálová a Karel Polášek. 

 Z činnosti MSL v roce 2008: v lednu se uskutečnila přednáška pana Lubomíra Šika    

o Husově ulici; v únoru přednáška s besedou o Otto Wichterlem  za vedení Mgr. Arnolda 

Všetičky; březen – exkurze v Čistírně odpadních vod v Litovli na Pavlínce s odborným 

výkladem Ing. Zdeňka Potužáka; v dubnu výlet za poznáním obcí Mladeč a Sobáčov 

s návštěvou Galerie Zlatohlávek, kaple sv. Floriána, jezu, elektrárny a památného stromu 

http://www.knih-litovel.cz/
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v Mladči, mlýna, pily a rybníku v Sobáčově; květen – výlet za poznáním vojenské historie 

města Olomouce v areálu Fortu XIII s průvodcem panem Jurášem, majitelem pevnosti. 

 Na podzim se v měsíci září konal autobusový zájezd do okolí vojenského prostoru 

Libavá, kde účastníci navštívili bývalý kostel ve Slavkově, zámek, kostel a hřbitov 

v Potštátě, dřevěný kostelík v obci Lipná, Muzeum břidlice a kostel v Budišově nad 

Budišovkou, poutní kostel ve Staré Vodě a chrám v Jívové. Průvodcem byla paní Jana 

Krejčová, kunsthistorička a místní průvodci. V říjnu s autobusovým zájezdem navštívili 

členové MSL Dub nad Moravou, kde si prohlédli poutní chrám, faru a myslivecký salonek, 

pak památník bojiště z roku 1866, zámek a město Tovačov a byli účastni výlovu rybníka. 

Delegace MSL přijala pozvání PhDr. Marka Vařeky na křest knihy „Jan z Pernštejna 1561 – 

1597. Hospodářský úpadek Pernštejnů“. Byla jí umožněna prohlídka plumlovského zámku 

včetně veřejnosti dosud nepřístupných prostor objektu. Začátkem listopadu připravil 

besedu o motorových vozidlech v Litovli do začátku 2. světové války člen MSL pan Karel 

Polášek. Přednášku o letopočtech končících osmičkou připravil a vedl člen MSL                  

a Letopisecké komise Lubomír Šik a po ní se uskutečnila prohlídka stejnojmenné výstavy 

v Muzeu Litovel. Po vánočních svátcích, na Štěpána, se konala sváteční prohlídka Muzea 

Litovel při již tradiční akci „Oživlá řemesla IV.“ za spoluúčasti společnosti Kirri, o.s. Zahrála 

Hanácká mozeka, svůj um předvedli šikovní řemeslníci v tvořivé dílně.  

 Ve druhé polovině roku se připravovala do tisku v pořadí již druhá ročenka MSL 

s názvem „Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2008“. Část 

nákladů na tisk byla kryta z finančního příspěvku Města Litovle na rok 2008. Členové MSL 

publikovali několik článků v Litovelských novinách, v regionálním tisku, časopisech             

či sbornících. 

 V dobrovolnické činnosti se členové MSL významně podíleli na propagaci města       

i Muzea Litovel; přípravě žádostí o dotace a granty; pořádání přednášek a besed, exkurzí, 

výletů, zájezdů, kulturních a společenských akcí; průvodcovství; sbírkotvorné činnosti 

muzea; dokumentaci a fotodokumentaci; publikační činnosti; rozvoji vztahu občanů 

k movitým i nemovitým památkám a jejich obnově. MSL rozvíjí spolupráci především 

s Městem Litovel, Muzeem Litovel, Správou CHKO Litovelské Pomoraví, Seniorklubem 

Litovel, GJO, Kirri, o.s., o.s. Respekt a tolerance, Literární klubem Olomouc, o.s., Univerzitou 

Palackého Olomouc, Státním okresním archivem, Zemským archivem Olomouc, 

Vědeckou knihovnou Olomouc, Vlastivědnou společností Žerotín aj.  

 MSL obdržela pro rok 2008 jisté granty a dotace. Město Litovel poskytlo příspěvek   

ve výši 29 100,- Kč, Unie neziskových organizací příspěvek na pořízení notebooku ve výši 

5 000,- Kč. Žádost o dotaci Ministerstvu kultury ČR ve výši 245 000,- Kč na projekt zaměřený 

na dokumentaci díla Františka Flasara byla zamítnuta, podobně jako příspěvek ve výši 

17 000,- Kč na vydání brožurky Karla Faltýnka s názvem „Vyprávění starého hrnčíře 

z Litovle“. Olomouckému kraji byla zaslána žádost o příspěvek 140 000,- Kč na projekt 

dokumentace díla F. Flasara, v této podobě však byla zamítnuta. Poté byla převedena 

do kategorie příspěvků do 20 000,- Kč, kde byla v plné výši schválena. Městu Litovel byla 

zaslána žádost o příspěvek na činnost v roce 2009 ve výši 46 500,- korun. 
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35. MĚSTSKÝ KLUB 

 Údaje o činnosti Městského klubu (MK) čerpáme z výroční zprávy, kterou 

organizace podává jako příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou 

svému zřizovateli, Městu Litovel. Vedení klubu označuje rok 2008 za rok velké výzvy, kdy 

chtějí navázat na úspěšný kulturní i ekonomický rok a udržet si vysoký standard. Konstatuje, 

že počet návštěvníků akcí MK se rok od roku zvyšuje a nabídka bohaté škály hudebních     

i divadelních představení je bezpochyby nezklamala. Žánrová pestrost, nové pořady a to, 

že zabírají celé široké věkové spektrum se dá hodnotit velmi pozitivně. Mnohé z nich 

překročily rámec regionu, přispěly k prezentaci našeho města a získaly si své místo nejen 

v Litovelských novinách, ale i v médiích regionu a střední Moravy. 

 Městský klub plně využíval prostory v budovách a objektech města, které současně 

spravoval. Jde o Velký a Malý sál Záložny, Koncertní sál, Výstavní síň a klubovny, učebny     

a zkušebny v budově Městského klubu. Tyto prostory krátkodobě pronajímal různým 

firmám, organizacím a agenturám k jimi pořádaným akcím a současně sloužily jako 

zkušební a nácvikové prostory pro kurzy, soubory a skupiny zájmové činnosti. Pro realizaci 

vzdělávacích, poznávacích, zábavných pořadů i činnost zájmových skupin byl zpracován 

dramaturgický plán jako předpoklad pro zajištění kulturního servisu a služeb občanům 

města. Činnost MK je rozdělena na činnost hlavní a doplňkovou, kde jde o poskytování 

reklamních služeb, pronájmů, hostinskou činnost a zprostředkování veřejně prospěšných 

obchodních činností. 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 Základem hlavní činnosti jsou především divadelní představení, kterých se během 

roku uskutečnilo osm. Šlo již o třetí divadelní sezonu a ta ukázala, že si našla své příznivce 

mezi občany města i širšího okolí. Především vzrostl počet abonentů, kterých je v sezoně 

2008/2009 již 203 (2007/20008 – 115!). Lze jen doufat, že při dále kvalitním výběru 

představení nejen zůstanou divadlu věrni, ale že jejich počet i nadále poroste. Šest 

představení reprezentovalo především kusy z pražských divadel (jejich přehled, stejně jako 

většinu akcí MK, najdete v kapitole Události 2008) a jména účinkujících, např. Jany 

Hlaváčové, Hany Maciuchové, Luďka Munzara, Radoslava Brzobohatého, Ladislava 

Mrkvičky, Jana Čenského, Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka, Davida Prachaře, Davida 

Matáska, Simony Stašové, Veroniky Gajerové, Oldřicha Víznera či Otakara Brouska ml. 

byla zárukou kvalitní podívané a vynikajících hereckých výkonů. Dvě představení byla 

uskutečněna ve spolupráci s parodickou show skupiny Maniaci v pořadu „Řvali až spadli“.  

I přes zájem diváků musela být tato představení finančně dotována. 

 

KONCERTY 

 Největší co do počtu akcí byly koncerty, kterých se uskutečnilo celkem 27, z toho       

7 ve spolupráci především se Základní uměleckou školou. Již jenom přehled sólových 

interpretů svědčí o tom, že zde vystoupila špička ve svých hudebních žánrech. Jména 
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jako Hana Zagorová, Aneta Langerová, Janek Ledecký, Petr Rezek, Pavel Bobek, Michal 

Hrůza skutečně znamenají absolutní špičku žánru popu a také se za nimi do Litovle sjížděli  

fanoušci ze širokého okolí; koncerty byly většinou vyprodány. Z oblasti rocku zazářili Bára 

Basiková, Michal Pavlíček a skupina Support Lesbiens, folkař Rudolf Křesťan, zpěvák 

lidových písní Jožka Černý s cimbálovou kapelou Grácia. Naprosto nevšedním zážitkem   

se stal koncert souboru HRADIŠŤAN v čele s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou v kostele 

sv. Marka, který byl beznadějně vyprodán. Záměr vedení MK doplnit nabídku cyklem 

„Musica Poetica“, většinou nekomerční živou hudbou, se ukázal jako nosný i pro další léta. 

Sázka na „hanácké bigbít“ – koncert rockové kapely Stracené ráj z Mezic byla sice sázkou 

do loterie, která ale stoprocentně vyšla ku prospěchu věci. 

 

KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY   

 Kruh přátel hudby může bilancovat tuto sezonu jako úspěšnou, když se uskutečnilo 

8 koncertů nejen v podání tradičních interpretů. Velkou zásluhu má na účasti prvotřídních 

umělců Ing. Helena Najmanová, Ph.D., nejen výběrem, ale i zajištěním dobrých podmínek 

pro provedení koncertů. Všechny také zahajovala úvodním slovem. Počet návštěvníků byl 

poměrně stabilní – 35 – 50, pokud se koncert konal v Koncertním sále MK. Pokud šlo o jiné, 

atraktivní či zajímavé prostory, byla návštěvnost nejméně trojnásobná. Šlo například          

o varnu Pivovaru Litovel, Mladečské jeskyně, kostel sv. Marka či Husův sbor, kde se mnozí 

posluchači spíše chtěli nechat vidět nebo dokázat, že jejich vztah ke klasické hudbě        

je kladný. Přitom koncerty v MK neměly o nic horší úroveň.  

 Neziskové komorní koncerty vážné hudby se uskutečnily především díky podpoře 

sponzorů (např. koncert v Mladečských jeskyních ze sponzoringu pana Vitoula) a nadací: 

Nadace českého hudebního fondu, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů 

a Nadace OSA. Celková částka získaná z nadací a sponzorských darů dosáhla v roce 

2008 částky 51 435,- Kč. 

 

VÝSTAVY 

 Výstav bylo jako měsíců v roce – 12. Mimo července a srpna se konaly pravidelně, 

navíc ještě  ty, které byly zaměřeny na Velikonoce a Vánoce. Šlo o čtyři výstavy fotografií, 

dvě výstavy obrazů, kreseb a grafik, po jedné výstavě studijních prací, keramiky, šperků     

a putovní mezinárodní výstavu XVII. Mikolowské nálady za účasti delegace z Polska            

a města Klimkovic. Většina vernisáží byla obohacena o minikoncerty žáků ZUŠ, kteří tak 

měli možnost se veřejně prezentovat. Novinkou byla účast dechové kapely z Pňovic       

(to když vystavoval své fotografie z cest její  vedoucí a kapelník pan Jaroslav Petráš) nebo 

cimbálové muziky z jižní Moravy (u příležitosti autorské fotovýstavy pana Jana Němce).  

 Jako velmi pozitivní lze hodnotit, že vernisáže si již získaly své místo v kulturním životě 

města. Nejen že na nich pravidelně promluví někdo z vedení města a je připraveno 

zasvěcené úvodní slovo, ale celkem stabilní okruh příznivců výstav se stále rozrůstá. I oni si 

zasloužili (stejně jako vystavující výtvarníci či fotografové) dlouho připravovanou 
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rekonstrukci Výstavní síně MK. Byl opraven havarijní stav podlahy, položeno nové linoleum, 

instalováno galerijní bodové osvětlení a celkově zveleben interiér, což nepochybně 

přispělo ke zkulturnění tohoto stánku umění. 

 

POŘADY PRO DĚTI 

 Pro děti připravil MK celkem 13 pořadů pro všechny věkové kategorie od mateřinek 

až po teenagery. Školy dostaly nabídky a vybraly si jak pořady hudební, tak divadelní, 

výchovné i naučné. Pro ty nejstarší v kategorii dětí byly připraveny zajímavé pořady 

k aktuálním tématům věku dospívání (láska, sex, antikoncepce, pohlavní nemoci)               

i v rámci prevence proti sociálně-patologickým jevům (šikana). Pro rodiče, kteří rádi tráví  

čas se svými dětmi byla nově zařazena nedělní odpolední muzikálová pohádka „Kráska    

a zvíře“, která se setkala s pozitivním ohlasem. 

 

KURZY, WORKSHOPY, BESEDY, AUTOGRAMIÁDY 

 V této rozmanité činnosti bylo realizováno 8 kurzů, 4 besedy, 3 kurzy společenského 

tance a 7 ostatních akcí. Taneční kurzy byly jak pro začátečníky, tak i pro dospělé - 

začátečníky a dospělé - pokročilé; kurz angličtiny pro pokročilé, 2 kurzy latinsko-

amerických tanců – CARAMBA I. a II.; 4 skupiny mažoretek (Linetky, Zvonky, Arabesky, 

Linet Bells). Známý cestovatel pan Václav Arnoš v rámci Týdne vzdělávání dospělých 

vyprávěl o svých zážitcích z tajemného indonéského ostrova Sulawesi. V rámci výše 

uvedené akce MK ve spolupráci s Arcidiecézní charitou uspořádal přednášku o pomoci 

ČR v rozvojových zemích, kde své prožitky prezentovaly dvě účastnice stáže na Jamajce. 

Zajímavou akcí bylo tvoření vánočních dekorací pod vedením profesionální floristky 

„Adventní inspirace“. Ve spolupráci s jinými institucemi se uskutečnily dvě akce (Kurz 

češtiny pro cizince a beseda o insolventním zákoně na téma pomoci předluženým 

domácnostem). MK se v této oblasti orientoval na doplnění trhu vzdělávacích                     

a volnočasových aktivit, aniž by suploval další subjekty, které jsou na tuto činnost 

zaměřeny.  

 

OSTATNÍ AKCE 

 Sem patří akce obtížně zařaditelné pod nějakou stříšku, ale sympatické, populární   

a hodně navštěvované. Experimentem a lakmusovým papírkem zájmu spoluobčanů byla 

irská taneční show „MYSTERY OF DANCE“, velmi působivá, dynamická, zajímavá.                

U příležitosti Vánoc se uskutečnilo slavnostní rozsvícení  vánočního stromu na náměstí,kde  

účinkovaly pěvecké sbory ze základních škol i GJO a II. slet čertů, Mikulášů a andělů se 

soutěží o nejlepší masky a s vystoupením DPS Mládí ZŠ Vítězná, žonglérů, kejklířů                   

a polykačů ohně - vše ukončeno ohňostrojem. K předvánoční atmosféře přispěly stánky 

s prodejem punče a drobným občerstvením. 
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 Dobrou zprávou pro milovníky hanáckého nářečí bylo, že: „Hanácká ambasáda se 

po delšim pusto zase probózi. Jak ož to tak bévá, je z teho spánko ešče taková onavená, 

mžórá na ten svět a potajmo dófá, že se na ňo ledi aspoň troško těšijó. Ale jak si otře z oči 

kesane, hneď je toť pro vás s novém a snaď neotřelém programem. Chtěle besme plynole 

navázat na te minoly představeni, kery měle celkem slošnó návštěvnost a dat vám na 

střibrné mise to nélepši, co v nás za te leta ozrálo“ - tak to napsal do Litovelských novin 

pan Petr Linduška a skutečně to tak i bylo. První vystoupení Hanácké ambasády                 

u příležitosti Hanáckých Benátek bylo ještě skromné, ale v listopadu na tradičním 

zábavném pořadu „Přendite si splknót“ už jiskřila invence naplno a členové ambasády 

slíbili, že nezahodí flintu do žita, ale budou pokračovat v činnosti i v dalším roce.   

 Ve spolupráci byly připraveny ještě další akce. Velký úspěch měla akce pořádaná 

na náměstí „Přátelské setkání historických automobilů a motocyklů“ (spolupráce s Kulturní 

komisí RM); 9. ročník turistického pochodu pro pěší i cykloturisty „Toulky Litovelským 

Pomoravím“ (s Klubem českých turistů a ZŠ Jungmannova) a XI. ročník prodeje vánoční 

hvězdy (charitativní akce pro pomoc onkologicky nemocným dětem).     

 

PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE 

 MK pořádal v tomto roce dva plesy (reprezentační ples a hanácké bál), 

prodlouženou a kolonu tanečního kurzu a pro seniory jako pokračování úspěšných pořadů 

„Kavárna POHODA“ taneční nedělní odpoledne s dechovou kapelou Veselka z Loštic.  

Seniorklub Litovel už projevil zájem o pokračování akcí tohoto typu v dalším roce. 

 

HANÁCKÉ  BENÁTKY 

 Celoměstská akce 14. června 2008 je podrobně zmapována a zhodnocena 

v kapitole Slavnosti, kde je jí věnována samostatná část. Proto jen základní údaje: kulturní 

program trval celých dvanáct hodin a návštěva byla velmi slušná – cca 4 500 lidí. Celková 

částka získaná z mimorozpočtových složek činila 385 500,- Kč. Mediální ohlasy akce byly 

nad očekávání příznivé. 

 

LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

 Již tradičně úspěšná akce, letos se sedmi koncerty, získala na atraktivitě, když MK 

zajistil její pořádání v areálu Restaurace Muzeum. Jen první z nich se uskutečnila ještě 

v prostorách vodácké restaurace Loděnice (Folkové Pomoraví – kapely NOACO, 

COKOLIV, A.M. Úlet, KOŇABOJ), další pak již na nádvoří muzea. Výběr byl široký – 

harmonikářský večer (Piňovští kanci), písničkář (Vojta Kiďák Tomáško), trampská muzika 

(COKOLIV), bluesový večer (BLUES POWER), folk (NOACO), sametový bigbeat (TRIGON)     

a večer s cimbálem (ŠUMICA). Posezení bylo příjemné, návštěva dobrá, každý si přišel      

na své a svůj typ hudby. K těmto neformálním víkendovým večerům spíše přispěly kapely 
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z regionu, hojně podporované svými fanoušky. Získané mimorozpočtové prostředky     

z akcí - 4 000,- Kč. 

 

ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 

KANTIKA 

 Smíšený pěvecký sbor KANTIKA oslavil v roce 2008 již 40. výročí své existence.       

Sbor má 28 členů a v jeho řadách jsou zastoupeny všechny věkové kategorie i profese. 

Nosný program je zaměřen na díla starých mistrů z období renesance a baroka. 

Významné místo však zaujaly i skladby z období klasicismu a romantismu. Soubor se však 

nevyhýbal ani skladbám autorů 20. století a současných žijících autorů. Od roku 2003 je 

stále uměleckou vedoucí a dirigentkou paní Irena Blektová, která převzala taktovku po 

zakladateli sboru panu Vlastimilu Nedomovi. 

 Sbor získal již řadu ocenění, například stříbrnou medaili na soutěži „Svátek písní“       

a stříbrnou medaili Leoše Janáčka. Medaili stejného kovu sbor získal i na soutěžích 

„Iuventus Mundi Cantat“ v Olomouci a „Musica religion“. Další ocenění získal sbor             

na svých zájezdech v Holandsku (Windschoten) a v italské Alta Pusterii. Mimo tuzemských   

i zahraničních vystoupení KANTIKA vydala i hudební nosič: „Zpívá KANTIKA“ a „Vánoční 

koledy“.  

 V roce 2008 vystoupil sbor na 12 akcích, počínaje měsícem květnem. Byl to Májový 

koncert v Náměšti na Hané a Přehlídka sokolských sborů v Jihlavě. V měsíci červnu 

zazpíval na čtyřech akcích – dvakrát předvedl dílo Karla Martínka st., jednak v katedrále 

sv. Václava v Olomouci, jednak v kostele sv. Marka v Litovli; zúčastnil se oslav v Městečku 

Trnávka  a na výročním koncertu pěveckého sboru GJO PALORA. Tamtéž vystoupil s dílem 

K. Martínka i v měsíci září v rámci Litovelských slavností. Další tři vystoupení byla v říjnu – 

společné vystoupení se sborem Vocapella Colonia z Německa v kostele sv. Marka, 

Sokolení v Jedovnici a koncert k 40. výročí SPS KANTIKA v Koncertním sále MK. V závěru 

roku během svátků vánočních sbor koncertoval na půlnoční mši na Štědrý den a na Hod 

Boží vánoční předvedl svůj Vánoční koncert, vše v kostele sv. Marka v Litovli. 

 Na rok 2009 připravuje KANTIKA umělecký zájezd do Německa, který se bude konat 

koncem měsíce září. Nácvik nového repertoáru je v plném proudu, protože již na květen 

se připravuje přehlídka písní CANTICUM, za účasti čtyř hostujících sborů. Zdá se, že sbor 

skutečně nezahálí, ale rád by pro připravované projekty posílil své řady o nové zpěváky     

i zpěvačky ve všech hlasových kategoriích, zejména však tenor, bas a soprán. Věřme, že 

se to povede a sbor bude i nadále úspěšným reprezentantem litovelské kultury. 

 

FOTOKLUB 

 Fotoklub Litovel je zájmovým uskupením, které má na svém kontě v roce 2008 řadu 

úspěchů. Jsou to nejen výstavy v MK, ale i 1. místo v národní soutěži fotoklubů „Blatenská 

růže“. Neméně významnou byla i účast na 28. ročníku Národní soutěže a výstavy 
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amatérské fotografie v květnu ve Svitavách. Řada členů litovelského fotoklubu obesílá 

pravidelně tuto prestižní fotografickou soutěž svými pracemi, poněvadž se jedná o jakési 

celoroční vyvrcholení v oblasti amatérské fotografie v celorepublikovém měřítku. Naši se 

v početné konkurenci (1 106 snímků od 138 autorů) rozhodně neztratili a podobně jako 

v minulých letech byli úspěšní. Sedm autorů bylo porotou vybráno na národní výstavu: 

Petr Dolinský, Zdeněk Diviš, Pavel Forst, Jaroslav Petráš, Miroslav Pinkava, Eduard Ullmann   

a Jiří Hlavinka, který si navíc odvezl cenu ředitele SKS města Svitavy. Soubor fotografií 

zastupující Fotoklub Litovel jako kolektiv byl rovněž vybrán na výstavy v Praze, Hradci 

Králové, Pardubicích a Banské Bystrici. 

 Členové vystavovali i mimo MK v našem regionu. Jan Gottfried a Jiří Hlavinka 

v červnu v GJO, coby absolventi gymnázia; taktéž v červnu proběhla výstava černobílých 

fotografií pana Jaroslava Petráše z cest do exotických zemí u příležitosti jeho 60. narozenin 

(to ve Výstavní síni MK) a výstava přírodních snímků Pavla Čunderleho st. v arboretu v Bílé 

Lhotě. Na Fotofestivalu v Moravské Třebové vystavoval náš Fotoklub v galerii U krokodýlího 

ocasu a současně nejmladší člen Tomáš Hlavinka v Muzeu Moravské Třebové. Z toho         

je vidět, že je Fotoklub Litovel stále akční a slova chvály doc. Jindřicha Štreita nebyla jen 

tak vhozená do větru. Je u věci uvést, že významný podíl na těchto aktivitách má               

i vedoucí Ing. Petr Dolinský, který stojí v jeho čele již celých pět let. 

Studio ATELIÉR – skupina výtvarníků místního regionu vedená panem Jiřím Tomancem. 

 Folková skupina COKOLIV se stále opírá o aktivní účast manželů Černých a autorské 

skladby Roberta Anderleho. Hrají především na litovelské Loděnici a na Litovelském 

kulturním létě. Skupina NOACO působí již pátým rokem a svým hudebním zaměřením 

inklinuje k folk-rocku s prvky popu a místy jazzu. Její tvorba je z velké části autorská a těží 

z textařské a hudební dílny Ladislava Petříka. Pravidelně se účastní hudebních festivalů       

a soutěží. Letos v severomoravském předkole bludovské Porty 2009 získala třetí místo. 

Skupina „staví“ na hudebním umu a jistotě jednotlivých muzikantů a především na 

vynikajícím hlasovém projevu zpěvačky Ireny Poláchové. Obsazení skupiny pak dotváří 

zpěvem a hrou na kytaru Petr Hájíček, klavírními variacemi Roman Petřík a skupinu uzavírá 

rytmická sekce v podání Ivo Juráše a Radima Zmunda na basovou kytaru. 

 

KINEMAKLUB  

Připravuje pravidelná vysílání Městské televize Litovelský INFOkanál, která mohou 

přijímat všichni TV účastníci napojení na kabelovou TV firmy UPC ČR a. s. na kanále S9, 

v rámci informačního kanálu UPC EXPRESS. Jde o televizní program určený pro vysílání 

informací a pořadů UPC, pořadů z regionů a městských infokanálů. Tento program běží 

v cca 1,5hodinové smyčce a je obměňován nejméně 1x měsíčně. Premiéry jsou vysílány 

ve středu v 18.45 hod. a reprízy pak denně celkem čtyřikrát. Je možno dodávat 

připomínky, názory, nápady, náměty i kritiku a také informace o kulturních, sportovních       

i jiných nekomerčních akcích, událostech i zajímavostech, které pak budou bezplatně 

zveřejněny prostřednictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství. Počínaje lednem 2009 

je možno si program stáhnout či prohlédnout na webu Města Litovel. Spiritus agens 
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Kinemaklubu je bezpochyby již dlouhá léta pan Jiří Hrozek a duší pak otec a syn 

Hlavinkové. 

 Mimo měsíce červenec a srpen bylo připraveno 20 vysílání, která se vysílala každý 

den v 11 a 23 hodin a ve středu a v pátek v 11, 18.45 a 23 hodin. V Muzeu Litovel byla 

instalována výstava 50 let  KINEMAKLUBU, otevřená vernisáží dne 17. října 2008. Uskutečnily 

se 3 veřejné produkce filmů, a to v Příkazích (20. 3. a 13. 11.) a v Dětřichově. 

 U příležitosti výstavy věnoval KINEMAKLUB Muzeu Litovel kopie některých filmů na 

DVD, které na požádání mohou být návštěvníkům promítnuty. Zajímavými snímky jsou 

například: Povodeň 1977, Tornádo 2004, Grygovské kopce, B. Eliáš – Obrazy a sklo, 100 let 

železnice Červenka, Kde najdete zámek a tři kostely?, Hanačka v SSSR, Ešte než bel Salviól, 

Ach jo!, Opasky a vyšívaná krása, Hanácká vejce, Tvořitel, Šikovné ruce, Dostálovy 

mašinky, U nás ve Lhotě, Karneval v Angole, Pevná vůle, Hanácké svatebni koláč, 

Hanácké marcepán, Hanácké kraslice, Tak podivéte se, Šátek, Haná, V krojo, Hanácké 

Vánoce, Příkazské nádraží, Z klenotnice lidového umění, Náš klub, S kvartetem v Míšni.    

 MK zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské služby pro 

soubory, které nemají právní subjektivitu. Všem souborům jsou dle možností poskytovány 

základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vyřízení účetnictví, propagace                

a uplatnění při akcích MK i jiných pořadatelů). 

 

HANAČKA 

 Tento folklorní soubor podporuje MK a má v tomto roce za sebou již čtvrt století 

činnosti. Byl založen Spojeným závodním klubem na podzim roku 1981. Poměrně brzy byl 

vybaven nově ušitými kroji a doprovázela ho litovelská dechová hudba Haná, později 

cimbálová muzika Šumica (od roku 2001 Hanácká mozeka). Soubor se zúčastnil mnoha 

mezinárodních folklorních festivalů a reprezentoval město a region i v Polsku, Holandsku, 

v bývalých státech SSSR a NDR a na Slovensku. Kromě toho se každoročně uskutečnilo 

mnoho dalších vystoupení při různých příležitostech (plesy, Hanácké slavnosti, Hanácké 

Benátky, hody, vystoupení pro seniory, nejrůznější oslavy v obcích regionu aj.).  

 Od poloviny roku 2006 je soubor samostatným občanským sdružením a MK mu 

umožňuje za výhodných podmínek využívat jeho prostory pro nácvik dětské i dospělé 

taneční složky. Hanácká mozeka samostatně nacvičuje v prostorách fary Husova sboru. 

Soubor má nyní kolem 50 členů ve 3 složkách – dospělí tanečníci, hanácká muzika             

a dětský soubor. Předsedkyní celého občanského sdružení je paní Stanislava Kulatá, 

vedoucím Hanácké mozeke Mgr. Robert Najman, vedoucí dětského souboru Hanáčci je 

Pavla Bezová ve spolupráci s Lenkou Urválkovou.  

 Cílem činnosti je udržet nejen u členů souboru, ale i u celé veřejnosti povědomí       

o tradicích našeho regionu, o podobě hanáckých krojů a také hanáckého nářečí, které 

v naší době bohužel beznadějně mizí. Během uplynulých 25 let činnosti prošlo souborem 

přes 100 členů. Hanačka se opět připomněla obyvatelům Litovle při slavnosti Hanácké 

Benátky svým vystoupením spolu s Hanáckou mozekou a Hanáckou ambasádou 
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v prostoru před GJO i na Litovelských slavnostech, tam i s dětským souborem. Během 

dopoledne pak ještě muzikanti zahráli samostatně při prohlídkách Staroštíkova mlýna         

a odpoledne společně s dětským sborem v prostoru před Muzeem Litovel. V září se dětský 

soubor opět doprovázený „dospěláckou“ muzikou prezentoval na Hanáckých 

slavnostech v Prostějově. 

 Asi nejvýznamnější akcí roku byla účast Hanačky na festivalu v Itálii. Ne vždy se totiž 

podaří „vyrazit“ s písničkami, tancem a muzikou do světa. Prostřednictvím Folklorního 

sdružení ČR i díky finanční podpoře Města Litovel odjel v květnu soubor reprezentovat 

naše město, region Haná i Českou republiku na mezinárodní folklorní festival v městečku 

Silvi Marina ve střední Itálii. Byly tady soubory z Chorvatska, Řecka a samozřejmě i domácí 

Italové. Naši nezklamali a zanechali velmi dobrý dojem. Na konci května se dětský soubor 

zúčastnil folklorní Dětské Strážnice. Z letních akcí stojí ještě za zmínku předvedení Hanácké 

svatby ve skanzenu v Příkazích, vystoupení na sjezdu rodáků v Paloníně a opět Hanácká 

svatba v Čechách pod Kosířem, v zámeckém parku, v rámci akce „Víkend na panském 

sídle“. V závěru roku se konal koncipovaný pořad „Jož je toď zas vánočni čas“ v Husově 

sboru. Bylo tam vyprávění o vánočních tradicích a zvycích dodržovaných „po hanácku“, 

zpívání koled doprovázené krojovanou Hanáckou mozekou, Hanačkou a vystoupením 

Hanácké ambasády. Celé setkání dostalo název Hanácky koledováni a přišlo si jej 

vychutnat na 150 lidí. Duchovním otcem vyprávěnek po hanácku byl litovelský knihkupec 

Petr Linduška a další hosté z Hanácké ambasády. 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 MK poskytuje trvalý pronájem Mateřskému centru Rybička, Karaoke baru, 

Advokátní kanceláři JUDr. Calábkové, Pedagogicko-psychologické poradně, Výtvarnému 

ateliéru Olgy Mačkalové-Volfové, Hanačce, prodejně p. Hájíčka a prodejně RAKOLA 

pana Kohoutka. Prostory MK byly ke krátkodobým nájmům využívány pořadateli 

kulturních, společenských, komerčních, prodejních a prezentačních akcí, v nichž byl        

MK spolupořadatelem nebo formou pronájmu prostoru a služeb. Dá se konstatovat, že 

vytíženost sálů a prostor byla v maximální možné míře.  

 

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY 

 MK v roce 2008 spolupracoval mimo jiné se subjekty: TIC Litovel, Dům dětí a 

mládeže Litovel, ZUŠ Litovel, Kulturní komise RM, SOU Litovel, Školní jídelna Studentů, ZŠ 

Jungmannova, ZŠ Vítězná, GJO, mateřské školy, SENIORKLUB Litovel, Římskokatolická 

farnost Litovel, Církev československá husitská, Muzeum Litovel, Knihovna Litovel, Charita 

Litovel, Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Rádio ČAS – mediální partner aj. 

 

 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2008 

 187 

PERSONÁLNÍ OBLAST 

 MK zaměstnává sedm stálých pracovníků. Vedením je pověřena ředitelka Bc. Hana 

Vogelová, asistentkou a propagační pracovnicí je slečna Zuzana Pazderová. Vedoucí 

technického provozu je paní Jarmila Bruštíková, ekonomkou paní Milena Varmužová, 

techniky panové František Machač a Miloslav Pudil a uklizečkou paní Hana Richterová. 

Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců (při zřízení jich bylo 15!) vykonávají stávající 

většinou kumulované funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo 

programového pracovníka, i když je stanoven schváleným organizačním řádem a jeho 

práci tak trvale vykonává ředitelka MK. Několik pracovníků je zaměstnáno na „Dohodu     

o pracovní činnosti“ a ti zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné 

služby nutné ke kvalitnímu a profesionálnímu zajištění akcí. V roce 2008 nebyl přijat ani 

propuštěn žádný zaměstnanec a nestal se žádný pracovní úraz. 

 

HOSPODAŘENÍ 

 Roční uzávěrka, kterou poskytl MK Radě města Litovel  spolu s podrobným 

přehledem čerpání rozpočtu za  rok 2008 a plánovaným rozpočtem na rok 2009, 

představovala hospodářský výsledek za rok 2008 v zisku 4 124,- Kč. Poskytnuté granty: 

„Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji“ od Krajského úřadu Olomouc na akci 

Hanácké Benátky – 300 000,- Kč; od Města Litovel na vánoční akce 10 000,- Kč. Z nadací 

částka 20 355,- Kč. Celková dotace z mimorozpočtových zdrojů pak byla 33 500,- Kč.  

 

REKONSTRUKCE A INOVACE 

 V průběhu roku byly realizovány tyto úpravy a rekonstrukce: vymalování dvou 

kluboven a jejich vybavení novými židlemi; oprava stmívače a zvukového pultu ve Velkém 

sále Záložny; kompletní výměna podlahy, výmalba a instalace galerijního bodového 

osvětlení ve Výstavní síni MK; výměna oken, nákup nových záclon a závěsů a oprava 

pianina v Koncertním sále MK. Seznam výhledových investic pro zajištění technické 

způsobilosti objektu a jeho prostor pro další období obsahuje celkem 11 položek a vedení 

MK s nimi počítá mimo základní údržby. Nezbývá než držet mu palce, ať se sežene 

dostatek financí na realizaci.  

 

ZÁVĚR 

 MK uspořádal v roce 2008 úctyhodný počet akcí – 105, kterých se zúčastnilo 

přibližně 27 000 návštěvníků. Z toho bylo: 8 divadelních představení, 27 koncertů,               

12 výstav, 8 koncertů KPH, 13 pořadů pro děti, 4 besedy, 3 kurzy společenského tance,      

8 dalších kurzů, 7 ostatních akcí, 5 plesů a tanečních zábav, 1 celoměstská akce Hanácké 

Benátky, minifestival Folkové Pomoraví a 8 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto. Kolektiv 

MK se podílel pomocí při organizaci, technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou na 

263 akcích a pronájmu jiným pořadatelům. Akce byly početněji navštěvovány, byly 
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kvalitně připraveny na profesionální úrovni. Bude asi velmi těžké nejen udržet tento vysoký 

standard, ale ještě těžší posouvat tyto úspěšné ukazatele výš při stávajících kapacitních     

a finančních možnostech. 

 Je třeba poděkovat celému kolektivu MK za obětavou a záslužnou práci, hlavně 

ředitelce Bc. Haně Vogelové. Dovolím si ocitovat ze sloupku z MF DNES ze dne 15. 9. 2008 

z cyklu „Moje město“: „První stránku mé osobnosti mi naplňuje práce. Setkávám se s lidmi, 

kteří mají rádi kulturu. Ať už jsou to samotní umělci nebo návštěvníci pořadů našeho 

kulturního domu. A já mám to štěstí, že výsledek mé práce obohacuje nejen mě, ale           

i spoustu ostatních lidí různých věkových i sociálních skupin, pro které naše akce 

pořádáme.“ Druhá stránka pak hovoří o potřebě klidu, relaxování  v přírodě, u řeky 

Moravy. Závěrem se vyznává ze své náklonnosti k Litovli a tvrdí, že by těžko hledala jiné 

město, kde by mohla být spokojená. Věříme tomu, i my máme své město rádi. A pokud 

nám dokáže někdo tu naši Litovel zkulturnit a udělat z ní místo příjemné, budiž mu čest       

a sláva! 

 

36. PUBLIKACE 

 Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, vydala na konci roku 2008 již 

druhou ročenku „Zajímavosti z Litovelska – Ročenka MSL 2008“. Jedná se o sborník 

příspěvků o 66 stranách, včetně barevných příloh. K dostání je v knihkupectvích a Muzeu 

Litovel za 59,- Kč. Dočteme se v ní o MSL v letech 2007 – 2008, písemnostech litovelského 

muzea ve Státním okresním archivu Olomouc, o úsovském panství na přelomu 16. a 17. 

století, smrtné neděli ve Hvozdečku na Bouzovsku, cihlářství na Litovelsku, o historii 

pétanque v Litovli, ČOV a kanalizaci ve městě, Okrašlovacím spolku v Litovli aj.  

 Pan Miroslav Pinkava, známý fotograf a člen Letopisecké komise, vydal publikaci 

„Ješov v proměnách čtyřiceti let“, která přináší bohatou fotodokumentaci obce, její historii 

a zvyky. Ocení ji zejména rodáci a ti, kteří mají kořeny v tomto kraji. 

 Město Litovel, vydalo tři leporela, která zpracoval Jan Machovský a byla opatřena 

texty z archivu města. Jedná se o tituly: Litovelská radnice, Litovelská knihovna a Litovelské 

muzeum. Všechny jsou opatřeny výraznými fotografiemi a budou jistě vítaným suvenýrem 

pro turisty a návštěvníky našeho města. 

 Za spoluúčasti Olomouckého kraje v edici „Poznávejte s námi“ vydalo Město Litovel 

tři leporela: Litovel - Naučné stezky (Historická Litovel, Hvězda, Kolem litovelských rybníků); 

Litovel - Významné stromy Litovle a okolí; Litovel - Městské parky (Smetanovy sady, park 

Míru). 

 Mikroregion Litovelsko v rámci Programu obnovy venkova 2008 za přispění 

Olomouckého kraje vydal leporelo „Smírčí kříže Mikroregionu Litovelsko (Bílsko, Cholina, 

Litovel, Tři Dvory, Řimice, Senice na Hané, Senička, Vilémov)“. Zpracoval Jan Machovský, 

texty jsou z archivu města Litovle. Týž vydal i mapu Mikroregionu Litovelsko s vyznačením 

významných turistických zajímavostí, památek, smírčích křížů a památných vod, stručnou 
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charakteristikou jednotlivých obcí, uvedením užitečných kontaktů, možnostmi využití 

veřejného internetu a ubytování. 

 Město Litovel, Mikroregion Litovelsko a společnost Europe Direct vydali malé 

leporelo „Tip na výlet – Parduska“  s popisem trasy z Litovle, zachycením  památek na 

trase a krátkým obsahem pověstí, která se k místům vážou. Publikace byla součástí setkání 

veřejnosti s europoslancem Ing. Janem Březinou.    

Literární klub Olomouc (editor Bohumír Kolář) vydal antologii Haná v poezii. Jsou zde 

zařazeny verše litovelských autorů Jarmily Cholinské, Eugena Stoklase, Martina Strouhala, 

Aloise Volkmana a nedávného Litoveláka Rostislava Valuška. 

Litovelská autorka Jarmila Cholinská vydala vlastním nákladem sbírky veršů: 

Cikánské etudy, Zaručeně pravdivá historie neopětované lásky a Procházky rosou.  

 

37. OPRAVY PAMÁTEK 

 Rada města jmenovala dle Zásad Ministerstva kultury ČR „Komisi státní památkové 

péče“ ve složení MST Mgr. Blahoslav Papajk, vedoucí odboru MHaSI Miroslav Skácel, 

pracovník odboru MHaSI Petr Navrátil a pracovnice odboru výstavby MěÚ sl. Jana 

Konstatská. Komise je pověřena administrováním „Programu obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Rada města pověřila jmenovanou komisi 

vypracováním „Koncepce podpory památkového fondu ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností“. 

 Hlavní akcí bude obnova kaple svatého Jiří. Je to nejstarší zachovaná stavební 

památka v Litovli, zvaná též Česká nebo Moravská kaple. Přesná doba jejího vzniku není 

známa, skromná informační tabulka na dveřích památky uvádí jako rok vzniku kaple         

r. 1444, což neodpovídá novějším poznatkům. V únoru předložila Římskokatolická farnost 

v Litovli projekt na obnovu kaple spolu se žádostí o finanční prostředky z Norských fondů. 

Projekt si klade za cíl komplexní stavební a restaurátorskou obnovu kaple sv. Jiří včetně 

rekonstrukcí inženýrských sítí a pořízení nového mobiliáře, tak, aby objekt mohl být znovu 

využíván k náboženským, kulturním a vzdělávacím účelům. Součástí projektu je rovněž 

restaurování několika uměleckých děl, z nichž některá patří k původnímu mobiliáři kaple, 

pro účely stálé expozice, která tady bude instalována. Na realizaci uvedených záměrů je 

potřebná částka skoro 10 milionů korun. Město Litovel se stalo partnerem projektu, na 

obnově kaple se hodlá účastnit desetiprocentním podílem na nákladech. 

 Osudy památky jsou více než pohnuté. Od roku 1948 byla kaple v majetku státu       

a rekonstrukcí prošla v 80. letech minulého století. Dokončení oprav však naráželo             

na problém, k jakému účelu kapli dále využívat. Zřízení koncertní síně nebo stálé galerie 

nebylo v souladu s požadavky úřadu hygieny, který požadoval zajištění sociálního zázemí 

a vytápění kaple. K dokončení celkové obnovy kaple tak nedošlo. V roce 1995 byla 

památka navrácena církvi. Ovšem povodně roku 1997 narušily statiku všech církevních 

objektů a kostely sv. Filipa a Jakuba na Starém městě i sv. Marka prošly v následujících 

letech nákladnými rekonstrukcemi.    
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 Teď  je tedy řada na kapli sv. Jiří. I tady je narušena statika, jsou zde praskliny           

ve zdech. Navrhuje se stáhnout kapli pod úrovní střechy, zpevnit trhliny a provést injektáž 

do základů stavby. Součástí je také obnova původně renesanční nástěnné malby, 

restaurování několika hodnotných církevních artefaktů (dřevěné sousoší Piety, deskový 

obraz s motivem Panny Marie aj.). Nové vybavení je navrženo tak, aby objekt mohl být 

využíván víceúčelově jako meditační kaple, koncertní a výstavní sál se stálou expozicí 

uměleckých děl či jako přednášková místnost. Kaple by tedy měla sloužit nejen věřícím, 

ale celé kulturní veřejnosti, které nabízí důstojnou prostoru v historicky cenném objektu. Pro 

turisty a návštěvníky města by památka byla zařazena do prohlídkového okruhu města.  

 Farář Josef Rosenberg uvádí, že žadatelů o finanční prostředky z Norských fondů je 

hodně a v roce 2008 se rozděluje částka kolem 120 milionů korun. Bohužel je význam 

litovelské gotické kaple poněkud zastíněn blízkostí historicky bohaté Olomouce, jinde       

by obdobná památka byla doceněna mnohem lépe. Bezchybně zpracovaný projekt je 

tedy předpokladem, aby bylo na potřebné finanční prostředky dosaženo a opravy se 

rozběhly v roce 2009. Stavební památka takového druhu, dochovaná do dnešních dnů    

ve své původní pozdně gotické podobě, by neměla ujít pozornosti a snahám o zachování 

kulturního dědictví v naší zemi. 

 

38. CHARITA LITOVEL 

 Charita Litovel pomáhá potřebným již pátým rokem. Je to nestátní nezisková 

organizace, která poskytuje sociální služby a organizuje humanitární pomoc na území 

města Litovle a v přilehlých obcích, jejími stěžejními projekty je pečovatelská služba            

a provoz Mateřského centra Rybička. V rámci pečovatelské služby je poskytována péče 

v domácím prostředí seniorům, lidem nemocným, nesoběstačným, kteří by museli být jinak 

hospitalizováni v nemocnici nebo umístěni v sociálním zařízení. Mnohdy zdánlivě 

jednoduché činnosti běžného života jako například nákupy, úklid, přípravu jídla, osobní 

hygienu, vyřizování úředních záležitostí nebo vyšetření u lékaře vlastními silami těžko 

zvládají. Služba tak představuje výraznou pomoc i příbuzným, kteří se takto mohou 

věnovat svému zaměstnání s vědomím, že je o jejich blízké postaráno. Součástí 

pečovatelské služby je také půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek. Půjčují se 

invalidní vozíky, polohovací postele, WC židle, chodítka, berle, sedačky do vany, 

antidekubitní podložky a další pomůcky.  

 Důležitou akcí byla Tříkrálová sbírka 2008 ve dnech 5. – 6. ledna v Litovli                             

a v následujícím týdnu i v okolních obcích. Všechny skupinky koledníků byly přesně 

evidovány, pokladničky zapečetěny. Ve 43 obcích našeho regionu koledovalo                 

88 skupinek koledníků a bylo vykoledováno 352 746,50 Kč. Nejvíce přispěli obyvatelé 

Litovle (70 075,- Kč), Červenky (28 788,- Kč), Senice na Hané (23 667,- Kč), Nákla (17 359,- 

Kč), Bouzova (15 307,- Kč) a další. Celková částka byla odeslána na centrální charitní 

konto u České spořitelny. Z něho budou peníze rozdělovány na humanitární pomoc u nás         

i v zahraničí a do jednotlivých regionů na schválené projekty a pečovatelskou službu 

jednotlivých místních charit. Loni obdržela Charita Litovel na podporu pečovatelské služby 
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113 000,- Kč, na nákup zdravotních pomůcek 20 000,- Kč a na přímou pomoc sociálně 

slabým rodinám 30 000,- Kč.  

 Tradiční akcí se stal také 4. Charitní ples 2. února 2008 v Nasobůrkách, pořádaný 

společně s Římskokatolickou farností Litovel. Hrál TRIGON, občerstvení i tombola byly 

bohaté. Výtěžek plesu byl věnován jako obvykle adopci na dálku. V rámci tohoto  

projektu je podporováno školní vzdělání indického chlapce Preethama a holčičky Annete 

z Ugandy. Ve spolupráci s dobrovolníky již tradičně Charita připravila Dětský karneval         

a letní Zahradní slavnost. Těchto akcí se účastní koledníčci z Tříkrálové sbírky, děti a 

maminky z Mateřského centra Rybička i rodiny litovelské farnosti. 

 Ředitelkou je nadále Ing. Ludmila Zavadilová, počet zaměstnanců je sedm. Územní 

působnost se týká 22 obcí: Litovel, Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, 

Haňovice, Cholina, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, 

Olbramice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň a Vilémov. Služby klientům 

jsou zajišťovány podle jejich potřeb i několikrát denně s pohotovostní službou na mobilním 

telefonu ve večerních hodinách a o víkendech a svátcích. Pečovatelské úkony provádí 

zkušené pečovatelky s odborným vzděláním. Cílovou skupinou jsou uživatelé se sníženou 

soběstačností v základních životních dovednostech, z důvodů chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby; senioři se 

sníženou soběstačností z důvodů věku, zejména sníženou schopností zajistit péči o svou 

osobu a domácnost; rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 Počet klientů v roce 2008 byl 74, počet výkonů u klientů 6 775 s počtem úvazků 

v přímé péči 4,5. Projekt pečovatelské služby byl v tomto roce podpořen Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ČR, Městem Litovel, obcemi Červenkou a Náklem, Tříkrálovou 

sbírkou, sponzory a dárci.  

 V rámci domácí péče poskytuje charitní pečovatelská služba také bezplatné 

sociální poradenství v domácnostech klientů. Na podnět pečovatelek nebo na požádání 

zájemce přichází sociální pracovnice k němu domů a pomáhá mu řešit jeho nastalou 

situaci. Poradí nebo pomůže vyřídit různé záležitosti na úřadech, vyřídit sociální dávky, 

zavést telefon, vyplnit a podat žádosti apod. Toto poradenství je určeno zejména těm, 

kteří si z důvodů stáří, nemohoucnosti a absence vlastní rodiny nedovedou sami poradit, 

případně sami dojít na příslušná místa. Ve středisku působí také půjčovna kompenzačních 

a zdravotních pomůcek.  

  Charita Litovel se od počátku své činnosti zapojuje do většiny humanitárních 

aktivit, které organizuje Charita Česká republika nebo její organizační složky. Kromě toho 

spolupracuje i s jinými humanitárními organizacemi jako je ADRA nebo Diakonie. Jsou 

pořádány jarní a podzimní sběry starého šatstva. Část je ponechána pro sociálně slabé 

občany, zbytek je odesílán do humanitárního skladu Diakonie Broumov. Odtud po 

roztřídění putuje do zahraničí k postiženým válečnými nebo živelnými pohromami.   

 V Radě Charity Litovel pracují: MUDr. Alena Šromová, Mgr. Veronika Richterová, 

Ing. Pavla Soldánová, Jiří Grézl a Jakub Hradil, v Revizní komisi Charity Litovel Mgr. Jan 

Šenk, Mgr. Miloš Freml, Ing. Pavla Hudečková a Mgr. Josef Rosenberg. Z rozhodnutí 

zřizovatele, arcibiskupa Jana Graubnera, dochází k 1.1. 2009 ke sloučení Charity Litovel 
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s Charitou Uničov a Charitou Šternberk. Byla vytvořena jedna společná organizace 

s děkanátní působností s názvem Charita Šternberk. Proto byly poslední měsíce roku 2008 

vyplněny především přípravami na tuto organizační změnu. Důvodem k  této změně byla 

potřeba spojení ve větší organizační celek, který má umožnit efektivnější systém řízení        

a zkvalitnění služeb pro klienty. Velkým přínosem pro naši oblast pak bude, že středisko 

Litovel bude poskytovat vedle sociálních služeb i služby zdravotní, které byly v minulých 

letech zajišťovány pouze částečně pracovnicemi Charity Uničov. 

 

39. MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

 Také centrum oslavilo letos pět let činnosti zařízení, které vzniklo pro děti a maminky 

na mateřské dovolené. Stalo se přínosem pro život mladých rodin a jeho činnost je 

mimořádně aktivní. Manažerkou centra je paní Jana Baciak, kmotry Doc. Jindřich Štreit, 

proslulý fotograf, s manželkou a nadřízeným orgánem Charita Litovel, vedená Ing. 

Ludmilou Zavadilovou. Začátky byly nelehké, ozývaly se i pochybnosti o životaschopnosti 

takového zařízení v Litovli. MC se muselo při svém rozjezdu spokojit s malým rozpočtem      

a spoléhat více na činnost ochotných dobrovolníků z řad rodičů a příznivců zařízení. Přesto 

dokázalo svou životaschopnost a rozvinout svoji činnost i ve skromných podmínkách. Našlo 

si svoji cílovou skupinu, kterou je mladá rodina. Funguje na principu vlastních aktivit, 

komunikativních dovedností, tvořivosti maminek a ostatních rodinných příslušníků a jejich 

dětí.   

 Po získání klientů tu byla i finanční podpora – od Města Litovel, Ministerstva práce      

a sociálních věcí ČR, EU a sponzorů. Je podpořeno i z projektu Profesionalizace skupiny 

mateřských center v Olomouckém kraji. V budoucnu by chtělo zřídit v Litovli poradenské 

centrum pro všechny, kteří se ocitnou v nějaké tíživé životní situaci. Centrum umožňuje 

maminkám s malými dětmi vyjít z izolace a prožívat rodičovskou dovolenou aktivně, 

zařadit se do společnosti díky vzdělávacím programům, posilovat a zvedat sebedůvěru. 

Široká nabídka MC umožňuje vzájemné setkávání za účelem společných her, vzdělávání, 

výtvarného tvoření, obnovit sociální kontakty, navazovat nová přátelství, zapojit se do 

nabízeného pravidelného programu. 

 Aktivní maminky se zde mohly realizovat na přípravě programu, jednorázových 

akcích a nabídnout své schopnosti ostatním. Společná činnost rodičů a dětí přispívá 

velkou měrou k rozvoji duševních, citových i manuálních schopností dětí a tím vytváří 

harmonickou rodinu. Děti se tady mohou stýkat se svými vrstevníky a navazovat první 

přátelské kontakty, což je důležité hlavně pro děti před vstupem do mateřské školy.  

 Program byl připravován podle zájmu dospělých i dětských klientů vždy na 5 dní 

v týdnu, podle věkové kategorie dětí na dopolední a odpolední. Dopoledne probíhaly hry 

na hudební nástroje - rytmika, výtvarné tvoření z různých materiálů, maňáskové divadlo, 

baby klub pro rodiče a děti do 1,5 roku, cvičení rodičů s dětmi do 3 let a vzdělávací 

semináře pro maminky na rodičovské dovolené. Odpoledne pak angličtina hrou pro děti 

do 6 let a rodiče, cvičení rodičů s dětmi do 6 let, výtvarné tvoření pro předškoláky, břišní 

tance a odborné přednášky z různých oblastí (dětský lékař, psycholog, logoped, 

homeopatie, zdravá výživa, kosmetička aj.).  
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 Z 15 jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí se vydařily 

především: výstavy (Velikonoce, Vánoce), Dny otevřených dveří (duben a září), 

masopustní karneval pro nejmenší, výlety (Výlet vláčkem motoráčkem na Den dětí            

a Cesta necesta na kolech do neznáma – Litovelské Pomoraví), 2x dětský minibazar, 

Mikulášská besídka, Den otců, oslavy 5. výročí založení MC (14. 4. 2003), Lampičkový 

průvod – přivítání paní Zimy, Dušičkový čas – Dýňáček a také Dobrodružná výprava         

za pokladem před letními prázdninami. MC navázalo aktivní spolupráci se Seniorklubem 

Litovel a ten se spolupodílí na některých akcích. Sdružení CEPAC-MORAVA se sídlem 

v Olomouci spolupracovalo na vzdělávacích kurzech pro maminky na MD a certifikát 

akreditovaný MŠMT ČR dostalo 28 maminek. Vzdělávaly se v základech práce na PC a na 

přednáškách s tématy psychosociálního a motivačního výcviku a základů podnikání. Vše 

bylo umožněno pochopením ze strany vedení MK a jmenovitě ředitelky Bc. Hany 

Vogelové. Velmi úspěšný byl i prázdninový pobyt s intenzivní výukou angličtiny.                  

Ve spolupráci s lektorkou jazyka Mgr. Lenkou Skopalovou se uskutečnily tři týdenní turnusy 

dle věku dětí v červenci a srpnu. V angličtině se vzdělávalo 30 dětí, pro které byl pro 

každý den připraven program na určité téma. Díky profesionálnímu přístupu lektorky se 

pobyt dětem líbil, odnesly si vědomosti, zážitky i učební materiály. 

 MC Rybička je členem sítě mateřských center ČR a získalo za svoji činnost titul 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ K RODINĚ. Je také zapojeno do projektu Profesionalizace 

mateřských center Olomouckého kraje, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu. 

To umožnilo vznik nového pracovního místa a propagaci projektu, což značnou měrou 

přispělo k velkému nárůstu klientů. Průměrná měsíční návštěvnost MC byla 215 dospělých 

a 200 dětí při personálním zajištění projektu jedním úvazkem. Hospodaření střediska 

skončilo v kladných číslech (+ 1 231,- Kč). Jak bude vypadat organizace MC po změnách 

v organizaci Charity Litovel od 1. 1. 2009 si zatím nikdo netroufá spekulovat. Věříme, že to, 

co ukázalo svoji užitečnost, prospěšnost a životaschopnost nebude ve své činnosti 

omezováno, či dokonce likvidováno?      

 

40. SLAVNOSTI  

HANÁCKÉ BENÁTKY 

 Krásná, slunečná sobota 14. června byla svědkem tradiční celoměstské akce 

„Hanácké Benátky“. Letošní oslavy měly podtitul“ v rytmu tance“, takže veškerý program 

se točil kolem pohybu. Návštěvníci měli možnost na třech scénách vidět a slyšet hudbu      

a tanec různých žánrů - od gotiky přes renesanci a lidovou tvorbu až po současnost.       

Na náměstí se mohli zájemci naučit tančit merengue, bachatu a salsu. Jako za gotiky či 

renesance si mohli připadat návštěvníci na scéně v parku Míru. Kromě dobových tanců 

zde zahrála historická hudba Musicus Gumelin, své umění zde předvedli i žongléři s ohněm 

či Divadlo Studna.  

 Divadelníci dětem nabídli hned dvě zábavná představení – Princ Jaromil a Zakletá 

princezna. Kromě toho se mohli kluci a holky projet koňským spřežením, vyzkoušet               

si dobová řemesla nebo se zdarma vydovádět na skákacích nafukovacích atrakcích. 
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Patrioti a příznivci hanáckých kulturních tradic si přišli na své při Hanácké ambasádě           

a vystoupení folklorního souboru Hanačka a Hanácká mozeka v parku u gymnázia.  

 Největším lákadlem slavnosti ale byla tradičně přehlídka kapel. Pódium hlavní 

scény obsadil Michal Hrůza, který zahrál i své hity jako Bílá velryba a Baletka. Svou divokou 

show posluchače rozproudil loňský objev letních festivalů Burana Orffchester, 

temperamentem sršela i formace UNITED FLAVOUR se španělskou zpěvačkou. Svou 

hudební cestu od Stromboli až po projekt Big Heads nastínili Michal Pavlíček s Bárou 

Basikovou a prešovský poprock skupiny Peha s Katkou Koščovou. 

 V rámci slavnosti se pro návštěvníky pět otevřela radniční věž, ti odvážní se mohli 

projet na pramici pod náměstím. Svou premiéru na slavnosti si odbyl dechový soubor 

HEJNAL z partnerského města Wieliczka. Novinkou byl cyklus akcí „Jungmanka pro Litovel“ 

– zábavný program v prostorách školního dvora, knihovny, parku Míru a nádvoří 

Městského klubu. Děti přilákal i program firmy Elektro Dostál, fotovýstava Jaroslava Petráše 

či koncert ZUŠ.  

 Plných dvanáct hodin kulturního programu přilákalo asi 4,5 tisíce diváků, což je 

počet, který příjemně překvapil nejen pořadatele. Přijela spousta lidí z okolí a akce byla 

pojata i jako setkání se známými a blízkými, děti se mohly vyřádit na atrakcích a ti, kteří 

přišli za hudebním vystoupením, byli odměněni výbornými výkony kapel hrajících bez 

playbacku. Skvělou podívanou byl i závěrečný ohňostroj s překvapením. Tak příští rok zase 

na shledanou! 

 

MAJÁLES 

 Letos proběhl netradičně! Dne 6. května studenti Gymnázia Jana Opletala                     

a členové Studentského klubu Párátko, o.s. pořádali Majáles 2008. Průvod pohádkových 

masek se vydal ve 13 hodin do ulic města v čele s kočárem, v němž seděl letošní král 

majálesu Radomír Dědek, zástupce ředitele GJO a královna majálesu Marcela Barvířová, 

učitelka a sbormistryně PS Palora. Průvod prošel městem a skončil tentokrát na prostranství 

před budovou gymnázia, v minulých ročnících to bývalo na náměstí Přemysla Otakara. 

Představení masek králi, jejich vystoupení a konečné vyhlášení nejlepší masky se také 

konalo před budovou školy. Vítěznou maskou se stal Asterix a Obelisk z primy. Pak 

následovala tradiční studentská zábava a recese. 

 

LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 

 Jen třikrát do roka najdou fajnšmekři na prodejních pultech oblíbené sváteční  pivní 

speciály - na Vánoce, Velikonoce a třetí várka piva s vyšším obsahem alkoholu se vaří    

na tuto tradiční pivní slavnost v areálu litovelského pivovaru, která se letos uskutečnila 

v sobotu 16. srpna. Návštěvníci si mohli kromě piva kvasnicového, černého, s lavinovým 

efektem a dalších sedmi druhů klasicky vařeného piva vychutnat i bohatý kulturní 

program. Tato slavnost se snaží kulturou, dobrým pivem i zábavou přilákat celé rodiny. 

Z Olomouce návštěvníky dokonce zdarma vozila kyvadlová doprava.  
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 Velkolepou pivovarskou slavnost zahájil již v devět hodin průvod městem. Přesně 

v poledne odstartoval závod cyklistů FREE Litovel Bobr bike. Tradiční ceremoniál v podobě 

naražení litovelského soudku s kvasnicovou jedenáctkou proběhl krátce po půl čtvrté       

za účasti primátora Olomouce Martina Novotného (který mimochodem hrál v programu 

velké scény na kytaru v kapele The Again), starosty města Litovle MVDr. Vojtěcha Grézla, 

senátora MUDr. Vítězslava Vavrouška, zástupců litovelského pivovaru – sládka Ing. Petra 

Kosteleckého, ředitele pivovaru Miroslava Koutka a vedoucí marketingu sympatické paní 

Markéty Hodulákové a zpěvačky skupiny Fleret paní Jarmily Šulákové.  

 Slavnostní narážení bylo přerušeno díky překvapení, které si potají přichystal starosta 

města Loštic pan Ctirad Lolek. Za účasti krále Tvarůžka I., královny, pimprlat, loštického 

řezbáře pana Beneše a dalšího doprovodu předali přímo na pódiu, před které přijeli 

kočárem taženým bílými koňmi, své dary – dobové sudy, tvarůžky a vyřezávanou včelu. 

Poděkovali za to, že pivovar vaří tak skvělé pivo a popřáli mnoho dalších úspěchů.  

 Kromě řízných lidovek a folklorních písní v podání skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou 

zazněla hanáčtina v podání skupiny Stracené ráj. Vrcholem večera pak byl dvouhodinový 

koncert legendární skupiny TURBO. Kromě ní si zde zahrály i revivalové kapely Abby             

a Robbieho Williamse či Rock´n´RollBand Marcela Woodmana. Pro nejmenší byl připraven 

program na Malé scéně, kde vystoupily historické skupiny. Zájemci mohli od devíti do 

sedmnácti hodin nahlédnout pod pokličku litovelského sládka během exkurzí do pivovaru 

a dovědět se, jak se vyrábí poctivé české klasicky vařené pivo. Této možnosti využilo více 

než dva tisíce návštěvníků, kteří se podívali do spilek, varny i ležáckých sklepů.   

 I přes zprvu nepříznivé počasí návštěvnost byla velmi vysoká. Do areálu pivovaru 

zavítalo na celodenní slavnost více než osm tisíc lidí z Litovle a okolí. Aby se nestály dlouhé 

fronty, znásobili organizátoři počet píp, kterých bylo skoro šedesát a návštěvníky 

obsluhovalo 130 lidí. Piva se vytočilo přes tři sta sudů, nejvíc silného svátečního speciálu, 

kterého se vypilo přes sto sudů. Velký zájem byl i o kvasnicovou jedenáctku, té se vytočilo 

přes třicet sudů. 

 Velkolepou pivovarskou slavnost ukončil ohňostroj, který přesně v půl jedenácté 

rozzářil letní hvězdnou oblohu za pivovarským komínem. „Ani zprvu ošklivé počasí 

neodradilo návštěvníky této již tradiční akce. Lidé ze širokého okolí přišli a výborně se bavili. 

Celkové kouzlo litovelského pivovaru a bohatý kulturní program přispěly k pohodové 

atmosféře celého dne,“ zhodnotil povedenou slavnost litovelských pivovarníků ředitel 

pivovaru pan Miroslav Koutek. 

 

LITOVELSKÉ SLAVNOSTI 

 Dny evropského dědictví (European Heritage Days – EHD) každoročně v měsíci září 

otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, 

včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke 

kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější 

doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní 

programy. Vždy jsou vyhlášena celonárodní témata, jejichž prostřednictvím se obrací 
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pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního 

dědictví.   

 Dny evropského dědictví se letos konaly s tématem“Památky v krajině a krajina jako 

památka“ a Litovelské slavnosti, konkrétně jejich 5. ročník, se snažily seč byly, se tomuto  

mottu přiblížit. Hlavní scéna byla jako obvykle na náměstí, druhá v Muzeu Litovel a v parku 

před ním a na dalších sedmi místech. Samozřejmě největší pozornost poutala hlavní 

scéna, kde se postupně představili: Dáda Patrasová, která uváděla divadelní, zábavnou    

a hudební show pro děti; DDM Litovel s tanečním vystoupením; ukázky bojového umění 

taekwondo; motorkáři; hasiči; mažoretky a myslivečtí trubači. Vrcholem odpoledního 

programu bylo vystoupení několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za doprovodu kapely 

Petra Maláska. Druhým vrcholem byla kapela Kryštof se svými největšími hity (Atentát, 

Sněhurky, Rubikon, Plán aj.). Vystoupení hanáckého bigbítu kapely Stracené ráj se setkalo 

s příznivým ohlasem, stejně jako revivalová vystoupení skupin Broky Františka Kanečka, 

Walda Gang a Viktor Kohout revival band s komediální skupinou Maniaci. Pak zahrála 

kapela Krápník a konal se Recesohňostroj (s prskavkami), „krápníci“ pak hráli až do 

půlnoci. 

 Druhou scénu před Muzeem Litovel ovládla šermířská klání, rytířské turnaje, břišní 

tanečnice, zápasníci v řeckořímském stylu a lidová řemesla, na hřišti u sokolovny se fandilo 

plážovému volejbalu a před gymnáziem se svými loděmi, letadly a vrtulníky pochlubili 

modeláři a svou prezentaci ukázali i členové Českého rybářského svazu Litovel. 

Návštěvníkům se opět otevřel Staroštíkův mlýn, který je stále funkční a dodnes se v něm 

mele, mlynářské prohlídky ale tentokrát proběhly za doprovodu Hanácké mozeke. Své 

brány tradičně otevřel pro návštěvníky i litovelský pivovar. V Gymnáziu Jana Opletala byl 

Den otevřených dveří a přehlídka litovelských souborů (Úsvit, Palora, Kantika). Den 

otevřených dveří uskutečnilo Mateřské centrum Rybička. Při  již tradičním výstupu na 

radniční věž si lidé mohli prohlédnout prezentaci Správy chráněné krajinné oblasti 

Litovelské Pomoraví. Zájemci mohli nahlédnout i do keramické dílny Josefa Lamra, 

známého hrnčíře a kamnáře na Rybníčku. Klub zahrádkářů uspořádal ve své klubovně      

v ulici Sušilova výstavu květin, ovoce a zeleniny pod názvem Zahradníkův rok. 

 Pro tento den byla otevřena kaple sv. Floriána v Mladči a i na prohlídku jeskyní sem 

zavezl zájemce historický vláček. Vydat se k nim bylo ovšem možné i po Naučné stezce 

Třesín s výkladem odborníků z Klubu českých turistů. Na konci putování si mohli výletníci 

s baterkou a průvodcem projít Bočkovy díry a jeskyni Podkovu. Kdo se chtěl projít Litovlí, 

měl možnost se zúčastnit procházky litovelskými parky s odborným výkladem. Pro přespolní 

návštěvníky pendlovala mezi Litovlí a Olomoucí autobusová doprava zdarma. 

Návštěvníků Litovelských slavností bylo kolem šesti tisíc, objevili se zde významní 

představitelé veřejného i politického života, včetně zahraničních hostů z našeho 

partnerského města Littau ze Švýcarska (blíže viz v kapitole Návštěvy).  

 Ozvala se slova chvály na adresu Agentury BAVI, pana Viktora Kohouta a jeho 

spolupracovníků a dobrovolníků, dostavila se však i řada negativních pocitů z reakcí 

návštěvníků i řada otázek – jak dál? Jsou tyto slavnosti především pro Litoveláky? Může se 

letos už hodně vysoko nastavená laťka programové úrovně slavností ještě dále posouvat 

nahoru? Má se jít napříště do rizika, že deštivé počasí tuto akci doslova spláchne                 
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a zůstane finanční schodek? Ocení dostatečně naši občané to, že akce je pořádána 

především pro ně, ne kvůli nejistému případnému zisku?  

 Nad tím se zamýšlí hlavní organizátor akce pan Viktor Kohout z Agentury BAVI. 

Uvádí, že zajištění slavností stojí nejen spoustu energie, času, shánění sponzorů, grantů na 

finanční pokrytí nákladů. Rozpočet akce se letos vyšplhal až k částce 900 000,- Kč. Grant 

Města Litovle činil 150 000,- Kč, podařilo se oslovit řadu sponzorů, kteří akci podpořili. Výše 

vstupného, vzhledem k pozvaným umělcům, bylo téměř symbolické (120,- Kč 

v předprodeji, 160,- na místě, děti 60, nebo 80,- Kč, do výšky 100 cm zdarma). Bylo 

zajištěno občerstvení, pestrý doprovodný program, byla k vidění řada jinak nepřístupných 

památek, a tak bylo možno v Litovli strávit v pohodě celý den. Program byl sestaven pro 

všechny věkové kategorie, na své si mohli přijít děti, mladí, střední i starší generace, zkrátka 

všichni. Přesto mnozí místní vyhodnotili částku za vstupné jako příliš vysokou a přes 

nádherné počasí nepřišli. Litovelské slavnosti tak navštívilo více lidí z Olomouce, 

Mohelnice, Uničova, prostě z okolí, než přímo z Litovle. Většina návštěvníků hodnotila 

letošní ročník jako nejúspěšnější. Je to ovšem programový vrchol možností a jisté 

rozčarování z reakcí obyvatel Litovle vnucuje i otázku, zda do toho jít i napříště? Věřme, že 

ročník pátý nebyl poslední a byl poučením pro pořadatele jak připravit akci další. 

 

BOBR CUP 

 Free Litovel Bobr Cup 2008 – závod, který se nevzdává! Už více než jednu dekádu se 

pravidelně první říjnovou sobotu sjíždějí do našeho města vyznavači outdoorových sportů 

a pro tento den se stáváme hlavním městem extrémních sportů v Čechách. Závod, který 

vznikl jako obdoba slavného Dolomitenmanna se obtížností se svým starším bratrem nedá 

měřit. Co Free Litovel Bobr Cup nemůže nabídnout v náročnosti, bohatě vynahrazuje 

krásným prostředím CHKO Litovelské Pomoraví, v níž jsou tratě vytyčeny, a které lákají na 

start přes šest stovek běžců, cyklistů a kanoistů. 

 Když se před třinácti lety poprvé vydalo na trať několik kamarádů, vypadalo to na 

celkem podařenou recesi na závěr vodácké sezóny. Nikoho ani nenapadlo, že vzniká 

tradice, která se během několika let vypracuje na největší závod extrémních štafet 

v Česku (co do počtu účastníků). Terénní běh (běh – cross), jízda na horském kole (MTB 

cross – country) a na kajaku (sjezd na divoké vodě), to jsou ingredience, které dohromady 

dělají Bobr Cup. V minulosti i dnes se na startu objevují reprezentanti, medailisté a přední 

osobnosti všech tří druhů sportu. Například cyklisté Jan Hruška, Radim Kořínek, vodáci 

Jaroslav Volf, Marek Jiras, Michaela Mrůzková , ti všichni se závodu zúčastnili a někteří jsou 

i zapsáni na velkém putovním poháru mezi vítězi závodu, který se nevzdává.  

 Pro letošek určil kalendář datum čtvrtého října, pěkné počasí ovšem nevybral – celý 

závod trápil déšť a bláto. V pravé poledne vyběhli se startovním výstřelem všichni běžci 

z areálu litovelského koupaliště na patnáctikilometrovou trať, kterou zpestřilo pět brodů 

přes řeku Moravu. Konec běžecké části přivedl sportovce zpět do startovního prostoru, 

kde štafetový kolík převzali cyklisté, které čekala trasa o délce pětadvaceti kilometrů. 

Závěrečný finiš obstarali kajakáři, ti se vydali na šest kilometrů dlouhý úsek – tři kilometry  

proti  proudu a tři zpět. Po dokončení své tratě završili kajakáři celý závod skokem 
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z třímetrové rampy do vody litovelského bazénu. Celkový úhrn závodu byl 45 kilometrů 

rozbahněným terénem s technickými lesními sjezdy, což pro nejrychlejší trio znamenalo čas 

kolem dvou hodin. 

 Na hromadný start Mistrovství České republiky v extrémním sportu se postavilo 183 

tříčlenných týmů, z toho téměř dvacet v čistě ženském složení. Poměřit síly s českými 

elitními běžci, cyklisty a kajakáři, mezi kterými nechyběl ani stříbrný medailista z olympiády 

v Pekingu Jaroslav Volf, účastník Tour de France a Dolomitenmanna Jan Hruška či česká 

cyklistická jednička Lada Kozlíková, reprezentant v dublonu David Fekl, reprezentant 

v běhu do vrchu Pavel Brýdl, akademický mistr světa v orientačním běhu Štěpán Dlabaja 

či několikanásobní mistři světa na divoké vodě Robert Knebel a Aleš Marek, přijelo i několik 

set amatérských příznivců outdoorových sportů. Nikoho neodradilo ani deštivé počasí, ani 

osmistupňový chlad. Během závodu se naštěstí trochu vyčasilo, ale i tak byly podmínky 

skutečně extrémní. 

 Letošní boj o stupně vítězů byl jedním z nejvyrovnanějších v čtrnáctileté historii 

závodu. Okolo deseti týmů počítalo s ambicemi na vítězství. Čtrnáctý ročník závodu 

ovládla nakonec trojice z týmu Opava/Net/Internet Billboard – běžec Pavel Brýdl, cyklista 

Martin Horák a finišman na kajaku Robert Knebel, kteří porazili ve velice těsném souboji 

družstvo Insportline. Bronz zajistil Pivovaru Litovel až nejrychlejší vodák Tomáš Slovák, který 

v posledních metrech  udolal do té doby třetí hlídku Trek. S číslem 157 bojoval na 

běžeckém úseku i europoslanec Jan Březina. Ředitel závodu Keno Dimov hodnotil akci 

jako velmi úspěšnou, propagující litovelské vodní sporty i naše město, které se i v tisku           

a televizi dostalo na jeden den do popředí zájmu.    

 

41. CESTOVNÍ KANCELÁŘ BAVI LITOVEL 

 Rok 2008 byl mimořádně silným ročníkem, co se cestování týče. Velký zájem byl      

o zájezdy k moři, poznávací zájezdy, ale i o vlastní produkty CK BAVI. Zahájen byl tradičně, 

a to výrobou a distribucí katalogů a účastí na veletrzích cestovního ruchu v Brně                 

a v Olomouci. První březnový víkend se už tradičně konal Ples přátel dobré zábavy. Před 

plesem patřil sál litovelské Záložny dětem a jejich maškarnímu bálu, jehož průvodcem byl 

šašek Viky.  

 Letní sezóna se nesla v duchu dětských táborů ve střediscích LDT Protivanov a LDT 

Kosov. Již popáté byla u příležitosti Dnů evropského dědictví uspořádána velká 

celoměstská akce „Litovelské slavnosti“, kde mimo jiné vystoupila Lucie Bílá s kapelou 

Petra Maláska, kapela Kryštof, revivalová skupina Walda Gang, pro děti Dáda Patrasová 

a spousta dalších. Podrobněji viz v kapitole Slavnosti.  

 

TURISTICKÉ CENTRUM LITOVEL 

 V roce 2008 byl zaznamenán další příliv turistů a nárůst zájmu o oblast Mikroregionu 

Litovelsko, CHKO Litovelské Pomoraví a samozřejmě o město Litovel. Díky rozšíření sítě 

cyklostezek sem nacházejí cestu i příznivci cykloturistiky. Podařilo se i pro ně získat 
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propagační materiály olomouckého kraje a došlo i k dalšímu vydání materiálů o městě 

Litovel, které vydal Mikroregion Litovelsko. Velký zájem byl o výstupy na ochoz radniční 

věže ze strany jednotlivců i kolektivů. Jsou avizovány dvě prohlídky denně. Škoda, že stále 

vázne osazení ochozu informačními tabulemi. Ze suvenýrů byl tradičně největší zájem         

o turistické známky města, pohlednice, drobné upomínkové předměty a dárkové 

předměty. K velké radosti turistů i TC bylo zprovozněno další ubytování v soukromí, které 

bylo turisty přes léto plně využíváno.     

 

42. AOPK ČR - SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

 Celý název organizace zní Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 

Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Vedoucím je Ing. Michal Servus, 

průměrný počet zaměstnanců je deset. Správa CHKO LP po celý rok 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.  

  Za rok 2008 bylo S CHKO LP vydáno celkem 56 správních rozhodnutí, 159 závazných 

stanovisek dotčených orgánů státní správy a 72 odborných stanovisek. Informace byly 

podány v 70 případech. Pokračovala spolupráce s Výzkumným ústavem 

vodohospodářským T. G. Masaryka v Praze na monitorování plavené a kotvené dřevní 

hmoty v řece Moravě v oblasti Vrapač a i s Přírodovědeckou fakultou Univerzity 

Palackého v Olomouci, katedrou geografie, v konzultacích k diplomovým pracím,      

např. Retence povodňových vod v lužním lese. 

 Byla prováděna i kontrolní činnost a strážní služba v CHKO LP a uloženo 8 blokových 

pokut. Strážní službu vykonávalo 17 osob, které vykonaly 140 služeb a pravidelně dohlížely 

při akcích konaných na území CHKO. Terénní exkurze, tematické přednášky, besedy        

pro žáky a studenty – to jsou hlavní akce v práci s veřejností. Jednalo se o krajské kolo 

Ekologické olympiády (DDM Litovel), soutěž Zelená stezka (DDM), Den lesa (pro žáky ZŠ), 

úklid odpadu z naplavenin v řece Moravě (s GJO Litovel). 

 Co to je soustava NATURA 2000 v Litovelském Pomoraví? Jde o soustavu lokalit 

chránících ty nejohroženější druhy rostlin a živočichů a typy přírodních stanovišť na území 

Evropské unie. Součástí jsou chráněná území vymezená podle zákonných předpisů            

o ochraně volně žijících ptáků, tzv. ptačí oblasti a vymezení tzv. evropsky významných 

lokalit. Cílem je zajistit jednotnou ochranu složek přírodního bohatství vzácných v rámci 

celé EU. Zřizování soustavy NATURA 2000 probíhá postupně v návaznosti na přistoupení    

ČR k EU. Míra ohroženosti tedy není posuzována jen z hlediska jednoho státu. 

  Pro každé z těchto území je stanoven tzv. předmět ochrany (určité druhy rostlin, 

živočichů, biotopů). Většina území do soustavy navržených už používala nějaký typ 

ochrany našeho systému ochrany přírody (CHKO, přírodní rezervace, biotop zvláště 

chráněných druhů organismů). Zařazení určitého území do soustavy NATURA 2000 je tedy 

jakousi „známkou kvality“ – představuje i ocenění zdejších přírodních hodnot a vyjádření 

zájmu EU o jejich ochranu. Litovelské Pomoraví bylo v hranicích CHKO vyhlášeno jako 
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ptačí oblast s předmětem ochrany tří druhů ptáků: strakapouda prostředního, lejska 

bělokrkého a ledňáčka říčního. 

 Předmět ochrany evropsky významné lokality představují jak různé typy přírodních 

stanovišť, tak některé druhy živočichů. Jde o různé typy v lužních lesích, pahorkatinách       

a nivních loukách. Živočichů je celkem 8 – z toho 3 savci, 2 obojživelníci, 2 motýli 1 druh 

měkkýše. Je to bobr evropský, vydra říční, netopýr černý, kuňka ohnivá, čolek velký, 

modrásek bahenní, ohniváček černočerný a svinutec tenký. Údaje poskytl Mgr. Oldřich 

Dočkal ze S CHKO LP.    

 

43. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A SDRUŽENÍ 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

 Základní organizace ČZS má k 31. 11. 2008 118 členů. V roce 2008 byla hlavní akcí 

rekonstrukce klubovny v ulici Sušilova. Vybouráním příčky vznikla místnost pro cca 35 – 40 

lidí, kde je možno pořádat schůze, školení i výstavy. Byla zde odstraněna stará dřevěná 

podlaha a po vybetonování položena nová dlažba. Upraven byl i prostor pro kuchyňku, 

ze dvorní strany udělána fasáda. Budova byla napojena na městskou kanalizaci, nově 

bylo instalováno elektrické vedení, rozvody vody a odkanalizování. Během roku byly nově 

adaptované prostory vybavovány nábytkem a zařízením, natřena všechna okna, uklizen 

dvůr. 

 Členové svazu ze šesti zahrádkových osad udržovali společné pozemky, oplocení a 

částečně i okolí osad. Bohužel, i přes úsilí předsedů osad zůstávají některé zahrádky 

neobsazeny. Významnou akcí bylo uspořádání výstavy ovoce, zeleniny a květin. Návštěva 

na ní však nebyla i přes propagaci příliš velká i když byla k vidění bohatá škála druhů           

i odrůd zeleniny, ovoce i květin. Ani účast na podzimní Floře Olomouc (pouze dva 

vystavovatelé) nebyla pro organizaci příliš významná. 

 V plánu organizace je pokračování v rekonstrukci budovy a úpravě dvorního traktu 

na odpočinkovou zahrádku. Je potřebí obsadit volné zahrádky. Bude uspořádána 

výstava výpěstků a ve spolupráci se Seniorklubem uspořádán zájezd do Smržic a Kostelce 

na Hané. To jsou i úkoly pro nový výbor ZO, který byl zvolen na pětileté období ve složení: 

Ing.Leonard Machala – předseda; Věra Smrčková – jednatel; Jana Štěpánková – 

pokladník; Oldřich Zajíček, Lubomír Kolečář, Zdeněk Haic, Jiří Berka – členové výboru. 

Revizní komise bude pracovat ve složení: Eliška Ničová a Antonín Zacpal. 

 

KYNOLOGICKÝ KLUB LITOVEL 

  Klub je členem Českého kynologického svazu od tohoto roku a jeho sídlem je 

kynologické cvičiště na Komárově. Jeho výbor pracuje ve složení: Mgr. Zdeněk Kubín - 

předseda; Ladislav Havlíček - místopředseda; Antonín Nosek - pokladník; Zdeněk Vočka - 

výcvikář; Ondřej Vespalec - figurant a Martin Buchta - hospodář. Počet členů v tomto 

roce byl 42. 
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 V činnosti klubu byly následující kulturní akce, například pochod litovelským 

regionem, družební setkání kynologického klubu, exkurze v Pivovaru Litovel, přátelské 

posezení přátel klubu. Členové se zúčastnili brigády na opravě a výrobě kynologických 

překážek v měsíci září a kynologických akcí, jako výstav v Žilině, Brně, Náměšti na Hané, 

svodu štěňat a školení figurantů. Dobrá byla i účast na výcvikových táborech v Lukášově 

a Jablonném. 

 

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU 

 Základní organizace ČSBS má k 31. 12. 2008 pouze 9 členů, v průměrném věku 85 

let, nejstarší je bratr Josef Hamřík, kterému je již 95. Z toho jsou dva příslušníci našich 

zahraničních armád, dva bývalí partyzáni, čtyři bývalí političtí vězňové a jedna pozůstalá. 

V červnu zemřel pan Zdeněk Skácel, bývalý partyzán. Na výroční členské schůzi ukončil 

své členství člen výboru pan Josef Novosad, bývalý příslušník armády maršála Tita. Dále 

rozhodla VČS zrušit členství sestře Zdeňce Rozmanové, v současné době v Domově 

důchodců v Litovli, pro její nevhodné chování v tomto zařízení, vrcholící alkoholismem a 

neplacením členských příspěvků za poslední dva roky.  

  Vzhledem k uvedeným a neovlivnitelným okolnostem, když ZO není schopna 

ustavit výbor, nemá jednatele ani hospodáře a z devíti členů, kteří bydlí v pěti obcích       

a pouze pět členů je mobilních jen s doprovodem bylo navrženo, aby Okresní výbor SBČS 

v Olomouci v souladu se stanovami ZO zrušil a zřídil, resp. ustanovil pouze Základní skupinu 

SBČS v Litovli. Současně VČS v předstihu zvolila za důvěrníka ZS bratra JUDr. Kuneše 

Sonntaga, dosavadního předsedu a člena předsednictva OV SBČS v Olomouci. Přes tyto 

nepříznivé okolnosti se členové svazu zúčastnili všech akcí pořádaných Městem Litovel a 

GJO k uchování paměti národa. 

 

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ 

 ČMSCHPH Litovel je členem Oblastního sdružení Uničov, které spojuje devět 

organizací. V roce 2008 nedošlo v ZO Litovel k žádným podstatným změnám. Výbor 

pracuje ve složení: Miroslav Satora, předseda; Ing. Přemysl Duda, jednatel; František Měsíc, 

pokladník; Vladimír Smital, výcvikový referent. Členy kontrolní a revizní komise jsou: Petr 

Hlubinka, Petr Kvapil, Miloslav Čunderle a Jaroslav Zbořil. Ze zdravotních důvodů ukončil 

své členství pan Jiří Urban, člen od roku 1953. V současné době má ZO 22 závodících 

členů.  

 Během roku 2008 se uskutečnilo 18 závodů v OS Uničov. Hlavní prioritou je účast při 

závodech poštovních holubů, které OS pořádá, sdružuje totiž na 140 členů. Dále je 

důležité uspět v tzv. olympijských kategoriích (10 kategorií v rámci ČR). V kategorii 

Standard Hc získal 1. místo v OS Uničov František Urban, a tak si zajistil účast na Celostátní 

výstavě, která se konala v Lysé nad Labem. V mistrovské soutěži ZO Litovel se umístili         

na prvních místech Ing. Přemysl Duda, Miloslav Čunderle a Jaroslav Zbořil.  
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AMK LITOVEL 

 Organizace neprodělala proti předchozímu roku žádné změny, žádné nové členy 

nemá. Těžištěm práce je jediný superkrosový závod na trati v Litovli – Chořelicích, který se 

jel 9. srpna jako volný závod. Tradičně měl dobrou diváckou účast i sportovní úroveň         

a vyhrál jej litovelským fanouškům tohoto sportu dobře známý Rakušan Markus Mauser.  

Pro další rok ještě není zvolen ani termín závodu, ani disciplína, kterou může být jak 

superkros, tak motokros.    

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO LITOVEL 

 Členská základna měla ke dni 31. 12. 2008 celkem 746 členů, z toho 649 dospělých 

(23 žen), mládeže do 18 let 36 a mládeže do 15 let 61 členů. Nově přijatých členů, kteří 

úspěšně složili předepsané zkoušky bylo 20. Zprávu pro kroniku zpracoval pan Petr 

Machala, jednatel ČRS. Výbor se scházel vždy první čtvrtek v měsíci, jeho práce byla 

řízena plánem na jednotlivá pololetí roku.  

 Pro prodej povolenek na začátku roku byl využit elektronický systém evidence         

a možnost platby přímo při odběru povolenky, což se ukázalo jako velmi praktické                       

a přínosné. Byla také dokončena výměna průkazů. Místní organizace svazu pokračovala 

v údržbě účelové budovy, kde bylo provedeno zateplení stropu v rámci brigádnické 

činnosti. Organizace se prezentovala v rámci Litovelských slavností v měsíci září ukázkou 

činnosti v prostoru GJO. V témže měsíci se uskutečnily i rybářské závody na Olomouckém 

rybníku za účasti nečekaně vysokého počtu soutěžících, takže připravené závodní úseky 

byly obsazeny do posledního místa. 

 Spolupráce s Městem Litovel je na velice dobré úrovni, byla poskytnuta dotace    

ve výši 7 000,- Kč na činnost kroužku mládeže a profesionální koordinace činností je             

i s odborem životního prostředí a jeho vedoucím Ing. Pavlem Kurfürstem. Odbor mládeže 

pracoval v roce 2008 pod vedením Mgr. Ondřeje Dočkala a navázala na svou loňskou 

snahu o otevření se veřejnosti a propagaci MO ČRS navenek. Ve vedení kroužku pracoval 

i pan Robert Forst a oba připravili ke zkouškám 15 nových mladých rybářů. Za největší 

úspěch tohoto odboru lze považovat znovuobnovení v minulosti zaniklého rybářského 

kroužku v Nákle. Ten nyní vede pan Zdeněk Závodník a navštěvuje jej 9 dětí. Za nedílnou 

součást náboru do kroužku je třeba považovat závody pro mladé rybáře, které proběhly 

v sobotu 13. 9. na Olomouckém rybníku a kterých se zúčastnilo 34 závodníků. V tomto 

roce děti do 15 let ulovily například 82 kusů kaprů, 8 štik, 9 pstruhů duhových či 6 tloušťů. 

 V činnosti rybářské stráže bylo provedeno 181 pochůzek, při kterých bylo 

zkontrolováno 275 členů MO ČRS a 84 členů jiných MO. Drobné přestupky byly řešeny na 

místě domluvou, případně úklidem břehů, k výraznějším prohřeškům nedošlo (zadrženy jen 

3 ks povolenek). V současné době má MO 12 členů rybářské stráže, z toho jsou 3 policisté 

a 4 členové s rozšířenou krajskou působností. 

 Prvořadým úkolem hospodářského odboru bylo plnění zarybňovacího plánu.         

Na Uničovský rybník bylo vysazeno 240 kg kapří násady o průměrné váze 7 – 15 dkg 
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v hodnotě 15 696,- Kč. Do Olomouckého rybníka pak násada o průměrné váze 0,70 dkg 

v hodnotě 92 105,- Kč. K výlovu obou rybníků došlo 4. 10. 2008 a výsledek všechny 

příjemně překvapil. Šlo o 4 397 ks kaprů o celkové váze 3 696 kg, 1 849 ks línů, 1 000 ks 

jelců, 532 ks štik a 847 ks candátů.  

 Bez zarybňování by asi nebylo nic a tak do všech revírů bylo vysazeno 33 027 ks ryb 

o hmotnosti 11 429 kg za celkovou hodnotu 655 472,- Kč. Finanční hodnota závazného 

zarybňovacího plánu, která je hrazena okresním výborem činí 423 890,- Kč. Rozdíl ve výši 

231 582,- Kč je plně hrazen z prostředků MO ČRS. Po celý rok se plnila brigádnická činnost, 

kde šlo o krmení ryb, úklid odpadků, zabezpečení průtočnosti, sečení břehů, odstraňování 

větví. 

 Rybáři MO ulovili v roce 2008 v místních revírech 2 498 ks kaprů o váze 5 693,7 kg, 

106 ks cejnů, 45 ks okounů, 64 ks ostroretek, 218 ks štik, 3 sumce, 200 pstruhů, 30 línů,          

65 tloušťů, 46 parem, 2 podoustve, 49 candátů, 52 ks úhořů, 10 lipanů, 20 amurů, 36 karasů 

a 347 ks ostatních ryb. Celkem tedy ulovili 3 791 kusů ryb o celkové váze 6 653,8 kg při 

14 690 zapsaných docházkách. V ostatních revírech se našim rybářům podařilo nalovit   

953 ks ryb o váze 1 482,2 kg při 3 795 docházkách. V odevzdaných sumářích rybářů MO 

ČRS bylo tak vykázáno 4 744 kusů ryb o celkové hmotnosti 8 136 kg při 18 485 docházkách. 

To je skutečně síla! 

  Pochlubit se mohou ti, kteří měli nejvíce kilogramů ulovených ryb. Byli to Vladimír 

Prchal – 163,4 kg (48 ks kaprů), Rostislav Šmoldas – 138,6 kg ( 55 ks kaprů) a Pavel Novák – 

135,6 kg (30 ks kaprů). Nejtěžšího kapra ulovil pan Ivo Filip na Orlíku – měl 70 cm a vážil 7,85 

kg. Největší štiku pan Jaroslav Ulrich – 100 cm, 7,6 kg; amura pan Karel Doseděl – 85 cm, 

8,4 kg; sumce pan Jiří Myslík – 90 cm, 6,2 kg; okouna – pan Jiří Švec – 44 cm, 4,4 kg; parmu 

pan Vratislav Bednář – 67 cm, 3 kg; ostroretku pan Antonín Němec – 58 cm, 2 kg; tlouště 

pan Vladimír Prchal – 60 cm, 2 kg; candáta pan Tomáš Krejčí – 76 cm, 3,6 kg a největšího 

úhoře pan Jaroslav Koudelka – 86 cm, 1,3 kg. Tak tomu se říká úspěšný rok – „Petrův zdar!“ 

 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LITOVEL DOUBRAVA 

 Myslivecké sdružení mělo k 1. 1. 2008 28 členů, pak byli přijati dva čekatelé, takže ke 

dni konání výroční členské schůze bylo zapsáno 30 členů. V červenci nečekaně po krátké 

nemoci zemřel jeden z nejstarších členů pan Alois Voráč z Červenky, takže k 31. 12. má 

sdružení 29 členů. Hospodaří na 1 470 ha pozemků, z nichž je 1 134 polních, 300 ha lesa,     

5 ha vodní plochy a 31 ostatních. 

 Myslivecký rok začíná vždy 1. 10. a končí 30. 9. roku následujícího. Během této doby 

bylo členy MS odpracováno 3 726 hodin pracovních iniciativ, což je v průměru 128,5 hod. 

na člena. Vzhledem k tomu, že řada členů je starších a brigád se již nezúčastňovali, je 

průměr daleko vyšší. Práce byly konány jak na mysliveckých, tak i společenských akcích a 

na údržbě majetku sdružení.  

 Jednou z úspěšných akcí byl Myslivecký ples, konaný jako již tradičně v sokolovně 

v Července, Myslivecké dny v měsících květnu a červnu, kde se uskutečnily i střelecké 
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závody. Mimo těchto akcí pro veřejnost bylo v září uspořádáno pro členy, rodinné 

příslušníky a přátele posezení u chaty s bohatým občerstvením. Byly uskutečněny 3 členské 

schůze a 6 schůzí výborových a řada pracovních porad k zajištění úkolů a záležitostí MS. 

Stanovený rozpočet byl dodržen. Výdaje na mysliveckou činnost a údržbu kryjí příjmy        

ze společenských akcí a také ulovená zvěřina je prakticky obětována na tyto akce,       

bez čehož by se myslivost v takovém rozsahu ani realizovat nemohla. Velkým plus je 

existence chaty Doubrava. 

 V myslivosti a vlastních chovech bylo v roce 2008 dosaženo dobrých výsledků.          

Z drobné zvěře u bažantů se stavy opět poněkud zlepšily díky vypouštění voliérově 

odchovaných divokých bažantů ale  jen do určitých lokalit. Loví se jen kohouti, slepice se 

částečně vypouští a částečně jinak zužitkují. Pro voliérový chov bylo nakoupeno              

540 bažantích kuřat a do honitby vypuštěno 387 kusů, z nichž bylo 260 kohoutů. Na 

společných lovech se podařilo ulovit 171 kohoutů, což odpovídá plánované složitelnosti.     

 Stav koroptví i při podstatném zlepšení podmínek pro chov se nezlepšil. Obrovský 

negativní vliv má na to škodná zvěř, především dravci celoročně hájení. Tímto by se mělo 

zabývat například Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí, protože bez 

snížení stavu kání a jestřábů se stavy koroptví určitě nezvýší a to i přesto, že se pro ně 

budují kryty. Stavy kachen březňaček a dalších druhů opět poklesly, pravděpodobně 

z důvodů jarních záplav, kdy již kachny zasednou k líhnutí a také škodná.  

 Zajíc býval kdysi jednou z hlavních lovných zvěří, dnes v této honitbě se vůbec 

neloví, aby byly zachovány alespoň normované stavy. Jarní a také letní stavy se jeví 

příznivě, ale v podzimní době zajíci mizí, ovšem až na predátory není jasné, proč se tak 

děje. I když je asi hlavní příčinou škodná, mnohdy zabíjí i zemědělská technika. 

 U zvěře spárkaté je hlavní lovnou zvěří srnčí. Její stavy jsou normované a od toho se 

také odvíjí plány lovu. V posledních letech jsou její stavy příznivé, díky mírným zimám je 

zvěř v dobré kondici. Bylo uloveno 18 srnců, 11 srn a 7 srnčat. Daňčí zvěř není v této 

honitbě normována, vyskytuje se jen v několika lokalitách. Přesto bylo uloveno 16 kusů, 

z toho 4 daňci, 7 daněl a 5 dančat. I černá zvěř zde není normovaná pro častou migraci, 

pro lov je však velmi zajímavá. V roce 2008 jí bylo uloveno 19 kusů, z toho 6 selat                   

a 13 lončáků. 

 Ze škodné zvěře bylo uloveno 20 lišek a 2 kuny. Největší škody na drobné zvěři 

způsobují, jak bylo již psáno výše, draví ptáci celoročně hájení. Ti stále způsobují značné 

škody i na drobném ptactvu. Nepříznivé stavy drobné zvěře ovlivňuje i značný výskyt 

krkavců, šedivek, mnohdy i čápů a volavek. Tak „Hubertův zdar!“, ať se myslivci necítí vůči 

rybářům nějak poškozeni. 

 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ 

 Osladit si letos v zimě čaj medem je problém. Včelaři na střední Moravě mají za 

letošní sezónu až o padesát procent méně medu než loni. Mnozí chtějí kvůli tomu 

zdražovat o 10 – 20 %. Na vině je především proměnlivé počasí a nevyzpytatelná příroda. 
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Včelí mor, který na jaře postihl desítky včelařů, množství medu nijak neovlivnil. Téměř úplně 

chybí tmavý lesní a lipový med. Snad to ovlivnila červnová dešťová smršť, která silně lípy 

zasáhla. Situaci tak zachraňovala řepka a ovocné stromy. Naštěstí řepky u nás bylo 

dostatek. 

 Navíc, včelařská sezóna pomalu končí začátkem srpna. A to se loni těšili včelaři 

z nadprůměrné sezóny. Pro ně je letošní neočekávaně malé množství medu jen 

přirozeným dílem přírody. Jsou to lidé uvážliví a klidní, a proto konstatují, že tak to 

v zemědělství bohužel chodí, že každý rok nemůže být skvělá sezóna. U nás na Olomoucku 

prý jsou na vině výkyvy počasí – jednou svítí slunce, jsou tropická vedra   a hned nato prší 

a je chladno. Takové proměnlivé počasí včelstvům nesvědčí. Navíc byla dlouhá zima        

a s tím souvisí i více nemocí včel. To vše říká předseda olomouckého ČSV Vladimír Cihelka. 

Dále tvrdí, že jarní mor, kdy mnozí včelaři  v regionu museli zlikvidovat desítky včelstev, 

výtěžnost medu nijak neovlivnil. Současná cena medu (80 – 100,- Kč/kg) ještě podle něj 

nemá tu hodnotu, jakou by   si zasloužila a jakou by med měl  mít. Jedno kilo medu má 

podle něj cenu zhruba pěti kilogramů cukru.  

 Nedobrou situaci včelařů na jaře pochopilo i vedení Olomouckého kraje a rozdělilo 

mezi ně půl milionu korun. Peníze měly pomoci zastavit úbytek včelstev způsobený 

především chorobami. Podle náměstkyně hejtmana Jitky Chalánkové byla včelstva na 

území kraje v řadě případů postižena varroázou. Někteří z včelařů po likvidaci včelstev už 

ve své činnosti nepokračují, a tak je výše uvedená podpora určena jak začínajícím 

včelařům, kteří mohou získat jednorázově částku 15 000,- Kč, tak jejich kolegům 

vykonávajícím tuto činnost již v předchozím období. Ty kraj podpořil sumou 10 000,- korun. 

Peníze byly určeny na nákup vybavení. Paní náměstkyně ještě dodala: „V celé střední 

Evropě dramaticky ubývá včelstev. Ta jsou přitom důležitá nejen kvůli produkci medu, ale 

především kvůli opylování. Bez včel se naše krajina zkrátka neobejde!“ 

 Základní organizace ČSV má 58 členů, kteří se starají o 645 včelstev. Jejich počet 

mírně poklesl. Včelaři jsou nejen z Litovle, ale i z okolních obcí, kde jsou mnohdy také 

příznivější včelařské podmínky. Během roku ZO uspořádala tři odborné přednášky o chovu 

včel a jejich ošetřování. Opět se uskutečnil včelařský zájezd, a to do Havlíčkova Brodu 

k příteli Průšovi i s přednáškou o chovu matek. Včelaři navštívili též Lipnici a muzeum 

spisovatele Jaroslava Haška.         

 

44. SPORTOVNÍ ORGANIZACE 

SOKOL LITOVEL 

 Tělocvičná jednota Sokol vyvíjela v roce 2008 svoji činnost jako obvykle v oblasti 

tělocvičné, sportovní a kulturní. V oblasti cvičební jsou ustavena 2 družstva žen, 1 družstvo 

starších žen, 1 družstvo jógy, 1 družstvo nacvičující sletové skladby, 2 družstva mladších       

a starších žákyň a 1 družstvo Staré gardy mužů. Vzhledem k tomu, že volby proběhnou     

až v příštím roce, zůstává činovnický sbor stejný jako v roce 2007. Statutárním zástupcem 

Sokola Litovel je Mgr. Mirko Spurník. Sokolská jednota má 185 členů. 
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 Silnou složkou a jednou z vysoce výkonných v rámci ČOS je divadelní odbor, který je 

jediným v Litovli. Čítá 85 členů a v roce 2008 sehrál 13 představení a to: Asterix a Obelix 

(7x), Už tu byla? (3x) a Princezna a drak (3x). Celkem vidělo uvedená představení 2 450 

diváků, ať už dospělých nebo mládeže. Kromě toho se soubor zúčastnil přehlídky 

sokolských divadel ve Zbýšově s vysoce příznivým hodnocením. S pomocí PS KANTIKA 

utvořený pěvecký sbor se zúčastnil tzv. sokolování v Jedovnici, kde zazpívali spolu s dalšími 

sbory a sklidili velké ovace. 

 Vzhledem k tomu, že finanční příspěvek od ČOS a župy je minimální, nelze se dobře 

starat o sokolovnu po stránce stavební údržby, usnesla se valná hromada že TJ budovu 

prodá Městu Litovel, pokud k tomu dá ČOS svůj souhlas. 

 

TENISOVÝ ODDÍL TJ SOKOL LITOVEL 

 Oddíl má čtyři mládežnická družstva a každý rok pořádá řadu turnajů pro všechny 

věkové kategorie mládeže v areálu litovelské Sokolovny. I letos měly u mladých velký 

úspěch a ukázalo se, že poctivá a soustavná práce trenérského sboru nese své ovoce. 

Vyvrcholením sezóny byla srpnová soutěž jednotlivců, která se konala za účasti 25 hráčů, 

kteří přijeli z Uničova, Červenky, Žerotína, Tří Dvorů i Olomouce. K vidění byly kvalitní výkony 

a tak lze jen litovat, že tělocvičná jednota má k dispozici jen jediný antukový kurt, což je 

pro pořádání takových akcí bolestně málo. Vítězem se stal náš reprezentant Jaromír 

Dohnálek, na třetím místě se umístil opět domácí borec David Novotný. V srpnu proběhl 

turnaj ve čtyřhře a z patnácti zúčastněných párů byli opět nejúspěšnější naši – Josef 

Milčický s Davidem Novotným, kteří ve finále porazili deblisty z Uničova. Zprávu nám podal 

Mgr. Mirko Spurník jun., starosta TJ Sokol Litovel.  

 

KLUB LITOVELSKÉHO PETANQUE – KLIP LITOVEL 

 Toto občanské sdružení, působící ve městě již od roku 2000, nedoznalo v roce 2008 

podstatných změn. Stále má svých 29 členů, jako statutárního zástupce pana Petra 

Lindušku a stejný program činnosti – provozování sportovní činnosti a jeho propagaci. 

Sdružení se zaměřilo převážně na pořádání vlastních turnajů pro veřejnost a registrované 

hráče a na účast na turnajích mimo Litovel. Výrazná byla i snaha o propagaci sportu mezi 

mládeží. 

 Na domovském hřišti v areálu Sokolovny uspořádal KLIP LITOVEL 8 turnajů (Litovel 

ÓPN 2008; Mistr Petanque – pro mládež; Mistrovství ČR trojic Východ; Hanácky bakole, 

Hanácká brdolka, Čerlinka Cup, O prasečí hlavu, TOP KLIP 2008). Kromě těchto turnajů 

byly ještě uspořádány turnaje pro Krajský úřad v Olomouci a organizaci Modrá velryba 

v Bílé Lhotě. 

 Z významných úspěchů v roce 2008 jmenujme alespoň: 2. místo na Mistrovství ČR 

(vicemistři Moravy); 7. místo na turnaji v Brně, 16. místo na turnaji Avokádo v Praze;           

16. místo na Mistrovství ČR dvojic a 24. místo na M ČR trojic. Celkem se KLIP LITOVEL 
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zúčastnil 18 turnajů, na 3 z nich zvítězil. O historii pétanque v Litovli je možno se dočíst 

v ročence Muzejní společnosti Litovelska, která vyšla začátkem roku 2009.  

 

TJ TATRAN  LITOVEL 

 Tělovýchovná jednota Tatran Litovel má od 16. září 2008 nového tajemníka. Ing. 

Rostislava Papajka ve funkci vystřídal Mgr. Oldřich Štěpán z Litovle. Tento bývalý hráč 

oddílu kopané dlouhá léta působil jako trenér v Sigmě Olomouc ve sportovním středisku 

mládeže a reprezentační mládežnický trenér ČMFS Praha. 

 

ODDÍL KOPANÉ  

 Mužstvo začalo s přípravou již na začátku ledna 2008, opět pod trenérem Večeřou. 

Změna nastala pouze na místě vedoucího mužstva., kterým se stal dlouholetý hráč          

M. Kratochvíl a v kádru mužstva došlo k několika výměnám a doplněním. Mužstvo před 

sezónou sehrálo deset poměrně úspěšných přípravných utkání s aktivním celkovým skóre 

27:23. Vstup do mistrovských utkání se moc nepovedl, ani potom se příliš nedařilo, takže 

z toho bylo po jarních kolech jen 9. místo se 36 body a skóre 44:57. Jedenáctkrát se 

vyhrálo, třikrát remizovalo, ale 16x prohrálo. Velký vliv na výsledky měl i jarní los, kdy 

mužstvo hrálo doma jen 7x a z toho 3x se silnými soupeři, kdy se podařilo získat jen jeden 

bod. Své sehrála i absence hráčů, některá i dlouhodobá. Všech 30 utkání ročníku 

2007/2008 sehrál jediný hráč – M. Večeřa, celkem nastoupilo 30 hráčů. Nejlepším střelcem 

mužstva se stal V. Kratochvíl s pěti brankami, které všechny vsítil z pokutových kopů! 

Celkem skórovalo 18 hráčů. 

 Starší dorostenci se v krajském přeboru umístili na 5. místě, když získali 39 bodů          

a aktivní skóre 58:50. Svěřenci trenéra V. Debnára získali na jaře o pět bodů méně než na 

podzim, ale družstvo 5x zvítězilo, 2x remizovalo a 6x prohrálo. Ve všech 26 mistrovských 

utkáních nastoupil jen M. Jindra, nejlepším střelcem se stal O. Mikeska se 13 brankami a do 

střelecké tabulky se zapsalo celkem 13 dorostenců.      

 Mladší dorost se také v krajském přeboru  umístil na 5. místě se ziskem 53 bodů         

a aktivním skóre 68:42. Svěřenci trenérů J. Jindry a R. Coufala se tak stali nejúspěšnějším 

týmem litovelského klubu.  Družstvo vstoupilo do jarních bojů impozantně, když v prvních 

pěti kolech jen vítězilo. Všech 26 utkání odehrál brankář L. Huličný, nejlepším střelcem       

se stal A. Vrba, který vstřelil 20 branek ve 20 zápasech a v celkové tabulce střelců se umístil 

na vynikajícím 2. místě. 

 Starší žáci byli v krajském přeboru  desátí, když získali 30 bodů a skóre 48:74. Hráči 

pod vedením trenérů M. Strupka a P. Prucka prokázali na jaře velké zlepšení, když získali    

21 bodů, inkasovali jen 29 branek, oproti podzimním 45. Všech 26 utkání odehrál jen          

J. Chrudina, který se stal i nejlepším střelcem s 18 brankami.  

 Mladší žáci v krajském přeboru byli až třináctí, když získali jen 10 bodů a velmi 

nelichotivé skóre 26:110! Svěřenci trenérů J. Dlaska a J. Štábla, kterým pomáhal i trenér 
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minifotbalu J. Polanský, prokázali na jaře zlepšení a získali 9 bodů oproti jednomu 

podzimnímu. Všechna utkání odehrál M. Štěpánek, nejlepšími střelci byli Z. Vogl                   

a M. Borovka se 6 brankami. 

 Minifotbal v mistrovské soutěži nestartoval. Družstvo bylo již na podzim ze soutěže 

pro nedostatek hráčů odvoláno. Od podzimu bude přihlášeno do soutěží OFS Olomouc. 

Výbor pracoval ve složení: M. Navara – předseda, P. Blažek – sekretář, V. Axmann – 

pokladník. 

 V říjnu provedla firma NETAFIM nainstalování umělé závlahy na stadionu kopané. 

Dotace na ni byla získána od sázkové společnosti FORTUNA a.s. Po instalaci bylo potřebí 

uvést travnatou plochu ihned do původního stavu a proto bylo dohodnuto, že v rámci 

ušetření finančních prostředků si tuto práci provede sám oddíl kopané. Pomohli                    

i dorostenci, pracovali trenéři i hráči. Výbor oddílu jim za tuto náročnou práci poděkoval. 

 Jak vypadal litovelský fotbalový podzim 2008? Příprava družstva mužů na podzimní 

sezónu začala již v červenci, pod stejnými trenéry a s minimálními změnami v kádru. Všech 

osm přípravných utkání však prohráli, ale hra byla kvalitní, soupeři z divize a MSFL, a tak 

porážky tolik nebolely. Ani vstup do mistrovských utkání krajského poháru se mužstvu 

nepovedl. První dvě utkání skončila nakonec porážkou, ale od 3. kola následovala série 

sedmi vítězných zápasů. Od 9. kola družstvo vedlo tabulku, ale nešťastná prohra 

v posledním kole znamenala, že po podzimu skončilo mužstvo na velmi pěkném druhém 

místě, když získalo 36 bodů a skóre 44:18. Celý podzim, to byla parádní jízda, jakou jsme 

v Litovli už dlouho neviděli. Po podzimu tak zůstáváme stále ve hře o postup do divize. 

Všech 17 podzimních utkání odehráli jen S. Krpec a M. Svačina. Prvně jmenovaný byl           

i nejlepším střelcem se 16 brankami.  

 Ani starší dorostenci si nevedli špatně. Umístili se na 3. místě, když získali 37 bodů       

a skóre 42:14. Jsou tedy druhým nejlepším týmem v klubu. Na podzim 12x zvítězili,              

1x remizovali a jen 1x prohráli. Po celou dobu dorostenci podávali stabilní výkony. 

Nejlepším podzimním střelcem se stal A. Vrba se 13 brankami. 

 Mladší dorost v krajském přeboru byl na 10. místě se ziskem 17 bodů a skóre 34:37. 

Nevyšel jim vstup do soutěže a z prvních osmi kol prohráli šestkrát. Celkem 5x pak zvítězili, 

2x remizovali a 7x prohráli. Některé porážky byly jen těsné a tým má na to, aby se v jarní 

části soutěže posunul do horní poloviny tabulky. Nejlepším střelcem mladšího dorostu byl    

P. Prucek s 9 brankami. Výbor vyslovil poděkování R. Huličnému, který pomáhá oběma 

dorosteneckým družstvům. 

 Starší žáci byli v krajské soutěži po podzimu osmí se ziskem 6 bodů a skóre opět 

nedobrým 14:47. Trenér P. Pěruška začal soutěž s hodně obměněným kádrem, který byl 

navíc velice úzký. K prvnímu utkání pro malý počet hráčů nemohli žáci vůbec nastoupit, 

zvítězit dokázali jen dvakrát. Nejlepším střelcem byl A. Huličný s 5 brankami.  

  Minifotbal mladší byl v oddíle nově ustaven a vedli ho trenéři J. Polanský                  

a D. Sedláček. Vedoucím družstva byl P. Pěruška. Soutěž se v rámci okresu hrála 

turnajovým způsobem. V prvních dvou z nich byli vždy čtvrtí, ale pak se už tolik nedařilo      

a celkově se náš minifotbal umístil na 6. místě když získal 10 bodů a skóre 8:63! Ale to byl 
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jen začátek a družstvo se bude postupně určitě zlepšovat. Nejlepším střelcem byl               

R. Šmoldas se třemi brankami.  

 

ODDÍL HÁZENÉ 

 Oddíl házené nemá právní subjektivitu a je součástí TJ Tatran Litovel. Předsedou je    

i nadále Ing. Karel Zmund, členy jsou Ing. Zdeněk Šenkýř, Ing. Ladislav Sléha, Ing. David 

Číhal, Vlastimil Navrátil, Radovan Šimek, Ing. Vlastimil Habermann. Dlouholetý funkcionář 

oddílu Milan Beňa po 52 letech činnosti ukončil ze zdravotních důvodů a vyššího věku 

aktivní působení v házenkářském hnutí.  

 Na postech trenérů ke změnám nedošlo. V aktivní činnosti jsou družstva: 

„přípravka“, dvě družstva miniházenkářů, mladší a starší žáci, mladší a starší dorostenci, 

družstvo mužů a družstvo veteránů. Celkový počet členů oddílu je 140. 

 V mistrovských soutěžích startovaly následující celky a jejich konečné umístění na 

konci sezóny 2007/2008 bylo toto: muži v 1. lize skončili na 3. místě, když během celé 

soutěže bojovali na špici tabulky; starší dorostenci ve 2. lize se umístili na 5. místě; mladší 

dorostenci v 1. lize skončili na 9. místě; starší žáci ve Středomoravské lize byli pátí; mladší 

žáci ve stejné soutěži shodně na 5. místě. U miniházené nejsou tabulky vydávány, jde spíše 

o to, naučit začínající talenty herním činnostem, ne aby se honili za body a umístěním. 

 Po podzimní části sezóny je umístění celků: muži – 11. místo; starší dorost – 3. místo; 

mladší dorost – 5. místo. Mladší žáci hráli v divizi ve skupině A, kde získali 1. místo a postupují 

do skupiny ELITE. Starší žáci hráli v divizi mimo soutěž na společné soupisce s mladšími žáky, 

takže také postupují výše.  

 Kromě mistrovských soutěží se jednotlivá družstva zúčastňují turnajů pořádaných 

svazem házené - na tradiční litovelské turnaje jsou zváni soupeři i ze zahraničí - 

v Memoriálu Františka Čikla vyhrálo družstvo z Povážské Bystrice. Memoriál veteránů Jiřího 

Dohnálka, který  byl v pořadí již dvacátý pátý vyhrál domácí celek a 49. ročník turnaje 

mužů o Pohár města Litovle (ten byl dobře obsazen družstvy extraligy a 1. ligy mužů) 

vyhrálo družstvo TJ Bystřice pod Hostýnem. Naše celky jsou zvány na turnaje po celé ČR, 

ale účast je závislá na financích a také na příspěvcích rodičů. Hráli v Zubří, Ostravě, 

Třeboni, Ivančicích a na Slovensku ve Stupavě a Bratislavě. I tradiční turnaj o Pohár města 

Litovle je vyhledávanou akcí a jubilejní 50. ročník je plánován na měsíc srpen 2009               

i s mezinárodní účastí.         

 Jak činnost oddílu, tak i činnost jednotlivých družstev lze hodnotit jako velmi dobrou. 

Tři družstva hrají v celostátních nejvyšších soutěžích České házenkářské ligy poměrně 

úspěšně a zájem o házenou je v Litovli dobrý. Bez podpory Města Litovel by nemohl oddíl 

házené vyvíjet takovou aktivitu, jako tomu bylo letos i v letech minulých. 
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ODBÍJENÁ 

 V současné době je v oddíle evidováno 130 členů s výrazným zastoupením 

mládeže a dětí. Kromě úspěšných registrovaných družstev mužů a žen, která se zúčastňují 

mistrovských utkání, je v oddíle zastoupeno i družstvo „amatérů“, sestávající z bývalých 

aktivních hráčů volejbalu. O výchovu mládeže se stará sedm kvalifikovaných trenérů.         

Pro vedení oddílu volejbalu bylo hlavním cílem této sezóny vyřešení dlouholetého 

problému nedostatku kvalitních sportovních ploch v Litovli. Rozhodlo se zrealizovat 

dlouholetý plán na výstavbu sportovního areálu, jehož součástí je antukový kurt na tenis, 

volejbal, nohejbal a dvě multifunkční písková hřiště na plážový volejbal a plážovou 

kopanou. Tento areál již začal sloužit v prostoru u GJO ke spokojenosti všech – sportovních 

oddílů, veřejnosti i studentů gymnázia.  

 V tomto roce je zahájena druhá fáze projektu – vybudování odpovídajícího 

sociálního zázemí a odpovídající parkové úpravy. Mělo by to znamenat zatraktivnění 

sportovního vyžití ve městě. Oddíl chce oslovit hlavně mládež, přivést ji ke sportu                 

a prospěšnému využití volného času. Už letos se odehrávaly v areálu mistrovská utkání 

různých sportovních odvětví, turnaje, sportovní exhibice a společenské akce. Jednotlivá 

družstva oddílu si vedou velmi úspěšně a všechna jsou umístěna do pátého místa tabulky. 

Družstvo žen startuje ve 2. lize; muži, juniorky a kadetky v krajském přeboru; starší žačky 

v elitní skupině Českého poháru. Kromě toho je zde ještě přípravka, která má „v náplni“ 

přípravu a nábor dětí do vyšších kategorií. 

 

FLORBAL 

 Sezóna 2007/2008 dopadla pro litovelské florbalisty z oddílu TJ Tatran Litovel 

poměrně úspěšně. Starší žáci (10 -15 let) hráli Ligu Olomouckého kraje spolu s 11 družstvy     

a skončili na 4. místě, jen o bod za třetím Šumperkem, přesto byli s výsledkem spokojeni. 

Junioři (16 – 20 let) hráli 3. ligu juniorů – divizi VII A, z 10 celků skončili na 8. místě, ačkoliv se 

v průběhu soutěže pohybovali kolem pátého místa. Nejúspěšnější byli muži, kteří v Lize 

Olomouckého kraje skončili na pěkném 3. místě z 9 celků. Je to historický úspěch pro        

TJ Tatran v mužské kategorii. 

 V nové sezóně čekalo oddíl několik změn. Z mužského týmu totiž odešla většina 

hráčů, kteří k nám dojížděli ze Šternberka a tam si založili vlastní tým. Naši získali nové hráče 

a další přibyli z mládežnických kategorií. Ovšem hned v úvodu soutěže se ukázalo, že 

zkušenost lze trochu i naradit tím, když hráči do boje dají i to „srdíčko“. Po prvních čtyřech 

kolech se muži drželi kolem pátého místa v 11členné tabulce Ligy Olomouckého kraje. 

Junioři letošní rok končí ve 3. lize na 9. příčce, starší žáci jsou čtvrtí. 

 

ŠACHY 

 V soutěžích družstev dospělých měl TJ Tatran Litovel čtyři družstva. Družstvo „A“ 

hrálo podruhé ve své historii extraligu a umístilo se na 11. místě, což ovšem znamenalo 

sestup do I. ligy. Kapitánem byl předseda oddílu Ing. Michael Knajbl. „B“ družstvo se         
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ve II. lize umístilo na 3. místě a získalo 20 bodů. Družstvo „C“ v oblastní soutěži „Sever“ se 

ziskem 10 bodů obsadilo 8. místo. „D“ družstvo hrající okresní přebor tvořili nejmladší hráči 

oddílu společně s dospělými a to skončilo bohužel na posledním, 10. místě.  

 V soutěžích družstev mládeže reprezentovala TJ Tatran následující mládežnická 

družstva: družstvo mladších žáků v krajském přeboru (2. místo, bohužel nepostupové); 

družstvo starších žáků, které při Mistrovství České republiky obsadilo 48. místo ze                  

60 soutěžních družstev; Honza Krejčí v extralize mladšího dorostu jako host BŠŠ Frýdek-

Místek svými výkony na 1. šachovnici pomohl tomuto družstvu získat titul Mistra ČR 

mladšího dorostu. 

 V soutěžích jednotlivců na turnaji GM CZECH OPEN v Mariánských Lázních získal 

Honza Krejčí 10. místo; v krajském přeboru žáků v rapid šachu 1. místo v D 12 vybojovala 

Zdenka Kolářová a postoupila na M ČR mládeže v rapid šachu; na Mistrovství ČR juniorů 

do 18 a 20 let v Havlíčkově Brodě byl na 2. místě Honza Krejčí a postoupil na Mistrovství 

Evropy v Černé Hoře; na Mistrovství ČR mládeže v Seči v kategorii H 16 se umístil Honza 

Krejčí na 2. a v kategorii H 12 Lukáš Vyhnálek na 5. a Jan Homola na 9. místě; na 

Mezinárodním turnaji v Ostravě byl 11. Štěpán Žilka; na Mezinárodním uzavřeném turnaji 

v polském Rybniku na 5. místě Honza Krejčí; na Mezinárodním uzavřeném turnaji v Brně 

zvítězil Honza Krejčí a získal normu mezinárodního mistra; na CZECH OPEN v Pardubicích 

byl 10. Jan Krejčí sen.; Mezinárodní turnaj Olomoucké šachové léto – 1. místo Honza Krejčí. 

Na Mistrovství Evropy mládeže v Černé Hoře v kategorii H 18 se v konkurenci 75 hráčů 

umístil Honza Krejčí na 9. místě. Proto byl společně s dalšími 5 mládežníky zařazen do TOP 

skupiny mládežnických reprezentantů ČR a vyhlášen mezi nejlepšími juniory do 21 let 

okresu Olomouc. Ještě že už dorůstají litovelskému šachu další mladé naděje – Zdenka 

Kolářová, Hynek Moliš či Martin Hampl – jen Honza Krejčí by ty úspěchy sám neutáhl.  

 Šachový oddíl TJ Tatran Litovel uspořádal v srpnu 12. ročník turnaje „Královská hra 

v královském městě s královským pivem“, kterého se zúčastnilo 77 hráčů. Hrálo se na 9 kol, 

vždy 2x 20 minut na partii. Naši se v soutěži neztratili, když Štěpán Žilka získal bronz              

za 3. místo a na 11. místě byl Martin Žůrek, na 27. Jan Krejčí sen., 34. Petr Mohapl, 45. Lukáš 

Vyhnálek a 74. Jan Homola. 

 Výkonný výbor šachového oddílu TJ Tatran Litovel pracoval v roce 2008 

v následujícím složení: Ing. Michael Knajbl – předseda, Ing. Jan Krejčí – pokladník                

a organizační pracovník, Ing. Karel Haderka, Josef Klapka a Petr Vyhnálek – členové 

výboru. 

 

ODDÍL KUŽELEK 

 Oddíl má k 31. 12. 2008 42 členů, z toho 35 mužů a 7 dorostenců. Jeho činnost je 

zaměřena na mistrovská utkání, turnaje vlastního oddílu a na turnaje jiných oddílů. První 

družstvo hrálo severomoravskou divizi a drží se na solidním 6. místě; druhé družstvo 

v přeboru Olomouckého kraje obsadilo v minulé sezóně 12. místo a nyní je na 4. pozici 

s minimální ztrátou; třetí družstvo v okresním přeboru skončilo ve středu tabulky na 7. místě, 

nyní je na 2. místě se stejným počtem bodů jako vedoucí celek; první  družstvo  
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dorostenců hrálo 2. ligu kde skončilo na 9. místě, po podzimní části je na pěkném 6. místě; 

druhé dorostenecké družstvo zakončilo sezónu 2007/2008 na 7. místě. To nyní v soutěži 

končí, jelikož někteří chlapci přešli do juniorského věku, a tak z nich vzniklo čtvrté družstvo 

mužů, které postoupilo do okresního přeboru. Zde je po podzimu na 11. pozici. 

 V okresním přeboru jednotlivců v měsíci lednu 2008 v HKK Olomouc dosáhli litovelští 

hráči těchto výkonů: v kategorii mužů byl 9. Stanislav Brosinger s 538 kolky; mezi seniory      

7. Ludvík Vymazal – 540; v kategorii juniorů zvítězil Jakub Mokoš – 554; mezi dorostenci byl 

4. Dalibor Petřík a v kategorii starších žáků David Čulík první se 436 kolky. Postupujícím 

hráčům se ale v krajském přeboru tolik nevedlo a tak to bylo bohužel poslední vystoupení 

našich hráčů v této soutěži.  

 Po ukončení podzimní sezóny a odehrání přeborů se hráči zúčastnili turnajů 

v Horním Benešově (pořadatel Sigma MŽ), Jeseníku, Rychnově nad Kněžnou                          

a v Troubelicích (zde získalo družstvo „B“ 3. místo). V době jarních prázdnin oddíl kuželek 

uspořádal již tradiční náborový turnaj mládeže pro žáky litovelských ZŠ, kterého se 

zúčastnilo 11 zájemců. První květnovou neděli proběhl též tradiční turnaj pro veřejnost 

„Koulení o ceny – letecká“, kde se zúčastnilo 45 občanů. Snad za zmínku stojí, že na 

prvních místech ve všech kategoriích – muži, ženy, děti do 12 let byli členové jediné rodiny 

– Štěpán Marek, Dáša Marková a Jan Marek.  

 Ve dnech 20. – 22. června do Litovle zavítali opět přátelé z Drážďan – Radebeulu    

a v rámci návštěvy bylo odehráno přátelské utkání v kuželně v Přemyslovicích. Utkání se 

hrálo na 120 hodů a naši zvítězili v poměru 3 100 : 2 896, tj. rozdílem 204 kuželek. Poté 

následovala návštěva konírny a projížďka na koních. Večer bylo na zahradě u pana 

Kadlčíka připraveno večerní pohoštění s vyhlášením výsledků dopoledního zápasu             

a odměněním nejlepších hráčů. 

 V měsíci srpnu byl uspořádán již 36. ročník Memoriálu R. Wirzingera a J. Skály                

za účasti 14 mužstev. V soutěži mužstev byl na stříbrné příčce Tatran Litovel A s 2 009 

kuželkami a bronzový Tatran Litovel C s 1 930 kolky. Mezi jednotlivci zvítězil reprezentant 

Tatranu Litovel A Jiří Čamek se 456 kuželkami. Další naše družstva se umístila na 7. (Tatran 

Litovel B) a 11. místě (Tatran Litovel dorostenci).  

 Ve dnech 28. a 29. prosince proběhly přebory jednoty se vzpomínkou na kuželkáře 

Lubomíra Čamka, kterých se zúčastnilo 20 hráčů. Mezi muži zvítězil Kamil Axmann (438 

kolků), mezi dorostenci David Čulík (387 kolků). Na údržbě kuželny a při zajišťování akcí pro 

veřejnost bylo odpracováno 215 hodin. Velké uznání patří panu Dušanu Žouželkoví, který 

obětoval této práci mnoho času a stará se také o počítačovou síť a bezchybný chod 

automatů. V prosinci oslavil člen oddílu Ing. Jaroslav Ďulík šedesáté narozeniny. Oddíl má 

také početné sponzory, kteří pomáhají chodu oddílu, podílejí se na údržbě a technickém 

vylepšování kuželny. Jde o firmy ADRIANA, KIMBERLY CLARK, TOMI RAMOUNS, firma AMS 

pana Pěrušky, Kuličková ložiska p. Tlolky a o příspěvky z mateřského oddílu TJ Tatran Litovel 

 V čele oddílu kuželek je již po dlouhá léta pan Jaroslav Čamek jako předseda, 

Dušan Žouželka - místopředseda, Jiří Čamek – pokladník, Kamil Axmann – organizační 

pracovník, Ing. Jaroslav  Ďulík, Ing. Miroslav Sigmund a Antonín Horký – členové výboru.  
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TJ VODNÍ SPORTY LITOVEL 

 Jde o oddíly vodního slalomu a sjezdu, kde v posledních dvou letech došlo 

k poklesu počtu závodníků. Většina těch, kteří drželi oddíly na závodech „nad vodou“ 

ukončila studia a začala pracovat. Ale letos přilákal vodní sport 12 deseti až 14letých 

sportovců, kteří během roku absolvovali několik slalomových závodů a jsou pro oddíl silnou 

perspektivou. 

 V reprezentaci se objevila především tato jména: Jan Krajc (získal pro ČR vůbec 

první medaili z Mistrovství světa juniorů na singlkánoi), Jan Neset (byl v reprezentaci C 1 od 

roku 2002, od tohoto roku přesedlal na deblkánoi, je účastníkem Světových pohárů), Lukáš 

Bukna a Karel Soukeník (výborní singlisté, kteří dovezli celou sbírku medailí z mistrovství 

Evropy i světa juniorů), Pavel Kabelík (reprezentant oddílu na Mistrovství Evropy juniorů 

v Bosně), Michal Kučera (z Mistrovství Evropy juniorů dovezl stříbrnou medaili z dlouhého 

sjezdu a ze závodu družstev a v anketě o nejlepšího juniorského sportovce Olomouckého 

kraje obsadil 1. místo – přechází mezi dospělé závodníky), Petra Balatková (první kajakářka 

oddílu soutěžící na mezinárodním poli, nyní se věnuje raftingu). V sezóně je čekalo            

17 závodů, od krajských až po mistrovské a 6 soustředění. Škoda, že tento nejúspěšnější 

sport v Litovli, přivážející medaile z celého světa, nedokáže své úspěchy prodat, a to nejen 

v této kronice. V novinách se o nich píše málo, spíše nic a tak kromě BOBR CUPu (o něm 

na jiném místě) je jejich vnější prezentace slabá. V čele oddílu je stále pan Karel Kabelík 

mladší, členové výboru nezměněni. 

 

ŠIPKY - PIVOVAR LITOVEL M.I.G. 

 Po předešlých úspěšných letech, kdy oddíl dvakrát zvítězil v 1. lize šipkařů, se 

nepodařilo prvenství obhájit. Tým „A“ skončil třetí a tým „B“ desátý z celkového počtu         

16 prvoligových týmů. Záloha, hrající RHL (Regionální hospodskou ligu), skončila na 5. místě 

z celkového počtu 14 hospůdek. Co se týče Českého poháru, oddíl byl vítězem oblastního 

kola, ale pro onemocnění několika závodníků se finále nejlepších týmů ČR nezúčastnil. 

Zprávu podal předseda Šipkového klubu Pivovar Litovel M.I.G. pan Zdeněk Fabiánek.  

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

 Jeho činnost byla v Litovli obnovena v roce 1948, kdy byl ustaven lyžařsko-turistický 

oddíl, který obhospodařoval i objekty v Petříkově. V roce 1956 se litovelské tělovýchovné 

jednoty sloučily do Tatranu , došlo k rozdělení oddílu na odbor turistiky a oddíl lyžování. 

Funkci předsedy výboru převzal Miroslav Toman, který ji vykonával do roku 1996, do roku 

1972 potom Lubomír Vymětal.  

 Akcí byla spousta, od „100 jarních kilometrů“ přes turistické srazy až po dálkové 

pochody. V šedesátých letech se rozhodlo, že v rámci turistiky nebude organizována 

mládež, tak až od roku 1967 vznikaly Turistické oddíly mládeže v odborech turistiky ČSTV. 

V Litovli vznikl Klub mladých turistů, v jehož čele stáli manželé Slavíkovi, Šikovi, Roubíčkovi   

a další. Ten zavedl kroje a metodiku ve skautském duchu, včetně letních táborů 
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v Jeseníkách a v roce 1968 se přihlásil ke skautingu. Druhá skupina pod vedením cvičitele 

Miroslava Tomana zakládá Turistický oddíl mládeže pod číslem TOM 4101. Děti se scházely 

jedenkrát týdně na Sokolovně na cvičení, zúčastňovaly se akcí, vícedenních výprav, srazů 

i vycházek do okolí aj. později přebírá vedení oddílu mládeže Ing. Zdeněk Šišma, který 

vykonává tuto funkci do dnešní doby. 

 

 Od roku 1972 do roku 1990 vykonával funkci předsedy výboru turistiky TJ Tatran 

Litovel pan Tomáš Híreš. K nejaktivnějším členům patřil pan Svatopluk Rieger, který se od 

roku 1982 věnoval dálkovým pochodům. Ačkoliv mu bylo více než 65 let, dvakrát prošel 

sám celou republiku z Čierné nad Tisou do Aše a jednou v opačném směru, což vždy 

reprezentovalo kolem 1 000 kilometrů za 32 až 34 dní bez vícedenních odpočinkových 

přerušení.  

 Od roku 1990 se odbory turistiky vrátily k původnímu názvu Klub českých turistů. 

Odbor zpravidla uskutečňuje jednu vycházku měsíčně, v posledních letech i oblíbené 

výlety na kole. Obnovuje turistické značení v okolí Litovle a Bouzova, údržbu rozcestníků     

a turistických map. Od roku 2004 pořádá spolu s Rodičovským sdružením při ZŠ 

Jungmannova turistický pochod Toulky Litovelským Pomoravím (viz v kapitole Školství         

a Události 208). V tomto období se zaměřuje na turistické závody a pravidelně se dostává    

i do vyšších kol Českého poháru TZ. Během tohoto roku TOM uskutečnil 7 vycházek             

a 2 víkendová soustředění v terénu. 

 

HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB LITOVEL 

 Klub vedený Mgr. Josefem Pokorným, majitelem stáje, sídlí v lokalitě Šargoun a je 

sportovní stájí se zaměřením na anglické ježdění. Je tu 8 koní (4 sportovní pony, 3 čeští 

teplokrevníci, 1 moravský teplokrevník) a 2 hříbata. Všichni jsou aktivně prověřováni ve 

sportu. Poníci a někteří velcí koně slouží k výcviku dětí, jezdeckých adeptů jízdy. Výcvik se 

koná denně s trenérem na jízdárně, pokročilí vyjíždějí do terénu Litovelského Pomoraví. 

Měsíční poplatek je 400,- Kč. Nováčci se naučí bezpečnosti kolem koní a při manipulaci 

s nimi, hřebelcování, čištění, péči o koně, překážkový materiál, přípravu na závody apod. 

Účast na sportovních soutěžích je pak završením tohoto snažení.  

 Šest členů HKJK má jezdeckou licenci, 2 licenci cvičitele jezdectví, 1 licenci stavitele 

parkuru a 1 licenci rozhodčího. Další 2 dívky snad získají jezdeckou licenci po zkouškách  

na jaře 2009. Během roku absolvovali jezdci HJK 80 závodů v ČR. Poděbrady, Hradec 

Králové, Pardubice, Litomyšl, Janov, Lanškroun, Loštice, Dolní Moravice, Sobotín, Dubicko, 

Skály, Olomouc, Letohrad - to jsou jen některá místa, kde soutěže probíhaly a výsledky 

ukazují na dobrou reprezentaci. 

 Historie jezdectví má v Litovli bohatou tradici. Již v roce 1883, ještě v době Rakouska 

– Uherska byl u nás založen při Sokole jízdní spolek „Záporož“. Byl jedním z prvních čtyř 

jízdních spolků v českých zemích, když vedle Opavy, Olomouce a Prahy, byla dalším 

místem právě Litovel. Haná byla bohatá,  a tak se mohla měřit i s nejlepšími. 
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 Současná HJK se kromě chovu koní věnuje výcviku jezdců a sportovnímu ježdění, 

čímž se rozumí účast na jezdeckých závodech po celé republice, jak uvedeno výše.  

Základem dobrých umístění je láska ke koním, schopnost na sobě zapracovat a 

projevovat značnou dávku trpělivosti. Vždyť jen základní výcvik trvá dva roky a je 

zakončen jezdeckou zkouškou – úspěšný absolvent obdrží jezdeckou licenci. Tu v tomto 

klubu získalo již 15 absolventů.  

 

KLUB MODELÁŘŮ 

 Litovelští modeláři si letos připomněli 40 let od doby, kdy se začali scházet a rozvíjet 

klubovou činnost pod hlavičkou Svazarmu. Za tuto dobu prošla klubem celá řada 

modelářů, které klub vychoval a pomáhal jim získávat zkušenosti. Někteří z nich se pak 

sami zapojovali do činnosti, především pan Slavoj Vespalec, Oldřich Čep, Petra Čepová, 

Vladimír  Kostelník, Jiří Příborský, Miroslav Knesl, Ing. Jaromír Štědrý a další. Kromě 

soutěžních akcí se klub podílí na společenských a propagačních akcích jako jsou 

Hanácké Benátky, Den dětí, výstavy modelů a spolupráci s MK, ČSSD, Agenturou BAVI. 

Klub modelářů uspořádal několik samostatných výstav a propagačních vystoupení 

v Sobáčově, Želechovicích i v Litovli.  

 V současné době má klub 15 členů a je zapojen do Svazu modelářů ČR, kde se 

účastní i celostátních soutěží. Každý rok organizuje 3 - 4 soutěže s celorepublikovou účastí, 

tradičně na letišti v Příkazích a Doubravici u Moravičan. Dobrá spolupráce je s DDM, kde 

klub zajišťuje činnost kroužku pro děti a mládež. Pod vedením pana Slavoje Vespalce 

v něm pracovalo 6 dětí. V září klub uspořádal veřejnou soutěž leteckých modelářů          

„O pohár Ing. Karla Korytáře“, která proběhla na letišti ZD Unčovice v Příkazích. Soutěžilo 

se podle platných mezinárodních pravidel, počasí bylo ideální. Patronát nad soutěží 

v rámci předvolební kampaně měl Ing. Korytář, kandidát na senátora P ČR, který také 

věnoval pohár. Nejvíce bodů získali modeláři z Prostějova, Dolní Lhoty, České Třebové       

a Fryčovic. 

 

MARIÁŠ 

 Pod patronací místostarosty Města Litovle pana Petra Šrůtka se 11. března 2008 

konal již 9. ročník turnaje v mariáši o pohár přednosty železniční stanice Červenka. Letos se 

jej zúčastnilo 48 hráčů, kteří si mezi sebe rozdělili výhry v hodnotě téměř 15 000,- korun. 

Vítězem se stal pan Křenek z železniční stanice Olomouc , a náš loňský vítěz, pan Elgner 

z Litovle, svou příčku neuhájil. Turnaje se zúčastnila také jedna žena, paní Kraclíková 

z Olomouce, která obsadila pěkné 31. místo a nechala tak za sebou 17 mužů. Škoda jen, 

že dobrá atmosféra, která celý turnaj provázela, byla na samý závěr pokažena 

chmatákem, pravděpodobně z řad hráčů, který odcizil pořadateli peníze, doklady              

i mobilní telefon. 
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AMK LITOVEL 

 Jedinou akcí Automotoklubu Litovel s celostátní působností byl jako obvykle         

SKF Supercross Litovel - volný mezinárodní závod  ve třídách MX 2 do 125 ccm a třídy 

Open do 500 ccm s vloženým závodem ve třídách 65 a 80 ccm (pro mládež ve věku 11 - 

14 let) a ukázkovou jízdou dětí ve třídě do 50 ccm. Závod se uskutečnil 9. srpna v Litovli – 

Chořelicích ve staré cihelně za účasti „známých“ (tedy v Litovli už poněkolikáté 

startujících) – Mausera, Bartoše, Votroubka, Bittnera, Mikuleckého, Marka, Michka, 

Kosteleckého, Máci, ale i dalších, méně zkušených jezdců. Závod byl tradičně vzorně 

připraven a superkrosový areál slušně naplněn. Všichni byli zvědavi, jak se jezdci 

s náročnou tratí plnou odvážných skoků dokáží vyrovnat. Nejlépe si podle očekávání vedl 

Rakušan Markus Mauser, největší hvězda závodu třídy Open, který vyhrál všechny tři jízdy  

a konkurenci nedal šanci. 

 Jediný, kdo s ním alespoň chvíli dokázal držet krok, byl olomoucký motokrosař Jiří 

Bittner. Jenže ten v poslední  třetí jízdě spadl, a tak ho v závěrečném účtování těsně 

předstihli Zdeněk Kostelecký a Jan Tesař, takže na něj ani nezůstalo místo na stupních 

vítězů. Mnohem vyrovnanější byla třída do 125 kubických centimetrů, kde až třetí jízda 

rozhodla o vítězství Pavla Kejmara. Startovní pole na litovelském superkrosu bylo letos 

bohužel chudší, což se projevilo i na divácké návštěvě. Nepřijela řada domácích borců, 

kromě Mausera chyběli i zahraniční jezdci.“ Nad podnikem tak pro příští rok visí nepříjemný 

otazník“, říká předseda AMK Ing. Haderka.   

 

45. CÍRKVE 

 Církve nemají zájem o prezentaci, alespoň to tak vypadá. Římsko-katolická církev 

se alespoň několika akcemi zapíše do podvědomí občanů (Ples Charity v Nasobůrkách, 

Farní den v prostorách u ZŠ Jungmannova ve Vítězné ulici) a snahou po zahájení prací   

na obnově kaple svatého Jiří (viz v kapitole Opravy památek). Opravuje se i v Chudobíně 

– pravoslavný kostel se pyšní novou střechou a na opravu kostela sv. Cyrila a Metoděje 

uvolnil Olomoucký kraj 500 000,- Kč. 

 Jedna zprávička se přece jen objevila v Litovelských novinách, takže díky aspoň   

za to málo. Píše se v nich o činnosti klubu pro děti Cvrček, který rozvíjí svou činnost na faře 

Církve československé husitské. Založen byl už v roce 2006 a jde o projekt podpory školní 

výuky prvního stupně ZŠ formou zábavného programu her, soutěží a celoroční 

dobrodružné hry, jejíž děj si z velké míry určují děti samy a která vyvrcholí na týdenním 

prázdninovém pobytu. Jde o rozšíření znalostí v předmětech jako je angličtina, historie, 

zeměpis, přírodověda, zdravověda, výtvarná výchova a další humanitně-

společenskovědní obory. Záměrem je podpora všestranného rozvoje osobnosti dítěte, 

školního prospěchu, obecného rozhledu, rozvoj komunikačních dovedností, spolupráce    

a zapojení do kolektivu i smysluplné vyplnění volného času dítěte. Nabízí se každotýdenní 

setkávání, občasné víkendové akce a již zmíněný týdenní prázdninový pobyt. 

 Během roku navštěvovalo klub Cvrček téměř 30 dětí, a to dvakrát v týdnu. 

Svépomocí, z prostředků náboženské obce CČSH a díky pomoci dobrovolníků se podařilo 
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zrekonstruovat k těmto účelům klubovnu a kuchyňku v prostorách fary. Z letošních akcí 

uvádějí letní tábor v Jeseníku, vědomostní a sportovní olympiádu nebo podzimní 

Drakiádu. Na Štěpána se děti sešly u vlastnoručně ozdobeného vánočního stromu, aby si 

odnesly malý dárek. Výborná iniciativa pod vedením farářky Mgr. et  Mgr. Lucie Haltofové.      

 

46. POLITICKÉ STRANY 

 Marnost nad marnost. Dopis se žádostí o zprávu do kroniky, urgence, dopis              

e-mailem, osobní urgence a prosba (i několikanásobná) – nic platno. Zdá se, že pokud 

není před komunálními volbami, politické strany téměř neexistují, případně nemají nic, čím 

by se mohly pochlubit. Tak alespoň to málo, co víme. ODS uspořádala na začátku března 

karneval pro děti v prostorách Záložny, ČSSD oslavy 1. máje v parku Míru na dětském 

dopravním hřišti a v další části areálu. Dělaly se bramboráky s tvarůžky, párky v rohlíku, 

točilo pivo, jezdilo se na ponících,skákalo na nafukovacím hradu, soutěžilo v mnoha 

disciplínách. K poslechu hrála skupina harmonikářů Pňovští kanci. Oslavy poctili svou 

návštěvou i poslanci Ing. Miloslav Vlček a Ing. Karel Korytář. Titíž a ještě další špičky strany 

se zúčastnili setkání s voliči před krajskými a senátními volbami (viz v kapitole Návštěvy). 

  Městská organizace KDU-ČSL ve spolupráci s Agenturou BAVI uspořádala tradiční 

pouť u příležitosti svátku svatého Filipa a Jakuba, patronů kostela na Starém Městě. 

Zpívaná mše svatá, odpoledne koncert folklorního souboru Hanácká mozeka byly 

rámcem pro bohatý výběr poutního zboží všeho druhu – perníčků, štramberských uší, 

keramického zboží, výrobků ze dřeva a slámy, upomínkových předmětů a zajímavých 

pouťových suvenýrů. Po celý týden, až do 8. 5. byly dětem k dispozici kolotoče, lunaparky, 

autodrom, střelnice, houpačky a v den pouti i nafukovací skluzavka a skákací hrad. 

Společnost CASADA nabídla své výrobky z oblasti wellnes a zdravotních produktů a dala 

lidem možnost si vše vyzkoušet přímo na místě. Počasí akci přálo a účast byla více než 

potěšitelná. Škoda, že MO neprojevuje stejnou aktivitu i během roku a spíše pospává 

v politickém podzemí. 

 Místní organizace KSČM má v současné době 118 členů, jejichž průměrný věk          

je 74 let. V rámci Mikroregionu Litovelsko má strana členy ve 32 obcích, celkem cca 370. 

Členské schůze MO probíhají každé dva měsíce, výroční členská schůze jednou za dva 

roky. Oslavy 1. máje koná strana v rámci okresu v Olomouci, jiné akce během roku 

nepořádala. Ve všech výborech a komisích RM má KSČM svoje zastoupení. Předsedou 

MO je nadále Pavel Veselý. 

 

47. VOLBY 

 Dne 17. a 18. října se uskutečnily volby do krajského zastupitelstva a první kolo voleb 

do Senátu ČR. Jaké byly výsledky voleb v Litovli a ve správním obvodu Litovel? V Litovli 

samé byla volební účast lehce pod 40 %, když z celkového počtu 8 127 voličů se k volbám 

dostavilo 3 204 voličů, kteří odevzdali do volebních uren 3 018 platných hlasů. Volilo se na 

17 volebních místech (včetně místních částí).  
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Pořadí stran podle počtu hlasů bylo toto:      

1. ČSSD     1 394 -  46,18 %;  

2. ODS        533   17,66 %;  

3. KSČM         481   15,93 %;  

4. KDU – ČSL         219      7,25 %;  

5. Nezávislí            82      2,71 %;  

6. Strana zelených          73      2,41 %;  

7. Šance pro náš kraj          67      2,22 %.  

Ostatní strany získaly tady v Litovli méně než 50 hlasů a podle pořadí jsou to: Nezávislí 

starostové pro kraj (43), Strana důstojného života (32), Moravané (25), Dělnická strana (20), 

Volte pravý blok (18), Koruna česká (15), Strana zdravého rozumu (9) a Republikánská 

strana (7). 

 Nejvíce preferenčních hlasů získal kandidát KSČM Kamil Veselý - 16,83 %                

(ve správním obvodu Litovel 9,65 %), dále Mgr. Blahoslav Papajk, kandidát ODS – 15,19 % 

(9,87 %) a Petr Šrůtek, kandidát ČSSD – 13,34 % (8,28 %). Preferenční hlasy dávali občané 

také ve větší míře Ing. Pavlu Horákovi a Ing. Janu Březinovi za KDU-ČSL a Ing. Martinu 

Tesaříkovi za ČSSD. 

 Ve správním obvodu Litovle se volilo na 58 místech. Volební účast byla 41,7 %, 

z celkového počtu 19 113 voličů se k volbám dostavilo 7 975 občanů a ti odevzdali 7 511 

platných hlasů.  

Jaké bylo pořadí podle počtu hlasů?  

1. ČSSD      3 128  41,64 % 

2. KSČM      1 295  17,24 %;  

3. ODS       1 114  14,83 %;  

4. KDU – ČSL         775  10,31 %;  

5. Nezávislí starostové pro kraj       303    4,03 %;  

6. Šance pro náš kraj        210    2,79 %;  

7. Nezávislí          202    2,68 %;  

8. Strana zelených         156    2,07 %.  

Ostatní kandidující strany ve volebním obvodu Litovle získaly méně než sto hlasů – Dělnická 

strana 81, Moravané a Strana důstojného života shodně po 77, Volte pravý blok 40, 

Koruna česká 23, Strana zdravého rozumu 16 a Republikánská strana 14 hlasů. Počet 
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neplatných hlasů se blížil k 6 % z celkového počtu hlasů (častá záměna obálek obou typů 

voleb).   

 Volby do Senátu Parlamentu České republiky proběhly v prvním kole shodně 

s termínem krajských voleb a do druhého kola postoupili Ing. Karel Korytář (ČSSD), v Litovli 

získal 1 370 hlasů a MUDr. Vítězslav Vavroušek (ODS), který získal 629 hlasů. Dále podle 

počtu získaných hlasů se umístili: MUDr. Jiří Černý 363, Mgr. Jana Hamplová (154),         

PhDr. Ctirad Lolek (111), Ing. Stanislav Pavlík, Ph.D. (99) a JUDr. Jan Rytíř (77), kteří získali 

tyto počty hlasů v Litovli, když sumář za celý správní obvod Litovle se nezpracovával. 

 Ve dnech 25. a 26. října se konalo druhé kolo voleb a v nich získal Ing. Karel Korytář 

v Litovli 1 667 hlasů, MUDr. Vítězslav Vavroušek 653. První z nich se také stal senátorem       

za náš kraj. Volební účast byla nižší než v 1. kole a to 28,64 %, k volebním urnám se 

dostavilo 2 328 voličů.   

 

48. ZÁVĚR 

 V roce 2008 se v Litovli chystaly a nakonec i z větší části realizovaly záměry, 

avizované již na jeho počátku. Bylo konstatováno, že z delšího časového horizontu má 

Město Litovel již splněnu řadu velkých investičních akcí, jako byla výstavba nové školy, 

kanalizace nebo průmyslové zóny. Stavěly se nové domy, pozornost věnovaná bytové 

výstavbě byla značná. Došlo i k rekonstrukci městských parků, opraveny městské hradby   

a další prostředky z rozpočtu města směřovaly do místních částí. To vše bylo v rámci 

Strategického plánu rozvoje města do roku 2015, který počítá i se získáním dotací ze všech 

dosažitelných zdrojů z Evropské unie. Projektová dokumentace k plánovaným záměrům 

v tomto roce se průběžně zpracovávala tak, aby město bylo na tyto prostředky 

připraveno.  

 Investiční plán počítal (a žádosti o dotace byly podány) s dokončením kanalizace 

v ulici Žerotínova, Švermova a na Rybníčku, ve Třech Dvorech a Chořelicích, včetně 

intenzifikace čističky odpadních vod. Budova SOU na Komenského ulici bude zateplena, 

okna vyměněna a fasáda obnovena. Realizace chodníku a cyklostezky Litovel – 

Nasobůrky skončí koncem roku. Velkým soustem měla být rekonstrukce Záložny, 

dokončení revitalizace Olomouckého rybníka, rozšířeno Muzeum Litovel o půdní prostory, 

opraveny komunikace na ulici Čihadlo, Pavlínka, Palackého a Cholinská, rekonstruován 

most na ulici Dukelská přes hlavní tok Moravy a realizována okružní křižovatka u Modré 

hvězdy. Podle zpracovaného dopravního generelu historického centra města a studie 

náměstí Přemysla Otakara mělo dojít ke zklidnění této části města a omezení dopravy.  

 Životně důležitá záležitost pro Litovel - realizace protipovodňových opatření 

Povodím Moravy stála před obtížným úkolem - opravit břehy hlavního toku Moravy, kde 

budou hráze na obou březích navyšovány a rozšiřovány. Koryta mají být upravována       

ke zkapacitnění průtoku vod, rekonstruovány splavy a vybudována protipovodňová hráz 

na pravém břehu dolního úseku elektrárenského náhonu. V otázce schválení územního 

plánu, od kterého se bude odvíjet další výstavba a především vybudování obchvatu 
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města se mělo konečně po jednání s Krajským úřadem v Olomouci a Správou CHKO 

Litovelské Pomoraví dojít k řešení schválením všemi zainteresovanými stranami. 

 Ubývá nás, proto bylo maximálně důležité udržet doma mladé lidi, dát jim možnost 

se ve městě natrvalo usadit a tedy stimulovat bytovou výstavbu. Směna pozemků města 

s majiteli pozemků na Pavlínce byla dokončena již v roce 2007, a tak existuje projekt na 

infrastrukturu pro výstavbu 15 rodinných domů v této lokalitě. Měla pokračovat výstavba 

bytů v ulici Severní, kde je také možno využít již dříve vykoupené pozemky. Nebude to 

jednoduché, když státní dotace na výstavbu bytů již skončily, bude nutno se obrátit         

na developerské společnosti.  

 Je nutno konstatovat, že i když se některé plánované záměry uskutečnit podařilo, 

většina zůstala jen zbožným přáním. Ty úspěšné, slavnostně otevírané a zahajované je 

možno najít v kapitole Události 2008, o těch neúspěšných nyní podrobněji. Město například 

nezískalo dotace na výstavbu cyklostezky Litovel – Nasobůrky, ačkoliv je stávající cesta pro 

cyklisty značně nebezpečná. Stejně tak bude nutno bojovat o dotace na opravu SOU       

a bylo by to velmi potřebné, aby se u příležitosti 110 let školy mohla tato pochlubit novými 

okny i fasádou. Ani na rekonstrukci Záložny se peníze sehnat nepodařilo, není zcela využita 

průmyslová zóna, kam je třeba dále shánět investory a zájemce o podnikání. 

 Potěšitelné je, že se ve spolupráci s Olomouckým krajem, Ministerstvem pro místní 

rozvoj a díky dotačním prostředkům podařilo opravit dva mosty. Most na křižovatce před 

poliklinikou, jak jsme o tom psali, byl předán do užívání v jarních měsících, most na ulici 

Dukelské pak byl zprovozněn díky dodavatelským firmám a příznivému počasí koncem 

roku. Pro bezpečnost silničního provozu se ukázala být velmi důležitou dokončená okružní 

křižovatka u Modré hvězdy, křížení silnic od Šternberka, Uničova a Olomouce. V tomto 

směru byly realizovány i 4 přechody pro chodce (Chudobín, ulice Palackého, Uničovská   

a Kollárova). Na všechny tyto akce bylo vynaloženo celkem 83 miliony korun.  

 Úsilí o další zvelebování města i obcí se dařilo plnit i proto, že akce byly již připraveny 

v podobě projektů, a tak bylo možno získat dotace i finanční prostředky. Územní plán byl 

schválen a bude zhotovitelem – Ateliérem Urbi spol. s r.o. Brno dodán v měsíci lednu 2009. 

Po projednání s dotčenými orgány bude předložen i k veřejnému projednání.  

 Realizace opatření v protipovodňové ochraně města opět nabrala skluz, a tak 

kanalizace dle plánu ze začátku roku 2008 bude budována až v roce příštím, stejně jako 

zajištění intenzifikace čištění odpadních vod. Město tady počítá s dotacemi 140 milionů 

korun, tak snad se věci pohnou kupředu. V nutné opravě komunikací k již uvedeným 

ulicím nutně přibude i ulice Příčná a Cholinská, kde jsou opravy naprosto naléhavé. 

Koupaliště – kapitola sama pro sebe, revitalizace Olomouckého rybníka a obnova zeleně 

jsou také úkolem pro další rok. K tomu přistupuje i plánovaná rekonstrukce náměstí, 

problém Záložny, chodníky v ulici Masarykově a v ulici 1. máje – ono těch bolístek je 

opravdu víc.  

 Úspěchy v budování cyklostezek by měla završit i výstavba dlouho slibované trasy 

Litovel -Nasobůrky a zahájení prací na dalších plánovaných trasách: Litovel – Chořelice – 

hřbitov, Rozvadovice – Unčovice a Litovel – Tři Dvory. Všechny by měly sloužit jak pro 

zlepšení dostupnosti města pro vesnice, tak i podpoře turistického ruchu. Ta 
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nejfrekventovanější z cyklostezek Litovel – Víska bude opatřena veřejným osvětlením, 

především pro večerní provoz in-line bruslení (to se stalo velkou módou pro litovelské 

občany). 

 Město chce v dalších letech věnovat zvýšenou pozornost i seniorům. Nejen že 

iniciovalo vznik velmi úspěšného Seniorklubu Litovel a přispívá na jeho akce, chtělo by 

získat dotace na vybudování Domu s pečovatelskou službou na místě dnešní tzv. školičky 

na ulici Vítězné. Tato lokalita je výhodná i pro svoji dostupnost a blízkost centru města           

i polikliniky, proto má město v úmyslu získat maximální kapacitu ubytování. Dojde 

k výstavbě nového objektu, stávající panelový dům záměru nevyhovuje.  

 V závěru se sluší i odhlédnout od místních problémů a podívat se na celý rok 

z nadhledu. Češi, Češky, Moraváci a Moravanky rádi vidí v osmičkách symboliku 

důležitých let. Tak tento „osmičkový“ byl také neskonale významný, ovšem hlavně tím,    

co se nestalo. Neratifikovali jsme Lisabon, neschválili jsme radar. Nedověděli jsme se termín 

eura, nepadla žádná vláda, ačkoliv k tomu byl bezpočet důvodů a záminek. Racionálně 

řečeno, přiřadil se k významným osmičkovým letopočtům v našich dějinách, i když nový 

stát během něho nevznikl, republika nezanikla, nikdo zemi neobsadil ani se nezměnil 

politický režim. Navíc, nepropukla u nás naplno finanční krize, a dokonce i skutečné 

hospodářské zpomalení nás nepochybně čeká až v roce dalším.  

 Přitom z globálního hlediska byl rok 2008 až neskutečně zajímavý. Svět během léta 

stihl malou-velkou válku v Gruzii, propad a nárůst síly dolaru, nárůst a propad ceny ropy, 

Amerika si  zvolila prvního nebílého prezidenta, vypukla jedna z nejzajímavějších 

finančních krizí, která se koná jednou za generaci či dvě. Ale pozor, iluze, že světová 

ekonomická krize by moha Česko minout bez povšimnutí je lichá. Už na konci roku 

přicházejí zprávy o propouštění, omezování výroby, zmrazení platů a firmy tvrdí, že 

v nejbližších měsících přijde o práci nejméně dvacet tisíc lidí. A další to čeká!   

 Nepočítejme ale ony vnější faktory, i tak toho je dost: průběh volby prezidenta 

republiky, kauza Čunek, vzestup nacionalistických sil, kulturní dryáčnictví (např. způsob 

smetení Kaplického návrhu pro stavbu Národní knihovny ČR), cynicky propracovaná 

kampaňovitost sociální demokracie „ve jménu lidí“, řada signálů o tom, že mocenská 

aktivita Moskvy je mezi českými politickými silami mimořádně vysoká, hra s kartami 

v předešlých letech nemyslitelnými – zejména angažmá českých vojáků v zahraničních 

misích. 

 Až do podzimu 2008 jsme více méně jen těžili z globalizace. Jsme součást Evropské 

unie, NATO, nadnárodní firmy si u nás s oblibou zřizují svá centra či výrobu, máme exportní 

ekonomiku. To vše se dosud výrazně podílelo na bohatnutí české společnosti a politici se 

na tom příjemně a nerušeně vezli. To teď ale končí a politika se přesouvá do těžkých časů, 

kde nelze sázet na omleté recepty a jednoduché sliby. Politika nulové tolerance a hesla 

„čím hůře, tím lépe“ nesmí být přístupem k potřebám národa. Hlavně pak politiků, kteří se 

třesou na uchopení moci jako sulc na talíři. Nechceme být jen mlčící a permanentně 

naštvanou většinou! 
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 To na nás, jako voliče, klade samozřejmě vedle politiků, velké nároky. Tento rok 

markantně ukazuje, jak moc je třeba mít se na pozoru před jednoduchým a zástupným 

řešením a nepodléhat jim. Měli bychom se více zajímat o odvrácenou tvář různých 

lákadel, která nám politici nabízejí jako důvod ke své volbě a zaručený recept na úspěch. 

Jak se bohužel zdá, rozhodující část veřejnosti si problém se „snadnými a lákavými 

řešeními“ zatím chybně analyzuje. Vždyť na množící se těžkosti a nejednoznačné recepty 

voliči zareagovali v posledních krajských a senátních volbách tak, že dali drtivě hlas 

sociálním demokratům, kteří jako lék slíbili všechno zadarmo. 

 Bezstarostné zítřky už tu byly slibovány mnohokrát, ale vždy následovala ještě těžší 

rána. Historie nás přitom varuje, že v dobách sociálních krizí jsou lidé ochotnější naslouchat 

extrémistům. Komunisté sice v posledních letech získávají stále stejný počet hlasů, ale to se 

jejich agitací mezi mladými může lehce změnit. Stejně tak pravicový extremismus je sice 

zatím okrajový, ale už si našel cestu na denní světlo a v nelehkých časech může zklamané 

lidi přilákat.  

 Dosti však „nadčasových“ úvah a přílišného pesimismu, třeba to všechno nebude 

tak horké. Především zdraví, jak se často říká. A to bude zapotřebí, protože reformy, které 

by dokázaly zdravotnictví udržet ve financovatelném stavu, jdou evidentně k ledu.            

A i ta maličká regulace ve formě třicetikorunových poplatků to má hodně nahnuté. 

Nejspíše nás čeká omezení přístupu k nejmodernějším lékům a léčebným metodám či 

delší čekání na plánované operace – jako to bylo za ministrování Davida Ratha.  

 Dalším přáním je obvykle štěstí. S tím to bude naléhavější. Když budou mít štěstí 

automobilky a prodají aspoň tolik aut, aby se udržely v provozu celé závody, tak budou 

mít štěstí i zaměstnanci, kterým nebude hrozit plošné masové propouštění. Snad budou mít 

štěstí i malí a střední podnikatelé a banky otevřou trezory k úvěrování dříve, než bude 

v ředitelně sedět insolvenční správce a dělat soupis firemního majetku určeného k prodeji. 

A tak dále v intencích pohádky o kohoutkovi a slepičce. Jen nechtějme podlehnout opět 

„snadným řešením“ v podobě nápadu na zvyšování koupěschopné poptávky 

prostřednictvím zvyšování daní pro střední třídu a ještě bohatší spoluobčany, což je pro 

seriózní ekonomy kuriozitou z doby kamenné. A vůbec, jakým směrem se Česko vydá, lze 

nyní samozřejmě jen těžko odhadovat. Jisté je jen to, že stojíme na prahu velkých změn, že 

všechny cesty jsou otevřené a že o tom, kudy se půjde, rozhodneme především my sami. 

Snad ten závěr vyzněl přece jen optimisticky!? 

Čísla, fakta, poznámky, přehledy, průzkumy a spousta hodin u počítače vytvořily text této 

kroniky. Chce to ocenit pomoc těch, bez kterých by asi nevznikla. Především byl mojí 

oporou a arbitrem váženým pan Lubomír Šik, na jehož úsudek hodně dám a který přispěl 

do textu několika svými příspěvky. Bez paní Marie Hrubé by byla kronika jen neučesaným 

torzem a její jazyková korekce a trpělivé vyhledávání chyb a chybiček si zaslouží obdiv. 

Ani ostatní členové „mé“ Letopisecké komise RM nebyli letos bez podílu na kronice – aby 

se ušetřilo, stali se z nich pošťáci a kolportéři, kteří obešli místní zdroje informací (některé 

dokonce opakovaně) a nedali se odbýt, až nakonec zprávu získali. Trpělivě také pročetli a 

připomínkovali text  kroniky, za což jim budiž vzdán srdečný dík.  
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 Dotváří to i PF 2008 pana Lubomíra Šika v podobě básničky, kterou si s jeho 

laskavým svolením dovolím dále citovat: 

OSMIČKA 

Prý kdesi z temných hlubin Hádu sbírají čísla sílu svou, 

kdo zabývá se kabalou příkladů najde dlouhou řadu. 

Rokům co mají osm vzadu jsme přisoudili pověst zlou, 

je to ale jen náhodou, vždyť mají také mnoho kladů.  

Především velký důraz kladu na rok co skončil s robotou 

či říjen s naší svobodou. Ovšem i čas jejího pádu. 

V únoru Gottwald přišel z hradu a v srpnu Brežněv poslal tanky. 

Dějiny mají stinné stránky – osmička sama nemá vadu.  

Kdo hledá chybu v čísel řádu, je věru pošetilý brach, 

Zlořád, ten není ve hvězdách, jen lidé nejsou bez neřádů. 

 

 Odbor MHaSI je skutečnou základnou práce na kronice. Bez tajemnice Letopisecké 

komise paní Hany Dohnalové si nedokážu získání informací a zpráv od jednotlivých 

subjektů ani představit. To ona připravila dopisy k odeslání a roznesení, urgovala 

nepořádníky a zapomnětlivce a popoháněla kronikáře k usilovnější práci. Pan Petr Navrátil 

má na „svědomí“ grafickou úpravu kroniky, její technické zpracování, vytištění a svázání. 

Jen on se vyzná v čárách a kouzlech jak přes počítač udělat z desítky kapitol přehledný 

celek. Díky také vedení Města Litovel za pochopení pro nelehkou práci kronikáře 

shánějícího údaje kde se dá a tajemníkovi MěÚ Ing. Radovanu Vašíčkovi, přes kterého to 

vlastně všechno běží a kdo se zasloužil o dokumentační část kroniky ve formě fotografií.  

 Nevyhnu se nakonec i tomu, co zbytečně ztěžuje moji práci a bylo by potřebí 

nějakým způsobem i řešit. Je stále obtížnější získávat různé zprávy o činnosti a informace. 

Setkáváme se mnohdy s nepochopením důležitosti a významu zachycení dneška pro 

budoucnost, musíme se doprošovat i několikrát třeba i tam, kde by získání zpráv 

problémem být nemělo. Mám na mysli mnohé organizace i instituce s podílem Města 

Litovel, organizace příspěvkové či ty, které žádají ML o podporu nebo příspěvek, ovšem 

na druhé straně nemají tolik uznání a serióznosti, aby vyšli nám, tj. vlastně městu vstříc. 

Jejich nekázeň a neochota brzdí práce na kronice a její zpracování se pak zbytečně 

protahuje až do letních měsíců. Najde se lék? 

 Závěrem děkuji mým nejbližším, především mé ženě Pavle za pochopení pro tuto 

časově velmi náročnou činnost, kterou sledovali se značným porozuměním.   
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