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1. ÚVOD  

Není snadné najít věty, které by stručně zhodnotily uplynulý rok. Co jej nejvíce 

poznamenalo, byla ekonomická krize, která se z USA přelila do zbytku světa a s jistým 

zpožděním i k nám. Krize byla vyvolána především tím, že zejména vyspělé státy žily         

na dluh. Ideálem se stal „stát blahobytu“, který vyžadoval stálý růst sociálních výdajů      

bez ohledu na reálnou produktivitu. „Rozpočet USA počítá s příjmy 2,4 bilionů dolarů           

a s výdaji 3,6 bilionů dolarů. Návrh rozpočtu USA za jeden jediný rok zdvojnásobí 

dosavadní americký státní dluh (Václav Klaus).“ Recept na řešení krize se opět hledal 

v dalším zadlužování – aby lidé víc utráceli a tím zvýšili prodej aut, musí jim stát věnovat 

„šrotovné“. 

Českou republiku ještě na počátku roku krize nepostihla v plném rozsahu a tak se 

politikové mohli věnovat jiným záležitostem. Premiér Topolánek se ujal předsednické 

funkce v Evropské Unii, kde ho čekaly obtížné úkoly. První půlka ledna byla poznamenána 

zastavením dodávky ruského plynu pro spor mezi Ruskem a Ukrajinou. Sotva se obnovila 

dodávka plynu do Evropy, měl zastavit znovu aktivovaný dlouhodobý boj mezi Izraelem    

a Palestinci v Gaze. Doma mu mezitím podrážel nohy vůdce ČSSD Paroubek a 24.3. 

opozice ve sněmovně poprvé v historii našeho státu od roku 1918 při hlasování o důvěře 

svrhla vládu. Jak může český premiér dělat pořádek ve světě, když nemá pořádek ve 

vlastní zemi? 

Ještě jednou převážil pohled do světa nad domácími starostmi, když 4.4. přiletěl    

do Prahy nový prezident USA Barack Obama a na Hradčanském náměstí přednesl jediný 

veřejný projev během své evropské návštěvy. Vzletná slova o bourání zdí mezi starými 

spojenci na obou stranách Atlantiku, mezi chudými a bohatými zeměmi, mezi rasami, 

kmeny, starousedlíky a přistěhovalci, mezi křesťany, muslimy a židy se pěkně poslouchají. 

Ještě nikdy se žádnému prezidentovi USA nepodařilo vytvořit taková očekávání, o to větší 

bude rozčarování. 

Česká republika se velmi brzo seznámila s novým směřováním americké politiky, 

když USA odstoupily od plánu na zřízení protiraketové základny v Polsku a v ČR. Prezident 

Obama nemá zájem provokovat Rusko a starat se o bývalé sovětské satelity ve střední 

Evropě.   

Doma jsme zatím neměli vládu, Paroubek ji sice svrhl, ale do sestavení vlastní vlády 

se nehrnul. Řešením  měly být předčasné volby, pro přechodnou dobu měl vládu sestavit 

Jan Fischer. Je to schopný statistik, ovšem s typicky českou kariérou: ke komunistům vlezl    

v roce 1980, tedy ve svých 29 letech. Předčasné volby, ale zakázal Ústavní soud – byly by 

prý neústavní. Toho se chytil i Paroubek a tak se vládnutí provizorní vlády prodloužilo             

na neurčito. 

Ústavní soud zasáhl i do schvalování Lisabonské smlouvy, když rozhodl, že neomezí 

suverenitu České republiky. Po opakovaném irském referendu zůstala tak Lisabonská 

smlouva závislá jen na podpisu presidenta Klause. V Evropě i doma byl na něj činěn 

neskutečný nátlak, ale on ještě požádal vložit do smlouvy podmínku, která by neumožnila 

vracet sudetským Němcům majetky. Smlouva totiž nadřazuje Evropský soudní dvůr nad 

soudy jednotlivých zemí a pokud by ESD vyhověl německým žalobám, museli bychom se 
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podřídit. Když summit EU 30. října 2009 přijal rozhodnutí o výjimce, že pro Českou republiku 

nebude platit Listina základních práv EU (podobně jako pro Polsko a Velkou Británii), 

prezident Klaus 3.11. Lisabonskou smlouvu svým podpisem ratifikoval. 

Mezitím jsme už 5.-6.června volili poslance evropského parlamentu. Předvolební 

projevy se ale netýkaly Evropské Unie, byly bojem dvou rivalů v domácí politice: ODS         

a ČSSD. Vajíčkové útoky na Paroubka a odvety jeho bodygardů poznamenaly atmosféru 

těchto utkání. 

Vláda premiéra Fischera se mezitím chovala rozumně, nechystala reformy, které by 

vyvolaly nespokojenost občanů, politikové žádné ze stran na ni neútočili, novináři 

investigativně nevymýšleli aféry a tak si získala obecnou oblibu. Až v závěru roku předložila 

rozpočet na rok 2010, který se snažil mírně zbrzdit hrozivé zadlužování země. Tady už tvrdě 

narazila - levice v parlamentu bezohledně prosadila své požadavky uplácení 

potenciálních voličů (státní úředníci, zemědělci apod.). Státní dluh (v roce 2009 se vyšplhal 

vysoko přes bilión korun!) se za jejich vlády určitě splácet nebude! Ta tam je doba, kdy se 

stát staral jen o vnitřní a vnější bezpečnost, minimální efektivní státní správu, spravedlivé 

soudy, makroekonomickou rovnováhu a nějaký ten tuzér nejpotřebnějším. Kdy ještě 

nesliboval a nepřerozděloval.  

Zatím se nám ale nevedlo zle. Ekonom Karel Kříž napsal do novin článek, ze kterého 

si dovolím citovat: Průměrný věk dožití se v České republice v posledních dvaceti letech 

zvýšil o celých šest let. Všichni však nadávají na zdravotnictví. Vysokoškoláků je v této zemi 

třikrát (!) více než před rokem 1989, a stejně se nadává, že stát nepodporuje znalostní 

ekonomiku. České továrny chrlí kvalitní zboží pro celý svět, je o ně zájem a opravdu se za 

ně platí, takže export naší země se zvýšil desetkrát. Přesto se pořád řeší "malá 

konkurenceschopnost". Obchodní síť se v každém ohledu dotáhla na západoevropskou 

úroveň, tak se nadává alespoň na "prohnilou konzumní společnost". Průměrná mzda 

stoupla ve stálých cenách o 69 % a zatímco v roce 1989 se za ni dalo pořídit - pouze na 

černém trhu - 100 dolarů, dnes je to dolarů rovných 1400. Přesto se stále u nás řeší 

"chudoba" těch, kteří neplatí žádné přímé daně, nepřispívají téměř do sociálního                

a zdravotního systému a pobírají hromadu různých sociálních dávek. 

Nicméně krize postupovala, mnohé podniky ztratily zakázky a propouštěly 

zaměstnance. Napsal jeden z diskutujících na internetu: „Jsem mladý, ale raději budu stát 

frontu na pomeranče než frontu na pracovním úřadě.“ Dvacáté výročí sametové 

revoluce bylo pro generace občanů, kteří život v totalitě poznali jen v dětském věku nebo 

vůbec ne, jen povídáním o ničem. Ale i pro mnohé z generací pamětníků byly vzpomínky 

selektivně zkreslené. Diskutéři na internetu nemluvili o ideálech a demokracii, ani o radosti 

ze svobody. Mluvili o svém strachu z nejistoty. Tak tohle všechno nám provedla ta 

zatracená nová doba. A proto jsme nespokojení, proto nad plnými vozíky v 

samoobsluhách nadáváme na poměry a u auta, o kterém jsme dříve ani nesnili, řveme že 

„ti blbci“ nestaví a neopravují silnice abychom se večer u barevné ploché obrazovky 

ujistili, že je to samý mord a lumpárna a v tý telce fakt nic nedávají - jen asi dvacet 

programů. Převládnou v příštím roce před volbami názory optimistů nebo pesimistů? Tak to 

se necháme překvapit. 
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2. POČASÍ  2009 

 Na novoroční litovelský ohňostroj bylo třeba se pořádně obléknout. Vládl suchý 

mráz kolem 6 – 7 °C, všichni podupávali, ale tak přece má zima vypadat, ne? A hned 

v dalších dnech si Litoveláci dopřávali bruslení na rybníku před gymnáziem, další odjeli     

na hory (nejvíce asi do tradičního Petříkova, litovelské to základny), protože počasí 

lyžování a bruslení vysloveně přálo. Sněžení málo, ale teploty klesají až k deseti stupňům 

pod bod mrazu, přes den se to honí také dosti nízko, kolem dvou minus.  

 U nás potíže na rybníku nejsou, ale někde ani ten týden mrazu nestačil a led praská, 

dokonce se na Staňkovském rybníku u Plzně utopil bruslař. Chumelí, my máme těch svých 

8 centimetrů, na běžky to sice moc není, ale od Loděnice už se táhnou bílé stopy              

ke splavu a dál k Vísce a Mladči. Teploty klesají hodně nízko, slibuje se až minus dvacet, 

potíže čekají hlavně řidiče. Přes noc může snadno zamrznout zámek u auta nebo třeba 

celé dveře, do ostřikovačů a chladičů je třeba nalít nemrznoucí směsi. 

 Mráz na konci prvního letošního týdne postihl celou Evropu; přišel z Arktidy a teď 

zamířil i k nám do Česka. U nás i v sousedních zemích působí potíže - řada dálnic, hlavně 

v Německu a Rakousku - musela být kvůli závějím či náledí uzavřena. Česko zmrzlo a bude 

mrznout dál – sníh nyní střídají tuhé mrazy a i náš okenní teploměr ukázal svých -17,6 °C. 

Celý Olomoucký kraj sevřely silné mrazy, meteorologové varují před podceňováním 

nebezpečí omrzlin, hlavně při úplném bezvětří, kdy se pocitová teplota zdá být vyšší, než 

ve skutečnosti je. Kardiaci a astmatici nemají vycházet ven, biometeorologický stupeň je 

na trojce – tedy na nejvyšší zátěži. 

 Čeká nás doba ledová? Česko je bez ruského plynu a venku jsou mrazy, které stále 

přituhují. Uprostřed druhého lednového týdne klesají v noci na některých místech pod 

minus 25 stupňů. Zřejmě nejchladněji bylo v osadě Jizerka v Jizerských horách, kde teplota 

klesla na mrazivých – 36,4 °C. Mráz trhá potrubí, tak jako u nás v neděli 11. ledna v ulici 

Žerotínova, když byla vyhlášena havárie vodovodu od křižovatky s ulicí Červenská směrem 

na Tři Dvory.  

 Přesto to byl víkend snů na horách i rybnících. Šlo o skutečně mimořádné dny, vždyť 

na prstech jedné ruky se dá spočítat, kolik stejně mrazivých a vymalovaných zimních 

víkendů bylo za posledních deset let. Co nám počasí připravilo – třeskuté mrazy, ale 

ideální podmínky na lyžování a bruslení a nádavkem bíle nastrojené stromy. Na horách 

bylo slunečno a teploty přes den vystoupaly i několik stupňů nad nulu. V nížinách přituhlo 

a led už je všude dostatečně silný pro bruslení.  

 V neděli před půl pátou ráno nás čekalo ještě jedno překvapení. Na obloze se 

objevil nejjasnější úplněk Měsíce v letošním roce. Mrazivé dny zpomalily šíření infekcí. 

Chřipkovou epidemii, která se na nás valí ze Západu, však zřejmě zastavit nedokážou. 

Mrazy, ale mohou snížit výskyt nemocí přenášených klíšťaty a letos by se nemělo opakovat 

ani přemnožení myší a slimáků. Tak v přetahované mezi lidmi a hlodavci získávají ti první 

po dvou letech navrch. Populace myší, krtků a dalších hlodavců zřejmě významně 

prořídne a zahrádkáři a chalupáři asi budou letošní tuhou zimu velebit.  
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 Tedy – Sibiř v Česku? Ne, říkají meteorologové, jde o běžnou zimu, které jsme díky 

několika posledním létům poněkud odvykli. Má to ale ještě jeden negativní dopad. Od 

Nového roku se rapidně mrazem zhoršily rozptylové podmínky a množství polétavého 

prachu ve vzduchu na střední Moravě překračuje hygienické limity. I na Olomoucku jeho 

koncentrace překračuje stanovený denní limit více než dvojnásobně. Může za to suché 

mrazivé počasí, které umocňuje prašnost z aut a komínů a také inverze. K tomuto stavu 

ovzduší výrazně přispívají ti, kdo topí uhlím nebo dokonce odpadem (a prodej uhlí 

v posledních týdnech výrazně stoupá!). Chladno s teplotami hluboko pod bodem mrazu 

a inverze nepříznivě působí na lidi s vyšším krevním tlakem či anginou pectoris. Tam, kde je 

déletrvající mlha nebo nízká oblačnost mohou pociťovat zvýšenou zátěž také psychicky 

labilní jedinci. 

 Ani lyžařům v areálu v Petříkově k obloučkům na sjezdovce už několik dní nesvítí 

slunce. U nás, v nižších polohách střední Moravy, je mlha. Je ale nádherný sníh, jak si 

pochvalují správci jesenických lyžařských svahů. Mrazivé počasí drží na sjezdovkách 

dostatek sněhu a třeskuté mrazy nemají povolit ani v následujících dnech. V současnosti 

neplatí, že je sever studený a jih teplejší. Naopak, nejtepleji je třeba v Jeseníku, kde 

naměřili až čtyři stupně nad nulou. U nás v Litovli se to pořád honí v noci kolem 8 – 10 °C      

a během dne mezi 5 – 6 °C, vše samozřejmě pod nulou. Jsme v polovině měsíce a začalo 

znovu sněžit. Nebude ale dlouho trvat, a tuhé mrazy o třetím víkendu vystřídá obleva, 

protože vítr ze Sibiře ustal a k nám bude proudit vzduch od Atlantského oceánu, který 

bude ovlivňovat naše počasí v několika dalších týdnech. 

 Až do konce měsíce se nejspíš nebude opakovat to, co jsme zažili první lednové 

pondělí, kdy sníh během několika hodin pokryl celou zemi hutnou vrstvou. Myslet si ale,     

že přichází jaro, by podle odborníků bylo hodně předčasné. Meteorologové očekávají,     

že podobné sněhové bouře by ještě letos mohly přijít – ovšem až za několik týdnů. Řidiči 

jsou varováni před nebezpečím namrzajících vozovek, protože může padat déšť nebo 

déšť se sněhem, místy i srážky mrznoucí. Pro řidiče to budou těžké dny, podle nepříliš 

známé lidové pranostiky je ocení zelináři. Říká se totiž, že „jsou-li v lednu na cestách tlusté 

ledy, podaří se výborné zelí“ (!?).  

 Článek v novinách zaujal svým titulkem: „Mráz zahnal kuny do motorů aut“ – je to 

kachna nebo seriózní zpráva? Dočítám se tam, že přestože mrazy polevily, stále  

zaměstnávají automechaniky. Do servisů přijíždějí řidiči, kterým auto zničily kuny.  Malé 

šelmy hledají v motorech úkryt před zimou a kromě toho, že se ohřejí, překoušou všechny 

kabely, na které narazí. Kuny se totiž v zimě stahují z lesů i do velkých měst. Neplatí na ně, 

ale ani elektrické plašiče či spreje!? Copak nám ta letošní zima ještě donese? 

 Poslední lednový víkend se vcelku vydařil. Předpovědi nebyly nic moc, ale 

odpoledne se vždy ukázalo sluníčko a byly až čtyři nad nulou a u někoho to vzbuzovalo 

dojem, že je konec března. Sníh v Litovli zcela zmizel, ale nedělní ráno překvapilo 

jinovatkou a pěti pod nulou. Prý se má opět ochlazovat, teploty půjdou až k minus desítce 

a naděje na brzké jaro je v nedohlednu. Pilní zahrádkáři už ale naseli papriky, plni nadějí, 

že do výsadby budou silné jako kolík. 
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 První únorový den nás chtěl i v Litovli přesvědčit, že to zima ještě nevzdala,                

a do rána bylo všude bílo. Sněhu nebylo moc, asi tak dva až tři centimetry, ale v pondělí 

večer už z toho mnoho nezbylo a zase jsme v zeleném. Aby se to nepletlo, v tyto dny se 

Českem přehnal orkán,vítr dosahoval rychlosti až 70 kilometrů za hodinu i v Olomouckém 

kraji a kolem 110 km/hod. v Jeseníkách. Větrný začátek týdne však s sebou přinesl                 

i oteplení – mrzne jen v noci, přes den jsou teploty už nad nulou. S oblohou to má až do 

konce února vypadat podobně jako nyní – sluníčko se neukáže, bude zataženo                 

a oblačno. Nezbytnou únorovou výbavou se podle meteorologů stane deštník nebo 

pláštěnka. Věřme, že dětem z našeho okresu vyjde o jarních prázdninách počasí trošku 

slušné a že na horách budou stále dobré až ideální podmínky na lyžovačku. 

 Přesně za týden – opět je neděle a déšť bubnuje na parapet s neztenčenou 

intenzitou téměř celý den. Tak vypadá ta letošní zima – stačil týden a je tu poloviční jaro, 

teplota se u nás točí přes den kolem deseti nad nulou. A teplé počasí podle předpovědi 

meteorologů vydrží, protože je tu teplý vzduch, který na naše území proudí před zvlněnou 

studenou frontou. Zima se tedy znovu vrátí během týdne, kdy by mělo i znovu sněžit. 

 Jarním teplotám je konec, znovu se přihlásila zima. Přes den se to honí kolem nuly a 

tak i u nás znovu napadl sníh, ale za dva dny bylo po něm. Ale teploty v noci, které byly 

mimořádně jasné, se dostávaly hluboko pod bod mrazu. Děti z našeho okresu si vybraly 

své jarní prázdniny velmi dobře - na horách jsou ideální podmínky pro lyžování a sem tam   

i připadne nějaký centimetr prašanu. A ti, které prázdniny teprve čekají, také nemusí být 

smutní. Má ještě pořádně chumelit, a to nejen na horách, dokonce i začátkem března.   

 Česko pokryla další sněhová peřina, i u nás v Litovli napadlo o třetí únorové neděli 

dobrých deset centimetrů sněhu a Technické služby jsou v neustálé permanenci. Že bude 

zima i nadále vládnout zapříčinil chladný vzduch, který vane od severozápadu a přináší 

do střední Evropy vydatné sněžení, které udělá radost především milovníkům bílého 

opojení, méně však řidičům. A to mají být v případě vyjasnění noční teploty až kolem         

12 stupňů pod nulou a sílící vítr by mohl tvořit sněhové jazyky a závěje. Podle dlouhodobé 

předpovědi se lidé ohřejí až na začátku března, kdy teploty vystoupají až na jedenáct 

stupňů. V nížinách bude pršet, na horách sněžit. 

 Nehorázná věc: v únoru mrzne a sněží! Přece se říkalo, že únor bílý, pole sílí. Letos je 

únor skutečně bílý, ale o potěše ze sílících polí nikde ani slovo. Kolem sebe spíše pozoruji 

jev opačný: nejeden občan je dotčen – počasí je vlastně drzé. Prosinec a leden prý už 

stačily, na co ještě zmrzlý únor? Jestliže se tedy děje něco, co se má dít, je to špatně; 

normou se stává výchylka a odchylka. Nejzajímavější na padajícím sněhu, který už zasypal  

celou Litovel nejméně 20 centimetry, se stává  to, že někde má kvůli němu auto potíže, že 

nějaký vlastník domu ho musí uklízet. Mnozí se ohánějí informací ze Sněmovny, že o 

chodníky se stejně má starat majitel tj. město, a tak, co bychom se honili my!? Rčení, které 

zobecňuje dávnou lidskou zkušenost a které – je-li naplňováno – poskytuje naději na 

dobrou úrodu, zajímá snad už leda lidi, kteří pole obhospodařují. Urodí se, neurodí? Když se 

neurodí tady, urodí se jinde, co na tom. Zajdu do obchodu, nakoupím. Tak se asi 

odehrává odcizení zdrojům.  
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 Sněhu je teď na hřebenech hor tolik, že každou chvíli hrozí uvolnění laviny. 

V Jeseníkách už Horská služba vyhlásila druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. Na 

horské túry by teď lidé měli zapomenout, lavina se na prudších svazích může utrhnout 

kdykoli. Tak doufejme, že Litoveláci v Petříkově dají pozor a snad se z nich nikdo nevydá 

do Velkého kotle? Tam za svůj hazard zaplatil před několika dny osmnáctiletý 

snowboardista, když ho smetla lavina. Lyžaři a běžkaři by se skutečně neměli vydávat 

mimo značené cesty a zbytečně riskovat. Na horských hřebenech připadlo během 

posledních dnů 50 – 80 centimetrů sněhu a v nejvyšších polohách ho teď leží kolem metru 

a půl. 

 Kalamitní stav vyhlásilo i město Jeseník. Život tam ochromily přívaly sněhu, který 

silničáři nestačí odklízet. Technika jede na tři směny a ani to nestačí, vypadá to na 

přivolání pomoci armády. Lyžaři, kteří se ještě před pár týdny strachovali, že na horách 

letos sníh nebude, teď řeší opačný problém - jak se na hory přes hromady sněhu dostat. 

Do Petříkova se mimo „domácích“ už nikdo nedostane, parkovat se musí před vjezdem 

do obce. 

 Je konec února a po třech zimních měsících, kdy bylo slunce na obloze k vidění jen 

zřídkakdy, se slunečné dny vracejí. O posledním víkendu teploty vystoupaly až na plus 

jedenáct, u nás na plus devět. Semo tamo problesklo i sluníčko, ale nic moc. Byl to přece 

jen příslib jara! V Česku prý máme celkem čtyřicet až padesát zcela slunečných dnů do 

roka, podle statistiky za poslední půlstoletí. Zamračených dnů oproti tomu bývá 170 - 180 

ročně, což je půlrok, kdy slunce vůbec nevidíme. Proto jsou u nás jasné dny tak vzácné. 

S příchodem slunce asi také skončí nával v ordinacích psychiatrů, který bývá každoročně 

v únoru nejvyšší. Dlouhodobý nedostatek slunce totiž způsobuje u lidí deprese. Ne 

náhodou jsou prý Dánové a severské země první v Evropě v počtu sebevražd. 

 Byl to asi poslední víkend, kdy si tuto zimu bylo možno na českých horách dobře 

zalyžovat. Ještě tam sněžilo, zároveň se začalo znatelně oteplovat – naposledy byly 

podobné teploty vzduchu 1. prosince. Lze očekávat, že v dalším období se spíše objeví 

sníh s deštěm, než čisté sněžení. A to znamená, že sníh taje, hladiny řek, hlavně na jihu 

země, stoupají a už se chystají pytle s pískem. Ovšem není nutno se bát, že by už teď přišla 

velká voda, hladiny zase brzy klesnou. Jen na Dyji a Berounce byla vyhlášena povodňová 

aktivita. Naštěstí moc neprší, a když, tak ne moc silně, takže sníh má šanci roztát postupně. 

Sníh, který teď zvedá hladiny řek, odtává zatím hlavně z nižších a středních poloh. Ten 

horský z Jeseníků, který nám někdy vyleje Moravu z koryta, ten teprve tát začne. 

Vodohospodáři už pro jistotu upouštějí vodu z velkých nádrží, aby v nich vytvořili rezervy 

pro případ, že by sníh z hor tál příliš rychle.    

 Sněhu podle meteorologů už nepřibude, naopak – bude už jenom tát. Pod nulu 

totiž klesnou teploty jen v noci, přes den bude po celý měsíc březen kolem deseti stupňů. 

To je vcelku příjemná teplota a obloha bude většinou oblačná a zatažená, sluníčko se 

ukáže jen málokdy a také bude pršet. Tedy – březen pod deštníkem! Meteorologové ale 

neočekávají, že by pršelo tak vydatně, aby se naplnily obavy z rychlého tání sněhu, a tedy 

i z lokálních povodní. I když se oteplilo a sníh rychle mizí, lyžaři se nemusí vzdávat. Vždyť      

na jesenických sjezdovkách  je  pořád od šedesáti centimetrů do metru a půl sněhu. 
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 Přece jen hladiny řek stouply i u nás. V Lošticích platí druhý stupeň povodňové 

aktivity, protože hladina Třebůvky se zvedla. Brzy ale začala klesat, protože k rychlejšímu 

odtoku vody napomohlo, že v Moravičanech, které leží níže na jejím toku, otevřeli 

odvodňovací rameno. Tento kanál sníží objem vody v Třebůvce o třetinu. Tak se černé 

předpovědi naštěstí nevyplnily a voda se vylila z břehů Moravy jen na silnici mezi Lukavicí 

a Bohuslavicemi na Zábřežsku, kde silničáři museli označit úsek jako neprůjezdný. Podle 

dispečera šumperských silničářů šlo zřejmě o nejkratší uzávěru v historii, vždyť netrvala ani 

celé dva dny.  

 Druhý březnový víkend ukázal, že teplému, téměř jarnímu počasí je konec, znovu se 

ochladilo, a na horách připadl čerstvý sníh. Noční teploty se opět stěhují pod bod mrazu   

a denní maxima se pohybují kolem pěti stupňů – tedy počasí pro polovinu března nijak 

výjimečné, naopak spíše odpovídající dlouhodobému průměru. Vyšší teploty a sluneční 

paprsky jsou nám slibovány až kolem 20. března, kdy přichází astronomické jaro.              

Na zahradě nám již ale kvetou sněženky, a tak se v podobě těchto drobných kvítků snad 

přece jen hlásí jaro. Vyznavači zimních sportů mohou být zatím spokojeni, na horách je 

sněhu dostatek a ještě má připadávat. 

 Přestože v nížinách zvolna stoupá teplota a prší, na horách opět vydatně sněžilo      

a část sněhové pokrývky, která minulý týden odtála při oblevě a hrozících povodních, je 

opět zpátky. Už to tak vypadá, že nás první jarní den 20. března přivítá sněhovou nadílkou. 

A jak jsme se těšili, že oprášíme jarní šatník a vyrazíme za sluníčkem! Začíná tedy 

astronomické jaro, ale jarní rovnodennost přinesla spíše oblačné počasí, místy skutečně       

i sněžení. Období, které meteorologové nazývají mariánské, případně josefské jaro, má 

vydržet až do začátku dubna a jsou pro něj příznačné teploty kolem sedmi stupňů. Je 

jasné, že zima se už nevrátí. Jaro totiž nehlásí jen kalendář, ale i zvířata. Z jižních krajů se 

začínají vracet špačci, drozdi a vlaštovky, rehci a další stěhovaví ptáci, kteří jsou v tomto 

relativně dochvilní. Skutečně, některé dny zářily sluncem, ale klidně se objevila i sněhová 

„přeprška“. Zahrádkáři se houfují u zahradníka Vykydala a kupují salátovou i jinou přísadu 

do skleníků, když ti vybavení pařeništi se chlubí, že už „budou řezat“. Jde jenom o to koho, 

a čím! 

 I když to tak nevypadá situace se stabilizuje a definitivní konec letošní zimy je na 

spadnutí. Nástup jara není tento rok nijak výjimečný, tvrdí meteorologové. Sluníčko            

a teploty těsně pod dvacítkou přinesl do Česka začátek dubna. Ten tedy má přinést 

typicky jarní počasí. A to doslova! Padají rekordy a předpovědi, slibující teploty kolem 20 – 

22 °C vůbec nelžou. Všichni odkládají svetry a bundy, dokonce se opalují, a to i u vodních 

ploch. Všude je vidět pilné zahrádkáře a zahradníci i prodejna PINIE pana Dolinského mají 

žně. Zahrádky jsou upravené a jet kolem nich na ulici Dukelské je požitek pro oči.  

 Velikonoční svátky mají být ve znamení sluníčka, i když teploty přes den 

nevystoupají až na dvacítku a zastaví se mezi 18 a 19 stupni. A podle staré pranostiky 

otevírá 17. dubna svatý Rudolf okna i dveře – prý letos bude tato lidová moudrost platit 

dokonale. Můžeme se těšit na takzvané rudolfské jaro, pro které je charakteristické 

výrazné oteplení. V těchto dnech se zima definitivně vzdává a povolují i ty nejdéle trvající 

zimy. Věřme, že to všechno vyjde, jak bylo řečeno. 
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 Ne vždy je to ale bez chybičky. Zatímco se celá republika hřála ve slunečních 

paprscích, na Vodňansku lidé na konci víkendu bojovali o život. V šesti obcích na jihu 

Čech voda a bahno zaplavily domy, ničily majetek lidí. Ti, aby se zachránili, museli přežít 

noc na půdách svých domů.  Jinde zase něco, co se hned tak nevidí (pro nás naštěstí!). 

Hrozný nedělní podvečer prožili obyvatelé Humpolce. Z oblohy na ně totiž napadaly tuny 

ledových krup. Nečekaná bouře spojená s průtrží mračen vytopila ve městě několik 

sklepů, včetně výtahových šachet. Na některých místech napadalo až 40 centimetrů krup 

a když jsme to sledovali v televizi, tuhla nám krev v žilách. Běsnění trvalo asi půl hodiny        

a šlo vlastně o lokální bouři, která nezasáhla ani celé město. Tak toho jsme, naštěstí, zůstali 

ušetřeni! 

 Už jsou tu Velikonoce a přenádherné počasí láká všechny ven. Teplota se honí 

kolem 23,3 °C, a je dokonce překonán 228 let starý teplotní rekord. Tak si svátky užívají 

cyklisté, turisté, zahrádkáři, zemědělci, zkrátka všichni, kdo milují sluníčko, ale také i lyžaři. 

Sněhu na horách valem ubývá, jeho kvalita přes den na slunci není úplně ideální, ale na 

Pradědu ještě leží 180 centimetrů sněhu. Jsou upravené i běžecké trasy, funguje i litovelská 

lyžařská základna Petříkov.  

 Na Velikonoce nefungují pranostiky a počasí se nedá předvídat, protože jde o 

pohyblivý svátek, který se řídí prvním jarním úplňkem. Ale jde jistě o jedny z nejteplejších 

svátků v posledních padesáti letech, vždyť ze studie meteorologů vyplývá, že průměrně 

bývá teplota v Česku na Velikonoce jen okolo šesti stupňů, teď se pohybují kolem 

jedenácti. Při takovém počasí je hřích sedět doma, a tak vyrážíme na pomlázku jen 

v košilích s krátkými rukávy. Dáme ale pozor na řidiče, protože tyto svátky patří na silnicích 

k nejtragičtějším, hlavně pak na motorkáře. Ti právě vytahují motorky z garáží a přes zimu 

jistě odvykli řízení. Policisté přichystali na velikonoční víkend desítky velkých kontrol 

označovaných jako „X“ (zaměřených na rychlost) a „Y“ (zaměřených na alkohol).  

 Velká zajímavost se udála a už několik dní můžeme pozorovat neobvykle 

zbarvenou oblohu při západu slunce. Důvod pro tento úkaz je nutné hledat až daleko     

za oceánem. Na Aljašce totiž koncem března několikrát explodovala sopka Mt. Redoubt, 

stratovulkán, vzdálený asi 170 kilometrů jihozápadně od města Anchorage. Erupce přitom 

vynesla do stratosféry obrovské emise oxidu siřičitého a popela, který se za pomoci větrů 

dostává přes Ameriku až do Evropy a dál na východ. Tato sopka explodovala ve 20. 

století čtyřikrát, z toho naposledy v roce 1989, kdy kvůli 14 kilometrů vysokému oblaku 

prachu dokonce musel být na čas zastaven letecký provoz nad Aljaškou. 

 Klíšťata i borelióza. Zase to začíná. S teplejším počasím se paraziti rychleji množí, 

začínají být aktivnější a již se objevují první případy encefalitidy a boreliózy. Zima byla sice 

dlouhá a tuhá, ale klíšťatům zřejmě pomohl přežít napadaný sníh, který je uchránil před 

mrazy. Ono těch škůdců bude víc. Leccos se dalo vypozorovat na polích i zahrádkách, 

když roztál sníh. V promáčené půdě se náhle objevilo plno myších chodbiček. Myši, stejně 

jako komáři, vosy, slimáci a už uvedená klíšťata se schovali pod sníh a teploty v průměru 

kolem minus deseti pro ně až tak strašlivě nízké nebyly.     

 Překrásná první polovina dubna a teploty, které v odpoledních hodinách převyšují 

dvacet stupňů Celsia už letos probudily i hady, kteří mají podle pranostiky vylézat až 24. 
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dubna, na svatého Jiří. Vysoké teploty svědčí i škůdcům, třeba lýkožroutům smrkovým.     

Na jihu Moravy už hygienici začali dokonce s postřiky proti komárům. Starosta Střeně, pan 

Kamínek, který vždy varuje před přemnožením komárů v Litovelském Pomoraví se už také 

ozval, ale o možné katastrofě zatím nemluvil. A v přesile budou zřejmě letos také slimáci, 

kteří jsou jednou z největších hrozeb pro evropskou přírodu hlavně proto, že nemají 

žádného predátora. 

  Magnólie, narcisy či hyacinty, všechno nádherně kvete, přísada je vysazena, mnozí 

odvážlivci plánují dát ven už i rajčata. Brambory jsou v zemi a ti, kteří si je přirychlili ve 

skleníku už sledují předpovědi počasí, aby je nezaskočily ranní mrazíky. Lyžuje se už jenom 

v nejvýše položeném středisku Jeseníků, na Ovčárně, kde stále leží až 115 centimetrů 

přírodního sněhu a kde jsou v provozu ještě všechny vleky. Ostatní areály už ukončily svůj 

provoz. V nejvyšších moravskoslezských horách nadále platí druhý stupeň lavinového 

nebezpečí z pětibodové škály. 

 Česko se změnilo ve vzdušný teplotní ring a vládne aprílové počasí. Jde o příliv 

suchého pevninského vzduchu ze severu a také o vliv vlhkého proudění ze Středomoří. 

Všechno kvete naráz, zemědělci z toho mají těžkou hlavu. Většina rostlin totiž kvůli 

extrémním teplotám nabrala skoro dvacetidenní náskok proti normálu, a tak mají co 

dělat, aby všechno stihli udělat včas. Kvetoucí rostliny navíc nestíhají opylovat včely. 

Skutečně, pod kvetoucí třešní člověk neslyší ten známý hukot. V noci ale teploty padají 

hodně dolů a zdá se, že si „ledoví muži“ letos přispíšili.  

 Konec dubna přináší sucho a vítr, tím i hrozbu požárů a už je tu vichřice, na horách 

orkán. V nárazech dosahoval až 145 kilometrů za hodinu a vyvracel stromy a padaly 

střechy. U nás to proběhlo skoro v klidu, i když také pořádně zafoukalo. Orkán se dvou 

dnech vrátil, a s ním i bouřky, které se naštěstí u nás příliš nevyřádily. To na Vysočině a ve 

východních Čechách takové štěstí neměli! Podstatně se ochlazuje, míří sem studená 

fronta od Alp a doprovází ji opět silný vítr. Vytáhli jsme svetry a mnozí dokonce doma 

zatopili. 

 Naštěstí se počasí umoudřilo a o pouti u svatého Filipa a Jakuba o první květnové 

neděli bylo jako vymalováno a ani celý další týden si snad nikdo nemohl stěžovat. Prý nás 

čeká příjemně teplý květen, ale pokud bude platit stará pranostika „Když máj vláhy nedá, 

červen se jí předá“, tak zřejmě celý červen proprší!? Květnové teploty teď trhají opět 

rekordy a je nasnadě, že bude překonán desítky let starý, ten z roku 1979, kdy byla 

průměrná květnová teplota 18 °C. Počasí ale vůbec nepřeje houbám, na ně je příliš velké 

sucho. Stále se však dají i v Doubravě najít některé druhy jarních hub – májovky, kačenky 

či smrže. Objevují se také žampiony, závojenky a křemenáče s kozáky. Ty potěší srdce 

každého zapáleného houbaře, jejichž auta už stojí u přejezdu na Královou. 

 Česko má uprostřed května v počasí dvě tváře. My na Moravě se opalujeme, 

máme letní teploty – kolem poledne až 23 °C, nebe je bez mráčku, ale Čechy spláchl liják, 

bylo zataženo a teploty do 15 stupňů. A tak jedna část národa chytala bronz,  a druhá se 

choulila chladem a krčila před lijákem. Teplotní rozdíl až 14 °C tak republiku rozdělil.   

 Po téměř letních dnech, kdy bylo teplo jako na Riviéře, nám na začátku poslední 

dekády května zvlněná studená fronta přinesla mírné ochlazení, bouřky a někde i 
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přívalové deště. I u nás to bouřilo, vydatně zapršelo, jen jsme se modlili, aby nás 

nepřekvapily kroupy. Tak to totiž vypadalo v Německu a Švýcarsku, kde bouře připravily    

o život dva lidi a v Kostnici napadalo na deset centimetrů krup o velikosti golfového míčku. 

Dvě vlny bouřek se silným větrem způsobily výpadky proudu a na Hanušovicku a mezi 

Hrubou Vodou a Domašovem byla přerušena doprava pro stromy spadlé do kolejiště. 

Železničáři vůbec měli napilno, na celém území museli uzavřít sedmnáct tratí, přes které 

spadly stromy.  

 V Albrechticích na Těšínsku také poznali to, s čím my máme už své zkušenosti; tam 

řádilo tornádo. Vzdušný vír v podobě trychtýře zvedl prach a pak přišel na řadu karavan, 

sloupy elektrického vedení a střechy. Meteorologové stále opakují svá varování, aby si lidé 

zajistili okna a dveře, přeparkovali auta zpod stromů, ze zahrad odstranili plechy a při 

přívalovém dešti zkontrolovali okapy a kanalizaci. Nakonec ty mimořádně silné bouřky  

s lijáky a krupobitím přinesly mnoho potíží a také ochlazení. Nevídané – na jihu Čech 

zaznamenali kolem půlnoci během deseti minut na 6 000 elektrických výbojů!  Tropické 

třicítky to rychle srazilo až o dvanáct stupňů a do hor se vrátil sníh. Na Pradědu a na 

Šeráku ho napadlo na deset centimetrů, na hřebenech Krkonoš dokonce patnáct. 

Sněžení se sice postupně měnilo v déšť, a tak v pěti krajích vyhlásili meteorologové na 

poslední květnový víkend povodňovou pohotovost. Horská služba upozorňuje turisty, aby 

odložili výlety, na hřebenech by se mohli dostat do problémů. 

 Je Den dětí, ale ty z počasí příliš radosti nemají. Medard přišel nečekaně dřív a 

všude je mokro. Období dešťů tak překvapilo střední Evropu jen o několik dnů dříve, než 

předpokládá pranostika. Chlad, déšť a bouřky nás pronásledují, zalito máme dostatečně 

na několik dní, ale co naše vysazená rajčata, okurky a u někoho i melouny? Těm se to 

nebude hrubě líbit! Příroda si skutečně dělá co chce a poroučet jí (jako kdysi za „totáče“) 

už si nedovolujeme a tak se nedrží do puntíku odpozorovaných zvyklostí ve změnách 

počasí. Svatého Medarda, jehož kápě čtyřicet dnů kape, si totiž připomínáme až               

8. června. 

 Medardovy dny dokazují změnu vzdušných proudů, kdy ty zimní jsou střídány letními 

víry. Z Atlantiku proudí nad sluncem rozehřátý evropský kontinent vlhký a chladný 

oceánský vzduch. Nesprávně se toto období někdy nazývá počátkem „letního monzunu“, 

tedy že převládá počasí s větším počtem dní se srážkami a s menším počtem slunečních 

dní. Jde o osm cyklů, při nichž se prudce střídá chlad s teplem. Polovina z nich spadá do 

období takzvaných vítských dešťů, té druhé pak lidé po staletí říkají deště svatojánské. Ty 

už bývají přece jen o něco teplejší. Teď asi prožíváme tzv. ovčí dny. Lidé je tak nazývali 

proto, že si kvůli chladu oblékali ovčí kožichy. Jedenáctého června by pak měl udeřit ovčí 

mráz. To proto, že ovce byly už ostříhány a kvůli nízkým nočním teplotám se třásly zimou. 

Zatím se jí třeseme my a  v prvních červnových dnech jsme nejen vyzbrojeni deštníky, ale 

doma se pohybujeme ve svetrech a v teplých ponožkách. Na hřebenech Krkonoš mrzne 

a fičí tam studený vzduch, jako ostatně i u nás v ulici Kysucká. Po několik dní teploty 

nepřesáhly 16 stupňů, a tak Toulky Pomoravím nejsou jako obvykle zalité sluncem, ale 

cyklisté i turisté se museli na putování teple obléct.             

 Chladno a déšť jsou našimi průvodci v první červnové dekádě. Teploty po celou 

dobu nepřekročily pětadvacítku, teplo se střídalo s občasným deštěm nebo i s bouřkami. 
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Co ale přišlo v noci na 10. června, to při záběrech v televizi všem sebralo dech. Kroupy      

o velikosti slepičích vajec dopadly na několik vesnic u Znojma. Vrstva nakupeného ledu 

místy dosahovala výšky až čtvrt metru. Lidé nacházeli kroupami utlučené zajíce a srny       

a zemědělce kroupy připravily o veškerou úrodu, sady jsou dolámané, možná úroda       

na zemi. Měli jsme zase štěstí, jinde plakali.  

 Oteplení a hojnost srážek předčasně odstartovaly houbařskou sezonu a hlavně 

v jižních Čechách roste spousta hub. Během procházky lesem je jich možno najít až sto a 

mnohé jsou skutečně kapitální úlovky. Ve srovnání s loňským rokem má být díky velkému 

množství vláhy mnohem více hub, jen nesmí přijít sucho! Vše jsem vyzkoušel na vlastní pěst 

a úlovek 4 hříbky (slovy: čtyři), z toho ještě dvě „babky“ není nic z říše jihočeské fantazie. 

Tak snad později v Doubravě nebo nad Ješovem si splníme své houbařské sny? 

 Po ničivých bouřkách se vrací letní počasí, o víkendu „Hanáckých Benátek“ bylo 

jak vymalováno. Dopoledne ještě vysoká oblačnost, ale odpoledne modro a plné 

náměstí i další prostory oslav. Jistě i to přispělo k hojné účasti domácích i přespolních a ani 

u mimořádného ohňostroje za doprovodu hudby nám zima nebylo. Ale po teplém 

víkendu přišel déšť, zase se vracejí přeháňky a bouřky. Snad teď nejsme na řadě my?      

Na zahrádkách už sklízíme a věříme, že za nás to kroupy nesklidí!? Byla by škoda našeho 

úsilí a otlačených kolen!  

 Teplý víkend a znovu déšť, bouřky, kroupy, přívalové deště a nárazy větru kolem     

90 kilometrů v hodině - to je varování meteorologů pro Olomoucký kraj pro předposlední 

červnový víkend. Mohly by se rozvodnit i malé toky, hodně by mělo pršet v Jeseníkách. 

Nakonec se to obešlo bez katastrof a očekávané slunečné počasí příštích dnů by mělo 

červen obléct do červena a dát tu správnou barvu třešním, jahodám i rybízu. I louky         

a pole teď již nezáří zlatavou řepkou olejkou, ale sytě červenými vlčími máky. Podle 

Riegrova naučného slovníku byl český název měsíce odvozen od planých růží, a dříve se 

mu proto říkalo růžen. Jiní tvrdí, že název má svůj původ v červech, kteří v době šestého 

měsíce vylézají ze země. Nám je to vcelku jedno, hlavně ať je už hezky. 

 Je nejdelší den v roce, začíná astronomické léto. Cyklovýletu Muzejní společnosti 

Litovelska a Seniorklubu Litovel do Hanáckého skanzenu v Příkazích počasí tohoto dne 

přálo, nebylo teplo ani zima, ani slunečno, ani nepršelo a mimo páru kapek dojeli všichni  

šťastně tam i zpět. Jestli se ovšem někdo těší na horké prázdniny, tak ať na to raději rychle 

zapomene. Klimatologické modely počítají s pravým opakem. A důvod? Březnový výbuch 

sopky na Aljašce, který ovlivní počasí po celé Evropě. Jak je ale možné, že výbuch sopky 

Mt. Redoubt může takto zamotat počasím? Exploze prostě vymrštila do atmosféry 

obrovské množství sopečného prachu a oxidu siřičitého. To v atmosféře odráží část 

přicházejícího slunečního záření, které pak méně dopadá na zemský povrch, tudíž je 

méně zahříván.  

 Podle předběžných modelů, které jsou přesné zhruba z šedesáti procent, to s létem 

v Česku a v Evropě vůbec nevypadá vesele. Červencové teploty by měly být v průměru 

kolem 16,7 °C, srpnové pak okolo 15,6 °C. Teplé a studené dny by se měly rychle střídat. 

Srážkově má být letošní léto nadprůměrné. Nástup léta v červenci žáky a studenty příliš 
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nepotěší – bude to nejchladnější a nejdeštivější část z celých prázdnin. Takže opalovat se 

budeme nejspíš až na konci července.  

 Litovel je pro tornáda asi přitažlivá, protože v sobotu 20. června dopoledne obloha 

nad městem ukázala unikátní scenérii. Až osm tornádových trychtýřů (tromb) vystupujících 

z bouřkových mraků a protahujících se k zemi – takový pohled se naskytl náhodným 

pozorovatelům. Neobvyklý jev doprovázený hustou vrstvou oblačnosti trval více než 

hodinu. Tromby, ze kterých se po doteku se zemským povrchem může stát tornádo 

s ničivou silou, se tak podařilo zachytit na téměř stovce fotografií. Nehřmělo a nic 

nenasvědčovalo bouřlivému počasí, navíc teploty se pohybovaly kolem 16 °C, takže se 

spekuluje, zda šlo o tornádo, nebo jenom jeho zárodky? Ti, co pamatují, co nám 

napáchalo ve městě tornádo v roce 2004, se klidně spokojí  jen s těmi zárodky! 

 Je první letní den, v 7:45 vstoupilo Slunce do znamení Raka. Předpovědi na příští 

dny jsou ale nepříznivé až děsivé. Jakmile začne pršet v Novohradských horách, je zle. 

Oblačnost se tam točí a zpozornět by měla celá země. Je nebezpečí, že první vlna lijáků 

žádné větší problémy nezpůsobí, ale „druhý liják“ bývá zpravidla silnější a zasáhne výrazně 

větší území. Stoupají hladiny řek především v jižních Čechách, některé potoky se rozlily, 

prvního povodňového stupně dosáhly na některých místech Teplá Vltava, Malše                

a Stropnice. Ale pozor! V sousedním Rakousku už prší přes dva dny, v Horních Rakousích se 

mnohde již voda přelila do ulic, mají prvního utonulého. Strach ze stoupajících řek              

a potoků mají také v Polsku a na Slovensku.  

 Po vydatných deštích zasáhla velká voda řadu oblastí i na Moravě a ve Slezsku. Na 

Vsetínsku se vylilo několik toků a byly zaplaveny stovky domů, v nichž zůstali uvězněni lidé. 

Hladiny řek stouply i v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a už večer zaplavila voda 

domy na Novojičínsku a v obcích Mořkov, Životice a Hodslavice museli hasiči evakuovat 

obyvatele.  

 Další den ale přišla blesková katastrofa, jejíž  příčinou byla extrémní  průtrž  mračen, 

kdy na některých místech napršelo během tří hodin přes 100 litrů vody na metr čtvereční! 

Systém varování tak byl k ničemu a voda zalila vesnice během několika minut. Nejhůře 

postižený byl Jeseník nad Odrou na Novojičínsku. Katastrofa přišla nečekaně z malých 

potoků a to tak rychle, že mnozí lidé neměli šanci včas uniknout do bezpečí. Voda si tak 

připsala prvních deset obětí. Všude vyháněla obyvatele z domovů, poškodila mosty, 

železniční tratě i silnice. Vláda rozhodla poslat na Moravu 54 milionů a také první tisíc 

vojáků do nejvíce postižených míst. „Bylo to jako tsunami. Z neškodného potůčku se 

během chvilky stala dravá řeka, kterou nedokázalo nic zastavit!“ říká jeden z postižených. 

Hlásí se první škody a pojišťovny jistě povodně přijdou na stovky milionů. 

 Bouřky a silné přívalové deště tak dostaly i část střední Moravy pod vodu. Dalšími 

postiženými byly obce na Hranicku, velká voda zasáhla také sever našeho kraje. Další 

člověk utonul v Černotíně na Hranicku, kde, stejně jako v Hustopečích nad Bečvou byla 

situace nejhorší. Tyto dvě obce se asi nechtěně rozdělí o prvenství, jaké měly Troubky, 

zničené povodní v roce 1997. Záplavy zde ochromily rovněž dopravu, část tratě z Hranic 

na Ostravu u Polomi byla podemletá a vlaky tak nabíraly i několikahodinové zpoždění. 

Uzavírky cest hlásili i silničáři. Mnozí z postižených se nechtějí spokojit s vysvětlením, že šlo     
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o silné lokální srážky, které nikdo nemohl předpokládat a nikdo nečekal, že se rozvodní        

i malé toky. Mnohé z nich najednou dosáhly úrovně stoleté vody se dvěma metry navíc! 

 Konečně přicházejí lepší zprávy od meteorologů. Pršet sice bude i nadále, ale 

vytrvalý a silný déšť, který republiku doprovázel skoro celý týden, by už neměl přinést 

takovou zkázu. Silné bouřky by ale mohly opět zvednout hladiny řek a potoků. Lokální 

bouřky budou doprovázeny silným větrem, krupobitím a přívalovými srážkami, což 

všechno může ještě potrápit mimo jiné i náš kraj. Přívalové deště by mohly dosáhnout až 

60 mm na metr čtvereční. A právě to se objevilo na Jesenicku. Zatímco v obcích             

na Hranicku už lidé uklízeli spoušť po velké vodě, nad Mikulovicemi, Písečnou a Českou Vsí  

za Jeseníkem směrem do Polska, se přehnala další ničivá bouře. Voda ze strání a malých 

potoků vyplavila desítky sklepů, na řadě míst podemlela silnice a vyřadila z provozu 

železniční trať. Kritická situace byla na Javornicku - ve Skorošicích, Vidnavě a Velké Kraši. 

Řeky Bělá, Vidnávka i Opava zase ukazovaly, co umějí. 

 Lidé obětavě pomáhají jeden druhému, krizové štáby zajišťují vše potřebné, rozjela 

se i humanitární pomoc a sbírky pro postižené. Těm ale nejvíce chybí to nejzákladnější – 

lopaty, kolečka, metly, rukavice, chemické prostředky. Je rozhodnuto o nasazení další 

vojenské techniky i vojáků, kteří by měli v místech s vyhlášeným stavem nebezpečí zůstat 

nejméně do poloviny července. Opatření přijal i hejtman Olomouckého kraje pro 

nejpostiženější oblasti na Hranicku a Jesenicku. Přibylo také obětí, snad konečným stavem 

bude číslo třináct? Pojišťovny odhadují celkovou škodu v domácnostech až na půl 

miliardy korun, škody na železnici jsou asi 380 milionů, na komunikacích více než 800 

milionů a celkové škody se počítají někde kolem 5,4 miliardy korun. Povodňová konta 

vybrala už 2,5 milionu Kč. 

 Nastala doba náhlých záplav? Klima se mění, v posledních čtyřiceti letech se 

citelně otepluje, v atmosféře se kumuluje velké množství energie - počasí bude divočejší    

a prudké přívaly deště budou pravidlem, říkají odborníci. Náhlé a silné bouře se silnými 

větry ničí všechno, co se jim postaví do cesty. A budou přicházet neočekávaně, což 

statistiky potvrzují. Zatímco v osmnáctém, devatenáctém či první polovině dvacátého 

století přicházela velká voda nebo i lokální živelní pohroma s mnohem většími přestávkami, 

v posledních čtyřiceti letech četnost povodní graduje. „Stoletá voda“ přichází stále častěji 

a přestávku mezi zničujícími povodněmi počítáme na roky.  

 Ničivých povodní v Česku rapidně přibývá a může za to nejen klima, ale i lidská 

neopatrnost. Zapomněli jsme na zkušenosti našich předků, podcenili jsme ráz krajiny. 

Předkové si moc dobře uvědomovali, jaký význam mají při zadržování velké vody remízky, 

keřové, travní či lesní pásy, kaskády malých rybníčků nebo i suché nádrže. Povodním 

nahrávají i málo pestré lesy, vždyť smíšené jsou schopny vždy zadržet větší množství vody. 

A to nemluvíme o umělém narovnávání koryt potoků – voda pak vtrhne, jako před 

několika dny, do Jeseníka nad Odrou tak bleskově, že před ní lidé nestačí ani utéct          

na půdu, a hned jsou tu zbytečné oběti na životech.  

 Odborníci se shodují, že tak extrémní bouřky, které prošly nedávno Novojičínskem 

nebude nikdy možné předpovědět s potřebným předstihem. Přicházet budou pokaždé 

náhle. Ale v lidských silách je – kromě významného zpomalení velikosti i síly vodní vlny – 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2009 

 15 

zkvalitnění varovného systému. Není to sice zadarmo, ale v podobných situacích to může 

zachránit lidské životy. Moderní srážkoměry totiž spustí poplach automaticky a pošlou 

přímo na telefon záchranářů SMS, že se blíží velká voda. Věřme, že i toto bude poučením 

z popsané katastrofy. A snad to bude i u nás, i když jsme tentokrát vyvázli bez úhony, ale 

máme vždy namále, když v Jeseníkách a Orlických horách začne pořádně pršet. 

 Ještě není všemu konec – přišla druhá ničivá vlna a povodně zasáhly už i jižní 

Čechy. Sever našeho kraje zasáhly o víkendu znovu silné deště a bouřky a úplně 

paralyzovaly Jesenicko. Škodily ve více než dvaceti obcích – voda letěla zahradami, 

vyplavovala domy, ničila chodníky, silnice, podemlela několik tratí. Za jedinou noc bouře 

zničila to, co někde (např. v Bernarticích u Javorníka pod Rychlebskými horami) lidé 

budovali dvacet let. Některé zahrady se změnily v kamenná pole, jiné připomínaly spíš 

plochy pro pěstování rýže. Účet? Jesenicko miliarda, Hranicko přes 100 milionů. Na 

záplavy se zatím vybralo díky humanitárním organizacím (Člověk v tísni, ADRA, Česká 

katolická charita) přes 12 milionů korun. Za peníze organizace nakupují materiální pomoc 

a posílají ji do zaplavených oblastí. Částka ještě není konečná, dárci posílají další peníze.  

 Prší den co den, bouřky se honí i nad Litovlí, změny tlaku deptají astmatiky                

a kardiaky. Pořád je slyšet sirény sanitek, je to deprimující. Ale stále jsme na tom ještě 

dobře a mimo promáčené půdy žádné problémy nemáme. Meteorologové slibují 

ukončení prudkých dešťů a oteplení ke třicítce. Náš kraj však stále figuruje mezi těmi, 

kterým stále hrozí nebezpečí záplavových dešťů, silných bouří a větrů, případně i krup. 

Zatím velká voda poničila 62 obcí. Na záchranné práce bylo nasazeno 120 jednotek, což 

je 1 200 hasičů, pomáhá přes tisíc vojáků. Vlaky stále nejezdí na šesti tratích, z toho pět 

připadá na severní Moravu, jde hlavně o místní spoje. Nejvíce dopravu komplikují  

problémy na koridoru Přerov – Bohumín, kde musí vlaky jezdit jen po jedné koleji, takže 

některé rychlíky z jihu končí už v Hranicích. Správa železniční dopravní cesty vyčíslila 

předběžně škody na stovky milionů korun a silničáři hovoří více než o miliardě. 

 Ještě není té hrůze konec, meteorologové varují Moravu: Zase bude pršet! Mezitím 

na řece Blanici u Putimi se střídá jedna potopa za druhou. Švejk by tady na svém putování 

asi neprošel. Nejhorší situace je na rozhraní Strakonicka a Prachaticka. Bojí se i Praha         

a vodohospodáři z Povodí Vltavy upouští více a více vody z přehrad a nádrží vltavské 

kaskády. Přesto se na pražských náplavkách už budují protipovodňové stěny. Spoušť 

nastala ve Fulneku na Novojičínsku. Podle meteorologů spadlo po čtrnácté hodině 

odpoledne až 45 litrů srážek na metr čtvereční a během dvaceti minut se hladina v Husím 

potoce (!) zvedla o čtyři metry! Dřevo ze zahrad a další naplaveniny ucpaly mosty a hned 

byly zatopeny desítky sklepů, zahrad a přízemí domů. Lidé už místy rezignovali, neštěstí se 

vrací zpět a sil ubývá. 

 V Česku je větší vlhko než na Floridě! Miami: třicet stupňů, osmdesát procent vlhkosti 

– Praha: šestadvacet stupňů, devadesátiprocentní vlhkost vzduchu! Česká republika se 

tak už týden koupe „ve vlastní šťávě“. Zárodky osmi tornád, předzvěst vody, překvapily 

v tu dobu meteorology u Litovle a od té doby sevřelo zemi nepříjemné dusno. Máme 

stejně vlhké a teplé počasí jako obyvatelé Singapuru, jihokorejského Soulu nebo čínského 

Hongkongu. Ráno je ještě příjemně, kolem jedenácté se začíná vytvářet kupovitá 
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oblačnost a kolem oběda je už dusno. Hrozí pak silné přeháňky a bouřky. A tak se to se 

železnou pravidelností opakuje po celý týden. 

 Jenomže my Středoevropané nejsme na takové počasí zvyklí. Méně nám vadí 

třicetistupňová vedra při suchém počasí než stejná teplota při velké vlhkosti vzduchu. Vše 

připomíná saunu. Lidé pociťují o několik stupňů vyšší teplotu, než skutečně je, protože se 

neodpařuje pot a tělo není dobře ochlazováno. Běžně se vlhkost vzduchu u nás pohybuje 

mezi 55 – 60 %. Teď ale stoupá k devadesátce a mnohdy i nad ni, až do sta procent. 

Podobný ráz počasí a tak dlouhou dobu tady nebyl dvacet let a tato permanentní 

„sauna“ zmáhá hlavně chronicky nemocné lidi. Kardiaci pociťují bušení srdce a třas, hůře 

se dýchá astmatikům. K tomu je v plném proudu i pylová sezóna. Lidé jsou otupělí, silně se 

potí. K tomu se připojuje únava, protože často nemohou kvůli dusnu spát. Záchranáři sice 

nemají více výjezdů k závažným kolapsům (v Litovli se nám zdá, že sanitky houkají snad 

stále!), přesto trpí o mnoho více lidí než při obvyklém letním počasí. Špatně se soustřeďují, 

pobolívá je hlava, mají špatnou náladu. 

 Zato rostlinám teplé a vlhké počasí svědčí, všechno ohromně roste. Rostou houby, 

ale také snadněji se vzduchem šíří plísně (hlavně v zaplavených oblastech). Přibývá hmyzu 

i škůdců, je více slimáků, klíšťat nebo mravenců. Musíme používat prostředky proti plísním 

na zahrádce. Všeho do času. Kolem státních svátků se počasí znatelně promění – bude 

sice oblačno, ale lidem se už bude lépe dýchat a ochladí se na dvacet stupňů, přijdou 

přeháňky, které dusno zcela vymetou.   

 Snad je těm krušným dnům konec a je možno počítat škody. Záplavy a přívalové 

deště poškodily na 400 domů, 44 mostů, způsobily škody asi za 5,6 miliardy korun. 

Charitativní instituce, ale hlavně jednotliví občané už na pomoc postiženým vybrali 40 

milionů korun a desítky až stovky tisíc korun plánuje uvolnit Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

ve formě darů a půjček pro lidi postižené povodněmi. Mělo by jít jak o menší částky pro ty, 

kteří potřebují peníze co nejrychleji na nákup základních potravin nebo věcí, tak i o půjčky 

na opravy či stavby nových domů.  Kdo má rozbořený dům, může získat i 150 000,- Kč, na 

zničený nábytek lidé dostanou až 30 000,- korun. Budou to půjčky, o které usiluje                   

i Olomoucký kraj i obce – při minulých povodních se osvědčily (to může dokázat naše 

komise FRB). Pravděpodobně půjde o jednotný výhodný úrok 4 %. 

 Klienti nahlásili pojišťovnám po záplavách 8 147 škod za 1,3 miliardy korun. Ty nyní 

odhadují, že počet pojistných událostí stoupne na více než 13 800 a celkové škody se 

přiblíží 1,8 miliardy korun. Nynější záplavy jsou třetí nejtragičtější v novodobé historii Česka. 

Celkové škody se už nyní odhadují na 6 miliard korun. Většinu nákladů na odstraňování 

povodňových škod ponese stát. 

 Počasí plné nenadálých změn zřejmě hned tak neskončí. Opět přicházejí bouřky     

(v Litovli i několikrát za den!), přívalové srážky a nárazový vítr opět hrozí. Ochlazuje se         

a změna počasí s sebou opět nese bouřkové počasí. Nad Slovenskem a Moravou se totiž 

drží stále horký a vlhký vzduch a ze severovýchodu k nám jde studenější fronta, což 

vyvolává ty prudké změny. Půda je nasáklá vodou, další už nepřijímá a opětovný  déšť to 

ještě zhorší. Odborníci varují – na některých místech se mohou neuvěřitelně rozvodnit          
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i malé potoky. Na Ústecku je vyhlášen stav nebezpečí, na Děčínsku poničila voda hned 

několik obcí, nejvíce postižen je Benešov nad Ploučnicí. 

 A ještě není konec. Velká voda udeřila znovu v našem kraji v Šumperku. Kvůli ní 

zasahovaly desítky hasičů a takové nasazení kvůli velké vodě nezažilo město už řadu let. 

Voda se čerpala v deseti ulicích. Příznivé zprávy jsou velmi opatrné – přeháňky, bouřky. 

Přívalové deště prý už nehrozí a řeky v kraji se stačily s přívalovými dešti vyrovnat. Jen 

hladina Třebůvky v Lošticích vystoupala znovu na první povodňový stupeň. Slibují nám 

konečně nástup klasického léta a teploty kolem třicítky. Už aby to bylo – všechno hnije, 

plísně se šíří a to, co jsme tak nadšeně popisovali na naší zahrádce už je jen minulost. 

Plevelům se daří, do záhonů se nedá stoupnout, nakládačky kvetou, ale nedělají se, 

spousta listů už je žlutá a plná skvrn – to bude smutná sklizeň!     

 Prý, kdo si na týden od 13. července naplánoval dovolenou, dobře udělal – trefil se 

do jednoho z mála lepších prázdninových týdnů. Studené počasí se má proměnit v tropy – 

bude polojasno, denní teploty až 32 °C. Dovolenou v českém kempu nezkazí ani rybníky    

a přehrady, které jsou na většině míst bez sinic, a tedy vhodné ke koupání. Mezi těmi 

vhodnými uvádí test MF DNES i pískovnu Náklo a specifikuje nabídku v tom, že jde               

o plochu 100 ha, hloubku do 25 metrů, možnost parkování a dostupnosti autem i na kole  

a klidem. Současně uvádí jako možnost sportu a zábavy motorový člun, jet ski a vodní 

skútry - tak ono to tam s tím klidem až tak ideální není. Litovelské koupaliště je dle možností 

opravené, občerstvení zajištěné, jen klientů je stále málo.     

Meteorologové jsou však opatrní v předpovědích, protože opět můžou přijít bouřky 

v takové intenzitě, která způsobila nedávné bleskové povodně. Zdá se, že letošní léto se 

nebude příliš lišit od normálu, což znamená, že se bude počasí střídat. 

 Ovšem zemědělci na Olomoucku nebudou na tento typ počasí asi rádi vzpomínat. 

Nejdříve jim úrodu kazil rychlý přechod ze zimy do léta, aniž bylo pořádné jaro. A pak 

sucho. Nyní je pro změnu trápí přílišná vlhkost, časté deště či bouřky a tropické teploty. 

Sadaři už počítají první škody za popraskané ovoce, problémem je pro ně i zvýšený výskyt 

plísní a chorob. Další komplikací je někde příliš vlhká půda, která nedovoluje strojům vjezd 

na pole a brzdí tak postřikování nebo sklizně. V ohrožení je tak prakticky veškeré ovoce       

i polní plodiny. Plísně a choroby se týkají nejen obilnin, ale i rajčat, okurek nebo brambor 

(o tom jsme psali již výše). Vysoká vlhkost vzduchu totiž často po celý den neklesne pod   

90 %, přitom na začátku července se obvykle pohybuje kolem šedesáti. Právě to je        

pro šíření plísní a chorob ideální stav. I my jsme moc zvědavi, co nakonec sklidíme.    

 Vlhké počasí předchozích dnů svědčilo klíšťatům, která zvýšila svou aktivitu. Český 

hydrometeorologický ústav ji nyní stanovil na pětibodové škále číslem čtyři, což znamená 

velké riziko. Nejrizikovějšími oblastmi našeho kraje jsou lesy Žulovské vrchoviny a Zlatohorské 

pahorkatiny na Jesenicku a lesy v okolí Šumperka, podhůří Nízkého Jeseníku a okolí 

Šternberka. O nás se zatím nemluví. To ovšem neznamená, že například v Doubravě, je 

bezpečno. Za první pololetí onemocnělo v Olomouckém kraji 71 lidí lymskou boreliózou     

a 4 klíšťovou encefalitidou. I u nás se doporučuje nesedat a nelehat si v porostech, raději 

neprolézat křoviny a louky zejména na okraji lesa, na okraji řek a potoků a listnaté mlází, 
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používat repelent. Aby těch nebezpečí nebylo málo, do rybníků a přehrad se vracejí 

sinice. Voda jimi zamořená může pro člověka znamenat zdravotní riziko. 

 Znovu v tisku zaznívají slova zemědělců, které doslova deptá letošní počasí. 

Naskakují jim vrásky, protože odhady sklizně jsou nepříznivé. Obilí se propadne zhruba         

o 12 %, sklizeň brambor bude horší dokonce o 16 %. Obecně se dá říci, že se v žádném 

případě nebude opakovat loňský rok, kdy výnosy byly opravdu obrovské. Do letošní sklizně 

se bohužel negativně promítne sucho na jaře, a pozdější nadměrné vlhko. Rozložení srážek 

bylo krajně nepříznivé - když plodiny potřebovaly vlhko, bylo sucho a nyní je to zase 

naopak. Nepříznivé počasí velmi pravděpodobně ovlivní i kvalitu. Statistici odhadli sklizeň 

pšenice v Olomouckém kraji na 300 000 tun při výnosu 5,36 tun z hektaru, všech obilovin se 

vypěstuje asi 518 000 tun a raných brambor kolem 726 000 tun. Snad aspoň částečně 

pomůže příznivé počasí do sklizně a v jejím průběhu!? 

 Tak snad už poslední záchvěv? Meteorologové hlásili na dny kolem poloviny měsíce 

července znovu bouřky, přívalové deště a silný vítr. Nejprve to prolétlo přes Čechy a pak 

se silné srážky přesunuly k nám, na východ. Znovu přinášely pohromu na Brněnsku (nejvíce 

v Brně samotném) a Pardubicku a Litovel si také užila. V podvečer 15. července se začal 

zvedat vítr, rychle se setmělo a pak už déšť začal bičovat parapety. Do půlnoci se bouřka 

čtyřikrát vrátila nad město, blýskalo se a hromy zněly hrozivě, ale ráno se naštěstí ukázalo, 

že poničeno není nic, jen  země je zase pořádně nacucaná (okurky, definitivní sbohem!). 

Horské toky se mají znovu rozlévat, Morava snad zůstane v klidu? 

 U nás to tedy prošlo, ale u sousedů v Uničově byl nečas. Asi dvě desítky padlých 

stromů po sobě zanechala větrná smršť na březích Mlýnského potoka, místním 

zahrádkářům zničily odlámané větve část úrody, rozbily některé skleníky, poškodily střechy 

chatek a přívod vody. Už se to Litovli dlouho vyhýbá, až to při naší smůle vypadá podivně. 

Snad z toho letos vyjdeme bez ztráty květinky? Předpovědi ale příznivé nejsou, znovu se 

objeví bouřky a přívalové srážky. 

 Stav nebezpečí vyhlášený Olomouckým krajem po 19 dnech skončil. To na první 

pohled vypadá, jako bychom tedy už byli v bezpečí. S tím to ale nebude až tak žhavé. 

Spíš máme jen časově neurčené příměří na promptní řešení ochrany proti velké vodě.       

A o tom, že příroda s extrémními projevy počasí nemíní šetřit, nás přesvědčila právě výše 

uvedenými fakty. 

 Jaká jsou aktuální čísla o povodňových škodách na střední Moravě. Ty stouply        

už na 1,6 miliardy korun, zatopeno bylo 29 obcí, tři osoby zemřely. Přívalové deště, které 

nejprve v noci na čtvrtek 25. června zaplavily asi deset obcí v okolí Hranic na Přerovsku      

a o dva dny později zasáhly i dvacet obcí na Jesenicku, zatopily 1 374 objektů, z toho    

817 domácností a 508 studní s pitnou vodou. Osm objektů nechal statik zbourat. Voda 

však zničila řadu komunikací, 12 mostů a 86 lávek. Tato čísla mohou být v některých 

ukazatelích i vyšší, starostové postižených obcí mají ještě nějaký čas na přesné vyčíslení 

škod.  

 Vzácná noční svítící oblaka – jinak také noční stříbřitá oblaka jsme mohli vidět 

v těchto dnech v noci nad střední Moravou. Jedná se o jev, který nastává mezi 

severozápadním a severovýchodním obzorem v našich zeměpisných šířkách ve výšce      
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80 - 85 kilometrů v horní části mezosféry, kde teplota dosahuje - 130 °C. Na obloze jej 

můžeme spatřit od poloviny května do poloviny srpna, přičemž jeho největší výskyt je 

právě v červenci. Mechanismus vzniku nočních svítících oblaků není dosud dostatečně 

vyjasněn. Poprvé byly pozorovány v roce 1885. A my máme (hlavně ti, co nemohou spát) 

vzácnou příležitost vidět na noční obloze něco moc krásného a zajímavého. 

 Konec druhé červencové dekády je stále ve stejném stylu: Prudké bouřky, silný 

nárazový vítr, krupobití a přívalové deště, které mohou krátkodobě zvedat hladiny řek!  

Před nepříjemně nevyzpytatelným počasím v Olomouckém kraji opět varují 

meteorologové a vodohospodáři. Je to výsledek studené fronty postupující od západu      

a místy by mohlo spadnout během krátké doby až kolem padesáti milimetrů srážek.         

Na Česko nyní padá rekordní množství vody, během července jsou teploty nadprůměrné       

a k tomu navíc extrémní dusno. Pohled do tabulek nám říká, že v tomto měsíci je tepleji     

o tři stupně než v uplynulých, už tak nadprůměrně horkých, deseti letech. Ale zároveň více 

prší. Podle meteorologů je červenec spíše výjimečný tím dusnem, které horka a déšť 

provází. Jinak prý to, že se teploty přehoupnou přes dlouhodobý průměr, není samo          

o sobě až tak výjimečné. Ti pak i přidávají staré přísloví: „Červenec - z paren, dešťů, bouřek 

a potu slepenec“. A právě to dusno vadí lidem nejvíce.  

 V nezvyklém vlhku a dusnu se lidem hůře dýchá, snáze se vyčerpají a mizerně spí. 

Do vzduchu se dostává výrazná vlhkost odpařováním srážek, které se vsákly do země         

a za dusno může taky fakt, že se sem místo běžného atlantického vzduchu dostal vlhký 

vzduch ze Středomoří, který se spojil s chladným vzduchem z Arktidy. Navíc skoro nefouká. 

Proto lidé letošní tepla a deštivo snášejí hůře než podobné v roce 2005, kdy takové dusno 

nebylo.  

 Letošek je však zvláštní i tím, že prší už několik měsíců nadprůměrně. Zatímco třeba 

loni většina měsíců nepřekročila dlouhodobý průměr, letos už čtyři měsíce prší až skoro 

dvojnásobně oproti zvyklostem v minulém půlstoletí. Podle odborníků je letošní počasí 

extrémní a celkově je klima mnohem méně stálé.  

 Nevyzpytatelné počasí pokračuje. O víkendu se sice ochladilo, ale bouřky řádily dál 

podobně jako v předchozích dusných dnech. V Jeseníkách blesk zabil 

čtyřiadvacetiletého mladíka, kterého bouřka zastihla pod vrcholem Vozky mezi 

Ramzovským a Červenohorským sedlem. Mladý muž byl na místě mrtev. Nejméně pět lidí 

se utopilo v přehradách či rybnících. Teplé počasí vylákalo ven také zmije a v Rožnově 

pod Radhoštěm dokonce odchytili jedovaté hady i poblíž středu města.  

 Rekord: 36,8 °C v Českých Budějovicích – nejteplejší tento den roku za posledních 

92 let! Tropy střídají průtrže mračen a silné bouřky. Jako vlna tsunami se přes Česko           

ze západu na východ převalil souvislý pás prudkých bouřek s přívalovými dešti a místy     

až dvoucentimetrovými kroupami. Hromobití trvalo sice někde jen několik minut (jako         

u nás v Litovli), ale o to prudší bylo. A bouře přinesla i tragédii - v parku v Hrádku nad Nisou 

na Liberecku zemřela žena. Lidé ji objevili pod větvemi, které ulámala vichřice.                  

Ta způsobila škody za desítky milionů korun – vítr odnášel střechy a ničil elektrické spojení – 

bez proudu se ocitlo až 150 000 lidí. Řada vlaků se zastavila. 
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 Kvůli teplotním rekordům, které padaly po celém Česku, zkolabovaly desítky lidí, 

záchranná služba odvezla například v Praze do nemocnic na padesát lidí. Teď se prudce 

ochlazuje, až o deset stupňů. Tento výkyv teplot přináší další potíže starším lidem                 

či kardiakům. Naštěstí s náhlým ochlazením by podle meteorologů měly na čas (!) ustat      

i extrémní projevy počasí – tedy i bouřky s přívalovými dešti. Na střední Moravě bychom 

s nimi prý ale měli ještě počítat, takže na slunění a koupání to příliš nevypadá. Období 

klidu má být nejméně týden. Očekává  se klasické středoevropské léto s teplotami kolem 

25 °C. 

 Změřit se dá ledacos. I komáří kalamita. Ta nastává, pokud hmyz útočí víckrát než 

desetkrát za minutu. A opět je tu každoročních pět minut pozornosti pro starostu Střeně -  

pana Vladimíra Kamínka - ten napočítal poblíž řeky Moravy 21 útoků za minutu. Předběhl 

je pouze Chomoutov, kde jich naměřili 29. Situace bude dále záviset na tom, jak se budou 

komáři z líhnišť šířit a jestli budou obce provádět postřiky.“ Ve Střeni se provedly už dvakrát 

a v obci samotné až takové problémy nyní nejsou. Postřiky navíc pomohou jen na pár dní, 

větší vliv má počasí,“ shrnul starosta Kamínek. My jsme zatím tak nějak mimo nebezpečí, 

ale komárů má být hodně až do podzimu! 

 Komáři jsou ovšem spíš nepříjemní než nebezpeční. Není třeba se bát závažných 

chorob - komáři v Česku žádné nešíří. Pouze na jižní Moravě se občas vyskytla valtická 

horečka podobná chřipce, způsobená virem Ťahyňa. Od komárů nehrozí ani nakažení 

boreliózou. Lékaři se však obávají, že by se sem mohly kvůli oteplení rozšířit druhy komárů, 

které přenášejí malárii. Ta se v Česku vyskytovala ještě mezi válkami.   

 Dalším nepřítelem je vosa. Odborníci tvrdí, že letos je hmyz jedovatější a reakce 

lidského těla prudší. Vosy se navíc přemnožily. Dochází i k prudkým alergickým reakcím. 

Větší agresivitu a bodavost hmyzu a jedovatost žihadla ovlivňují chemické postřiky            

na polích, kde tento hmyz sbírá potravu. Přemnožení vos je pak způsobeno letošním 

počasím – vlhké a teplé léto jim vyhovuje. 

 Je polovina prázdnin a opět jsou tu tropy. Konečně se počasí chová tak, jak se sluší 

na letní období. Je pěkně a také horko, obloha jasná či polojasná, nejvyšší denní teploty 

se šplhají na 28 až 32 °C. Lékaři v souvislosti s letními vedry upozorňují na to, že české děti 

pijí málo tekutin. Školní děti mají vypít zhruba dva litry denně. Podle průzkumů vypije toto 

množství jen pětina českých dětí a celá čtvrtina vypije méně než litr. Jejich organismus 

v podstatě žízní a děti jsou unavené, bolí je hlava a v horších případech mohou trpět 

zácpou a mít problémy s ledvinami. Tak na to pozor! 

 Ten je nutno dát u alergiků i na stále větší koncentraci pylu pelyňku v ovzduší, jehož 

sezóna právě vrcholí. V obrovském množství se objevují i spory plísní, především 

Cladosporium a Alternaria a je nutno počítat i s pylem mečíkovitých, jitrocele a šťovíku. Až 

deset kolapsů denně ošetří teď lékaři v olomoucké fakultní nemocnici. Zdraví lidí 

podlamuje horko, nebezpečí hrozí nejvíce starším osobám pro nedostatečný příjem 

tekutin a těm, kteří popíjejí alkohol (asi pro pravý opak!?). Komplikace způsobené horkem 

však většinou nepředstavují vážné ohrožení. Rizikovými skupinami jsou ale právě již 

jmenovaní starší lidé, kardiaci či diabetici. Pokud v péči lékařů skončí i mladší a zdraví lidé, 

obvykle to souvisí s konzumací alkoholu. Velmi horké počasí neprospívá ani psychickému 
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stavu. Nejhůř jsou na tom lidé z panelových domů, kteří před vedrem doslova nemají kam 

utéct. Nadměrné teplo pak způsobuje nespavost, únavu a podrážděnost.  

 Teploty jsou teď doslova jako na houpačce. Slunečné dny se střídají s výrazně 

deštivými, většinou však není méně než 22 °C. Lidově se tomuto období říká bartolomějské 

léto, a příznačné  jsou pro něj  bouřky a krupobití! Sem tam se přižene studená fronta, ale 

příznivě vyznívá výhled meteorologů na zbytek prázdnin. Teploty se mají pohybovat kolem 

příjemných 25 °C a pršet má jen ojediněle. Příznivé počasí si pochvalují i zemědělci, snad 

jen s výjimkou vinařů. Žně se posunuly asi o půl měsíce dopředu, úroda je spíše průměrná. 

Počasí celkem přálo, jen přívaly bouřek a krup ničily úrodu. Jimi způsobené škody jsou 

odhadovány asi na miliardu. Snad to všechno vydrží i na začátku nového školního roku, 

kdy má děti lákat ven polojasná obloha a teploty stále kolem 25 stupňů. 

 Malá korekce k lepšímu – denní teploty neklesají pod dvacet stupňů, takže vše je 

příznivější pro vinaře a sadaře. Teplé a slunečné počasí pomůže totiž dozrát letošnímu vínu 

a podzimnímu ovoci. Podobně má být i prvních deset zářijových dní. Kalendář lidové 

meteorologie se vyplnil přesně do puntíku. Bartolomějské léto (do 24. srpna) se značnými 

teplotními výkyvy vystřídalo augustiánské (od 28. srpna) s posledním přílivem teplého 

vzduchu. Tohle měli naši předkové skvěle za celá staletí odpozorované.    

 Je konec srpna a léto opravdu končí, jak ohlásily mrazíky z Horské Kvildy. Tam 

meteorologové naměřili první mráz letošního ustupujícího léta. Ve dvou metrech nad zemí 

bylo minus 3,4 stupně Celsia. Ovšem první mrazíky tu bývají po 15. srpnu běžné, takže u nás 

není důvod k panice. První týden školního roku nebude žáky svádět k tomu, aby utíkali 

z družiny k rybníku. Čeká se oblačná obloha, přeháňky, déšť. Ve zbytku září má být již 

většinou slunečno s teplotami kolem 25 °C - tedy typické babí léto. 

 Počasí nám přeje, žádné skoky ani překvapení se nekonají. Jen řeky jsou skoro 

prázdné, chybí jim voda. Ve třech místech na řekách v našem kraji naměřili 

hydrometeorologové stav sucha. Romže, Morava v Moravičanech a Bečva v Teplicích 

nad Bečvou mají hladiny několik centimetrů pod hranicí sucha. Největší pokles hladiny má 

Morava – čtyři centimetry pod hranicí sucha. Není to ale vážný stav a hladinu v dolním 

toku to neovlivní. Na střední Moravě jsou sice očekávány srážky, nebude jich ale tolik, aby 

se hladina řeky vrátila do normálního stavu, ale ani se neočekává, že by se nějak výrazně 

snižovala. Mrzí to jen vodáky, protože kvůli malému množství vody je zcela nesjízdný horní 

tok Moravy z Hanušovic k Desné. 

 „Je to neobvyklé, ale pořád se dá koupat. Trávíme odpoledne na nákelské 

pískovně a zdaleka nejsme sami. Zastavují se cyklisté, kteří sice s koupáním nepočítali, ale 

neodolali. Sluníčko hřeje, voda je příjemná, jednoznačně pohoda, klídek, leháro - jak se 

praví ve známé písničce. Krásné počasí u nás zdrželo i vlaštovky. Odpoledne kolem           

4. hodiny nečekaně přilétá od Lhoty velké hejno a rozvíří klidnou hladinu. V úžasu stojíme   

a sledujeme akrobatické kousky malých opeřenců nad hladinou i kolem našich hlav. 

Vzduch se chvěje stovkami křídel a zní hlasitým čiřikáním. Najednou, jako na povel, se 

hejno vznáší a míří zpět ke Lhotě. Náhlé ticho je téměř neskutečné. Další den s napětím 

čekáme a ve stejnou dobu se představení opět opakuje. Okamžitě jdu do vody a ve chvíli 

se ocitám mezi koupajícími a pijícími ptáčky. Je to úžasný zážitek! Ještě několikrát jsme se 
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kochali jejich obratností, než se vydali na dlouhou cestu. My si dále užívali letní pohodu      

a pokořili náš „koupací rekord“. S nákelskou pískovnou jsme se definitivně rozloučili 20.září! 

To tu ještě nebylo. (Otužilci nejsme, to léto se jen protáhlo.)“ Tak popisuje svůj neobvyklý 

zážitek paní Marie Hrubá, členka Letopisecké komise.    

 Jsme na začátku druhé dekády září a předpovědi tvrdí, že konec měsíce a začátek 

října budou typicky podzimní. Většinou má být oblačno a občasný déšť, ranní mlhy            

a dokonce i přízemní mrazíky. Naplní se tak pranostika, která říká, že po svatém Kříži        

(14. září), podzim se blíží. Když se na konci září obloha vyjasní a oteplí se, mohou se houbaři 

radovat, protože je zřejmě čekají houbařské žně. Přesto zažíváme nádherné  dny, i když  

mnohdy začínají mlhami. Ale pak už naplno svítí sluníčko a vrcholí tak zvané mariánské 

léto. Tímto lidovým názvem se označuje několikadenní teplé období mezi desátým 

zářijovým dnem a koncem měsíce. Vrátily se také teplé „letní noci“ – teploty neklesají pod 

deset stupňů. A to zároveň znamená, že ještě nezačalo typické babí léto, kdy je sice přes 

den hezky, ale v noci už začíná u země mrznout. Pravé babí léto pak začíná kolem 

svatého Václava na konci září. 

 Předpověď na příští měsíc slibuje neobvykle hezký podzim, však už si něco hezkého 

taky zasloužíme. Podzimní rovnodennost už je tady (22. 9. ve 23,20 hod.) a první měsíc 

podzimu má být teplejší, než je obvyklé, a pršet bude také méně. Zvláštností  letošního 

konce astronomického léta jsou stále ještě poměrně vysoké noční teploty. I v ta 

nejstudenější rána zatím neklesají pod devět stupňů. Klasické babí léto je tak slibováno     

o prvním říjnovém víkendu, kdy se v noci ochladí a při zemi bude mrznout. Zveřejněné 

předpovědi meteorologové věří, protože na vlastní odhady spoléhají ze 75 %, dešťová 

předpověď na měsíc jim podle dosavadních statistik vychází v 65 %.        

 Kvůli velmi suchému počasí, které extrémně nahrává riziku ohně v lesích a na 

polích, vyhlásili varování pro obyvatele Olomouckého kraje hasiči. Během několika dnů 

přibylo jejich výjezdů, a tak je v tomto období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů přísně 

zakázáno rozdělávat oheň kdekoliv, kde by se mohly plameny rozšířit. Připomínají také 

celoroční zákaz rozdělávání ohně v lesích, a především jakékoliv vypalování trávy, které 

ročně zaviní v přírodě stovky požárů. Studená fronta přinesla jeden deštivý den a pěknou 

zimu, fouká studený vítr a během dvou dnů je tady najednou nepříjemný podzim. Snad to 

ještě nebude jeho definitivní nástup?    

 Zdá se, že si přece jen užijeme ten příjemný a teplý podzim. Hlavně na začátku října 

se mají teploty vyšplhat až na 21 stupňů Celsia. Hub václavek, které rostou u pařezů právě 

kolem svátku svatého Václava, už se houbaři nedočkali. V lesích je sucho a i v říjnu bude 

podle meteorologů pršet málo. Měly by tedy být průměrné podzimní teploty a spíše 

podprůměrné množství srážek, více zaprší až na konci měsíce. Lidé by mohli kabáty           

a teplejší bundy zatím nechat ve skříni, ale zabalit do tepla by měli například balkonové 

rostliny – místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Ale pozor! V Krkonoších už po létě 

poprvé sněžilo ve výšce 1 350 metrů, ale poprašek rychle roztál a nezůstalo po něm ani 

památky. Za krátkodobé sněžení může studený vzduch, který nám znepříjemnil první 

říjnový víkend.  
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 Zase houpačka – na Věru (8. 10.) hned na čtyřech místech v Olomouckém kraji 

padly dosavadní teplotní rekordy. Ten z roku 1966 padl v Olomouci, kde naměřili 26,1 °C. 

Rekordní teploty hlásili také z Jeseníku, Bělotína na Přerovsku a v Luké. Tam bylo 21 °C a do 

tohoto dne platnou hodnotu z roku 1977 to překonalo o jednu desetinu stupně. Jsou to 

teploty na říjen dosti neobvyklé, bylo u nás stejně teplo jako v mnohem jižnější Barceloně 

nebo v Římě.  

 Nevyzpytatelné počasí se vůbec v Česku letos výrazně projevuje. Napřed to byly 

prudké přívalové deště, které se objevily v nebývalé míře, řetězce bouřek řádících během 

odpoledne na jediném místě či dusné léto, kdy ke konci dne nepřicházelo dříve obvyklé 

ochlazení. Takže, pokud se prý jedná o nadcházející zimu - potrvá dlouho a kvůli 

dlouhému létu nastoupí později a může se zase protáhnout v podstatě až do léta. 

 Všeho do času. Svetry a deštníky s sebou. O druhém říjnovém víkendu přišel 

sychravý podzim, ochladilo se a stále se ochlazuje, topíme! Babí léto zmrzlo, hřebeny 

Krkonoš pokryl sníh a teplota klesla pod nulu. Následují Jeseníky a Beskydy, prudce se 

ochladilo i u nás v nížině. Fouká prudký a velmi studený vítr. Sychravý podzim tedy přišel 

po babím létu rychleji, než kdokoli předpokládal. I to je rekordní: Tak časný příchod zimy 

meteorologové už dlouho nepamatují. Prakticky v celé zemi platí výstraha před 

sněhovými jazyky, což hned pocítily pneuservisy. Jak to tak vypadá, v Česku už nebude 

jaro a podzim – jen léto a dlouhá zima!? 

 Pozor, nepodceňujte varování meteorologů – až sedmdesáticentimetrové přívaly 

sněhu se očekávají v Jeseníkách a kromě silného sněžení hrozí silný vítr, na silnicích se 

mohou tvořit sněhové jazyky. A už je to tady – takhle brzy přichází zima jednou za deset 

let. Náhle to teď, v polovině října, vypadá jako v únoru, když Jeseníky zasypal první sníh. 

Horské silnice se staly pastí na řidiče kamionů, ale také osobních aut a dodávek, kteří 

nestačili přezout zimní pneumatiky. To platilo především pro hlavní spojnici z vnitrozemí přes 

Červenohorské sedlo, ale zle bylo i v Ramzové, Ostružné, na Rejvízu, ale sníh hrozil i na 

Drahanské vysočině na Prostějovsku. 

 Neobvykle vlhký, arktický vzduch zpoza polárního kruhu se sem obvykle na podzim 

dostává, ale později a suchý, ale skutečně takhle brzy přichází tak jednou za desetiletí. Je 

tu kalamita! Sníh se sype už dva dny na místa ležící v nadmořské výšce nad 400 metrů a 

totálně ochromil sever kraje. Zastavila se doprava na některých silnicích a tratích, jeho tíhu 

totiž nevydržely dosud olistěné stromy. Ty také poškozovaly elektrické vedení a odřízly tak 

tisíce domácností od elektrického proudu. V horách je vyhlášen druhý stupeň lavinového 

nebezpečí. Stovky lidí na Šumpersku a hlavně na Jesenicku se tak kvůli počasí nedostaly 

do práce či do školy, svítily svíčkami, nedostaly poštu, neměly odvezené odpadky … 

 To, že desítky stromů nebo velkých větví nevydržely nápor mokrého těžkého sněhu, 

nakláněly se, praskaly a ohrožovaly životy lidí na cestách, poznal na vlastní kůži i sám 

kronikář. Na objížďce hřebečského tunelu nad Moravskou Třebovou cestou do Svitav 

strávil v autě skoro 4 hodiny v obrovské koloně, která pro spadlé stromy a větve uvízla 

v pasti a musela čekat na zásah hasičů. Dokonce i blízko nás, v okolí Jívové na 

Olomoucku napadlo na 20 centimetrů mokrého sněhu, který lámal stromy jako sirky. Tak je 

říjen nebo leden? 
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 Léto, podzim, zima a to vše za 7 dní! Podnebí se mění. A to tak dramaticky, že to 

zaráží i zkušené odborníky, kteří se počasím zabývají po celý život. Prý ještě nepamatují, 

aby se v jednom týdnu sešla tři roční období, jako se to stalo mezi 7. a 14. říjnem. 

V záznamech by asi museli jít hodně daleko, aby se něčeho takového dopátrali. Co se 

vlastně s počasím děje? V létě nás sužovaly nebývalé přívalové deště s rozsáhlými 

záplavami. Po nich následovalo dlouhé období sucha, až málem vyschly řeky. A teď už 

v polovině října je na hřebenech Jeseníků skoro metr sněhu. Pokud by v dalších dnech 

kvůli stoupajícím teplotám přišla změna počasí a s ní rychlé tání sněhu, raději nedomyslet! 

Kdyby začalo i vydatně pršet, mohla by již letos jednou vyplaveným vesnicím hrozit opět 

velká voda.  

 Zdá se, že klimatické změny, které se dříve odehrávaly v průběhu stovek let, se nyní 

koncentrují do velmi krátkých časových období - nejsou jen stále častější, ale také 

extrémnější. Z meteorologických analýz i matematických výpočtů vyplývá, že náhlé 

výkyvy počasí se budou stupňovat minimálně do roku 2030. Dále prý se nedohlédne, říká 

přední klimatolog Jan Pretel. Ten patří k té části světově uznávaných odborníků, kteří sice 

varují před důsledky klimatických změn, ale zároveň dodává, že za ně nemůže jen 

obrovská produkce skleníkových plynů při spalování fosilních paliv či z průmyslové výroby, 

jak tvrdí někteří militantní ekologové. Spíše jde o souhru přírodních změn, jimiž Země vždy 

procházela, ale i toho, jak ji člověk mění, a koneckonců i těch skleníkových plynů.  

 Nic nového. Počasí se takto mění už skoro třicet let, přibližně od roku 1975, kdy tyto 

citelné výkyvy začaly. V roce 1991 náhlé změny ještě více akcelerovaly a v roce 2001 se 

vystřídaly takové mrazy i horka, že se průměrné teploty vychýlily o tři stupně nahoru i dolů 

od dlouhodobých hodnot. To je pro přírodu mnoho. V atmosféře či v oceánech se pak 

kumuluje tak obrovské množství energie, že se klima chová nevyzpytatelně. Třeba i tak, že 

už v polovině října napadne na horách metr sněhu.  

 Dokončeme hlubší úvahu: když náhlá sněhová kalamita či přívalové deště udeří, 

tak se s nimi člověkem změněná krajina vypořádává daleko hůře - pokud vůbec - než 

dříve. Ještě v době nedávné nebyly lesy vyčerpané kyselými dešti a také příroda byla 

schopna zadržet mnohonásobně větší množství vody, jež se teď při silnějších přeháňkách 

valí na obce i města. I v tom může být jádro pudla.  

 Sever kraje se pomalu vzpamatovává z přívalu sněhu, stovky domácností jsou, ale      

i nadále bez proudu, neprůjezdné jsou silnice a na dvou tratích z Hanušovic ještě vlaky 

nejezdí. Jediný, kdo tak může mít radost z počasí v těchto dnech, jsou běžkaři. Ti mohou 

v Jeseníkách vyrazit na první trasy vedoucí místy až metrovými závějemi, které tu nejsou 

mnohdy k vidění ani v lednu. Situaci se nedaří, ani po mimořádném úsilí všech 

zainteresovaných, uvést  do normálu, kalamita stále trvá. V Jeseníku dokonce padl 

teplotní rekord. Ve městě byla teplota 1,2 stupně pod nulou a k ní se přiblížila i teplota 

v Javorníku. Šlo o údaje z roku 2006. To vyjádřily i vzpomínky pamětníků, kteří si v polovině 

října takové teploty a hlavně vydatnou sněhovou nadílku nepamatují.  

 Po čtyřech dnech si obyvatelé obcí zasažených nečekaně silným sněžením mohou 

konečně oddychnout. A s nimi i stovky energetiků, silničářů, hasičů, železničářů i dalších 

lidí, kteří s přívalem sněhu desítky hodin bojovali. Během víkendu se nakonec podařilo 
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kalamitu zdolat - odstranit rozsáhlé výpadky elektřiny, zprůjezdnit silnice i železniční tratě. 

Vše funguje, je po kalamitě a bude se počítat. Účty budou v milionech – desetimilionové 

škody přiznala společnost ČEZ, zásahy silničářů přišly na dva a půl milionu a železničáři či 

jesenické technické služby hovoří o statisících. Alespoň někomu sníh přinesl radost. Ať už 

zmíněným běžkařům, tak i sjezdařům, dobrých sněhových podmínek využili návštěvníci 

hor. Zdá se ale, že nabídky využili jen skuteční skalní fandové, kteří umějí dobře lyžovat, 

protože úprava sjezdovek ještě nebyla nic moc a hrozilo nebezpečí úrazů.  

 Vše je za námi a prý si ještě užijeme slunce a listí? Na střední Moravě má být ještě 

podzim  jak má  být, když nás čeká dalších třicet teplotně i srážkově průměrných dní 

s typickým podzimním počasím. Budou přes nás sice postupovat jednotlivé frontální 

systémy, přinášející počasí s velkou oblačností, ale teploty se mají šplhat i na více než        

15 °C. Výrazněji se bude ochlazovat až v prvních listopadových týdnech. Ani radost lyžařů 

dlouho netrvala. Milovníci sněhu se musí spokojit pouze s běžeckými stopami, když ve 

střediscích leží od 20 do 40 centimetrů mokrého sněhu a vleky zřejmě hned tak nepojedou. 

Jižní a jihozápadní proudění přináší do Jeseníků teplý vzduch a déšť, zbytek sněhu rychle 

ubývá, stopa je těžká a mokrá a zimní pohádka se tak odkládá na prosinec.       

 Sněhová vánice z půlky října se zatím prý nevrátí, přicházejí docela teplé dny. Nebe 

modré, až šestnáct stupňů, oblačnost střídavá, občasné srážky. Na zahradách se finišuje, 

sklízí se poslední zelí a celer, chystá se zazimování. Rána jsou mrazivá, listí ze stromů tak 

rychle padá a dá se zarývat či uložit na kompost. Dušičky ještě ve znamení příjemného 

podzimu, ale po nich znovu sněhové přeháňky, místy ledovka, nepříjemnosti na silnicích. 

Tvrzení, že další část podzimu bude poměrně teplá, bere za své. 

 Sychravý podzim pokračuje, deštníky jsou stále v pohotovosti, a aby se lid nenudil, 

přichází vítr. Ten vál v prvním listopadovém celém týdnu rychlostí orkánu v Beskydech         

i Jeseníkách, později se změnil ve vichřici. V horských oblastech platila výstraha před tímto 

silným větrem po celý den pro horské túry. Přesto musela Horská služba hledat 

pohřešované turisty z Polska. Pro vyjasnění výše uvedených pojmů: síly vichřice dosahuje 

vítr o rychlosti 103 kilometrů za hodinu, více než 117 km/hod. má orkán.  

 Listopad je nyní nezvykle teplý a babí léto se vrátilo. Slunečné bezvětrné počasí 

s teplotami přes deset stupňů a oblohou vymetenou domodra se v polovině měsíce vrátilo 

do Česka. Možná to bylo letos naposled? Tak, kdo mohl, vyrazil na procházku do ulic i do 

přírody. Na horách bylo dokonce 17 °C. V Jeseníkách tak byl překonán rekord z roku 2002. 

Na sněhovou nadílku si budeme muset asi ještě dost dlouho počkat. Pranostika, podle níž 

začíná sněžit na svatého Martina, se letos vyplnila jen na horách a i tam je teď sněhu 

pramálo. Do nížin prý bělouš dorazí až před svatým Mikulášem, tedy na začátku prosince, 

jak vyplynulo z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. 

 Čekali jsme, že alespoň do státního svátku 17. listopadu nám počasí bude přát, ale 

tento den a pak celý týden to za moc nestálo. Mlhy, přepršky, dosti zima, hlavně po ránu. 

Mění se to rychle - přes počátkový víkend střídavě oblačno, ale pak znovu teplo. To, spolu 

se sluníčkem, by mělo nabíjet lidi energií ještě minimálně do konce měsíce, i když se občas 

zatáhne a objeví se déšť. Sněžení se prý odkládá až na dobu před Vánocemi (a to se říká 

– kdo ví, jestli?). 
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 Jsme na konci listopadu a opět na rozpacích. Slunečné dny i nezvykle teplé noci 

pokořily rekordy. Ve dvě hodiny odpoledne 25. 11. naměřili v pražském Klementinu 14,5 °C, 

když dosavadní rekord byl o 1,3 stupně nižší. Přitom dlouhodobý průměr je jen 3,8 °C. Tak 

tomu bylo i na třech místech v našem kraji, včetně meteorologické stanice v Luké. Tam 

bylo naměřeno13,1 °C, čímž padl 29 let starý rekord, jehož hodnota byla 10,4 °C. 

 Dlouho jsme se neradovali, do země se vrací vítr a na horách má i sněžit. Po dnech 

klidu se tak znovu objeví silný vítr, který má dosahovat místy 50 až 75 kilometrů v hodině      

a v Olomouckém kraji může nabývat až extrémně nebezpečné síly. Na hřebenech 

Jeseníků může foukat až rychlostí kolem 125 kilometrů v hodině. Opět je tu varování – auty 

jezdit opatrně, díky poryvům větru se mohou stát neovladatelnými; zajistit stavební 

techniku; nezdržovat se poblíž stromů a starších budov, z nichž může padat střešní krytina, 

a na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.  

 Jsme zatím úplně beze sněhu, a tak lyžaři musí za sněhem do Alp. Tam, s výjimkou 

italských, začalo vydatně sněžit. Oblast se sněhem připomíná kapku vody, která pokrývá 

Bavorsko, Rakousko a z menší části i Francii. Právě v Itálii, kde jsou zatím vysoké teploty, 

jsou hory bez sněhu. Zatím to vypadá tak jedině na pěší turistiku. U nás zasněží také, ale 

pro návrat vyšších teplot sníh opět roztaje. A jeho další příděl je v nedohlednu. Prý nás 

čeká poměrně teplá zima, při níž napadne sníh až v druhé polovině ledna 2010. Podle 

odborníků bude kopírovat zimu z roku 2006, kdy vládly vysoké teploty. I tehdy napadl sníh 

až po 15. lednu a pak do Česka vtrhnul ničivý orkán Kyrill. To ovšem neznamená, že zima 

letos skončí stejně tragicky!   

 Přichází počasí, jaké tady nikdo nepamatuje. Změny v globálním podnebí se 

projevují i v Česku. Zdejší mírné podnebí to trochu maskuje, ale už je to znát. Věci se dávají 

do pohybu a je potřebí zapomenout na staleté pranostiky, stejně jako na to, že povodně 

jsou na jaře, bouřky v létě a mrazíky na podzim. Teď to má být na přeskáčku. Jako by se 

posouvala roční období. Známe už zimy, které přeskočí jaro a přejdou rovnou do léta. 

Dosavadní zvýšení průměrné teploty o necelý stupeň ještě problém neznamená, ale 

pokud by se oteplilo už o dva stupně, bylo by hůře.  

 Hodně by to změnilo chování koloběhu vody a bylo by nutno očekávat hlavně 

změny vodního režimu - méně sněhu v zimě, delší a častější období sucha, častější 

přívalové srážky a bouřky. A letošní léto těmto scénářům odpovídalo. Nejen u nás se tak 

objevují jevy počasí velmi netypické. Ve většině případů ale nelze vhodnými úpravami 

krajin a lidských sídel tyto nepříznivé jevy v počasí eliminovat. 

 Začíná druhá prosincová dekáda a zima je tady. A pořádná. A co více – 

meteorologové změnili předpověď a očekávají na Vánoce chladno a patrně i sníh, 

dokonce i v nížinách. Počasí se proměnilo, výrazně se ochlazuje, mnohde mrzne a na 

silnicích se tvoří náledí a zmrazky.  Ze severu přichází i na střední Moravu chladný vzduch, 

který přinesl výrazné ochlazení. Hory se pokrývají sněhem – tedy přesně takové počasí, 

které si přáli vlekaři. Konečně mohou začít se zasněžováním sjezdovek.  My z toho moc 

radosti nemáme, mrzne až praští, a i ten vítr je sakra studený! 

 Tak nejbližší týdny budou zimní. A meteorologové odhadují, že tato zima může být 

tuhá. Dlouhá mrazivá zima následující po mírném a skoro letním podzimu je jedním ze 
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scénářů, na který si asi budeme muset zvyknout. Je to důsledek globálních klimatických 

změn. Rozdíl mezi ročními obdobími se stírá. Skutečně – mizí jaro a podzim, a když je léto 

dlouhé, zima přichází později. O to výraznější může být.  

 Bílé Vánoce jsou u nás na Hané zhruba každých pět let a letos by to mohlo vyjít.  

Většina těchto svátků je bez sněhu, ačkoliv se to ze starých obrázků či vánočních 

pohlednic nezdá. Pokud se bude na planetě celkově oteplovat, mají být bílé Vánoce 

jednou za šest až sedm let a někdy v roce 2020 až 2030 jednou za deset let. Tak to už 

běžky můžu rovnou vyhodit! 

 Připravme se, o třetím prosincovém víkendu mají přijít kruté mrazy a teploty se prý 

nedostanou nad 10 stupňů pod nulou. Meteorologové mluví o takových dnech jako o 

arktických. A hned v sobotu padl na několika místech v našem kraji teplotní rekord. U nás 

v Litovli bylo nečekaných 16,9 °C pod nulou a mráz tak lámal rekordy i potrubí. To prasklo 

na přivaděči z litovelského vodojemu a bez pitné vody tak zůstalo zhruba tři a půl tisíce lidí 

ze 13 obcí Litovelska. Tyto problémy způsobil mráz a následný pohyb zemních vrstev. A tak 

netekla voda našim spoluobčanům z integrovaných obcí v Chořelicích, Unčovicích, 

Rozvadovicích, ale i v Nákle a Mezicích. 

 A jak to bylo s těmi rekordy? Téměř dvojnásobně překonala naměřená teplota       

28 let starý rekord v Javorníku. Rtuť teploměru tam klesla na minus 18,2 °C, což je o 8,7 °C 

méně než v roce 1981. Mrazivo bylo také v Jeseníku a u nás bylo nejchladněji v Luké. 

Horám se ale teplotní rekordy vyhnuly. U nás ten krutý mráz hlavně ztížil přesun mezi 

obchody lidem, kteří sháněli vánoční dárky. Na ulicích se balili do čepic, šál a rukavic, 

doma pak roztáčeli topení na maximum. Takže to vše potěšilo tak maximálně energetiky.  

 Do Štědrého dne zbývají už pouhé dva dny a rekordní mrazy, které v našem kraji 

dosud panovaly, končí. Bílé Vánoce nám prý utečou o dva dny, budou opět na blátě       

a v dešti. Sníh tak možná neroztaje úplně (v Litovli první napadl 16. prosince, další pak 18. – 

celkem ho bylo tak 8 centimetrů), ale změní se v břečku. Na Boží hod vánoční se začne 

vyjasňovat, ubude srážek a venku to bude vypadat spíš jako na podzim. A stejná 

předpověď platí i pro následující víkend. Během několika dnů se tak oteplí až o patnáct 

stupňů.  

 Zima si skutečně dala vánoční přestávku a u nás bylo na Štědrý den + 8 °C, na Boží 

hod vánoční už + 10 °C a na Štěpána jasně modrá obloha a + 6 °C. Obleva čeká i hory     

a sněžení se tam mění v déšť, který namrzá. Obrovské teplotní výkyvy přinášejí změnu 

tlaku, a tak musí být opatrní především kardiaci a starší lidé. Lékaři museli v posledních 

dnech ošetřovat řadu lidí, kteří měli problémy kvůli mrazu. Lidé s nemocným srdcem by 

v takových extrémech neměli vůbec vycházet. Velmi nebezpečné bylo toto počasí pro 

bezdomovce, sedm jich zemřelo. 

 Zatímco u nás mrazy pominuly, další evropské země stále zasypávají přívaly sněhu  

a stíhá je zimní nečas. Výrazné dopravní problémy zaviněné rozmary počasí jsou hlášeny 

z Británie a severní Itálie, kde zprávy mluví o naprostém chaosu na silnicích i letištích. 

Zastavena byla i doprava mezi Francií a Anglií pod kanálem La Manche, kde v tunelu 

zůstaly tři vlaky, a provoz byl na tři dny zastaven. V Polsku od začátku prosince umrzlo        
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už 79 lidí, z toho v posledním týdnu to bylo 59 obětí. Kolabovala i železniční doprava           

a na letištích byla zrušena většina leteckých spojů, další měly velké zpoždění. 

 Blíží se konec roku a houpačkovitý ráz počasí pokračuje. Tři dny před Silvestrem se 

výrazně otepluje, dva dny před je nádherné slunné počasí a teplota kolem + 10 °C, jeden 

den před nám v noci nasněžilo kolem čtyř centimetrů sněhu, ale všechno to hned taje,   

do toho prší a na chodnících je z toho jen nechutná břečka. Jestli se někdo těšil, že bude 

na Silvestra zapichovat rachejtle do sněhu, tak to má opravdu smůlu. Poslední den roku 

propršel a toto oteplení, až na 7 °C, může být ještě pořádně nebezpečné. Déšť bude 

večer na zemi přimrzat a tak nejen řidiči, ale i chodci si musí dát obrovský pozor, aby 

nestrávili novoroční oslavy se zraněním v nemocnici. Tak nějak rozpačitě končí tento rok, 

který zpočátku vypadal v ohledu počasí jako běžný a nevýrazný, ale jak jste se dočetli, 

bylo toho zajímavého moc a moc. Proto je kapitola o počasí nebývale rozsáhlá, jinak to 

ale nešlo. Litovel se opět obešla bez jakýchkoliv pohrom, díky za to. 

 Abychom mohli zakončit tuto kapitolu efektně, uvedeme, že právě tak se loučí 

příroda se starým rokem. Milovníci vesmírných záhad a tajemných efektů byli prosincem 

nadšeni. Na obloze mohli sledovat hned tři vesmírné kousky. Objevil se podvakrát úplněk, 

kolem Měsíce se objevila svatozář – efekt, kterému se říká halo. Tento jev vzniká tehdy, 

když měsíční světlo prochází oblohou pokrytou poměrně řídkými mraky, tvořenými malými 

ledovými krystalky. Každý z nich potom působí jako čočka. Ledové krystalky se nacházejí 

obvykle v řasových oblacích ve výškách 6 až 10 kilometrů. Úkaz je velmi řídký, trvá jen 

několik minut a zpravidla jen jednou do roka. Nejstarší historický záznam o pozorování 

měsíčního halo v Praze pochází z března roku 1135. 

 Příroda si asi letos řekla, že rachejtle a ohňostroje nejsou pro rozloučení se starým 

rokem dostatečné, a tak nám ještě zakryje Měsíc. Přímo na Silvestra bylo možno na obloze 

pozorovat úplněk, a jeho částečné zatmění. To vzniká tehdy, když Měsíc vstoupí do stínu, 

který vrhá Země díky Slunci, částí svého povrchu, v našem případě 8 %. Škoda, že bylo 

zataženo a mlha, moc jsme z toho neviděli.  Na příští zatmění si počkáme do 21. prosince 

příštího roku.     

 

3. UDÁLOSTI 2009 

01.01.   V 00:37 byl u rybníka odpálen novoroční ohňostroj, aby tak slavnostně zahájil vstup 

do roku 2009. Lidí plno, teplota kolem pěti pod nulou jim vůbec dobré nálady neubrala. 

Tak pojďme vykročit do období, které na klidné, ani úspěšné příliš nevypadá. 

01.01.   Češi řídí EU - tento den zahájil půlrok, po který naše země povede Evropskou unii. 

Nastupuje po Francii do role předsedající,„řídící“ evropské země. Bude to úspěch, nebo 

ostuda? Během šesti měsíců proběhne na 3 000 jednání doma i ve světě, podílet se na 

něm bude 1 500 úředníků.  

01.01.   Rok 2009 bude rokem změn a ty pocítí každý: mzdy se mírně zvýší, vzrostou ceny 

energií, jiné bude krize tlačit dolů, bude vyšší mateřská, dojde ke změnám pro 
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nezaměstnané a nemocné, řidiči si musí dát pozor na nové sankce. Kalendář slibuje šest 

delších víkendů, tedy více volna obyvatelům Česka. 

01.01.   Prezident Václav Klaus byl ve svém novoročním projevu nezvykle mírný, překvapil. 

Na Brusel neútočil, dokonce pozval občany k volbám do Evropského parlamentu, aby 

„Evropská unie byla prostorem skutečně demokratickým, kde je každý politik nucen se 

občanovi zodpovídat a kde může být účinně kontrolován“. 

01.01.   Slovenská koruna končí, země se stala šestnáctou v eurozóně, kde se platí eurem. 

Naši exportéři euro Slovákům závidí, obyčejní lidé ani ne. Slovenské koruny budou ještě 

platit do 16. ledna společně s eury a i potom je lze vyměnit. I u nás je možné je vyměnit      

a Česká spořitelna dává tuto možnost ještě celé dva roky. 

02.01.   Začal také rok slev a zlevnění. Řada obchodníků už přiznává, že slevy budou 

výraznější a delší, protože zájem o zboží začal klesat - kvůli krizi se lidé bojí tolik utrácet. 

Slevy by se měly týkat oděvů, bot, elektroniky a prakticky všeho zboží, které není pro 

člověka nezbytně nutné. Minimálně v první polovině roku se čeká snížení cen potravin – 

mléka, sýrů, pečiva, ovoce a většiny druhů masa. 

02.01.   Jeden z největších a nejkrásnějších stromů v okolí Litovle – takzvaný Šargounský 

dub – se dočkal ošetření. Redukční řez všech obvodových partií a naistalování několika 

bezpečnostních vazeb v koruně by měly zajistit větší stabilitu stromu. Dub se nachází         

na dálkové cyklotrase, a proto u něj pracovníci Správy CHKO Litovelské Pomoraví nově 

umístili informační tabuli. 

03.01.   Dvě krize počátku roku mají stejnou slovní podobu a pořádně s námi asi zahýbají – 

gaz a Gaza. V Gaze se bojuje, Izraelci ji tankovými jednotkami rozřízli na tři části a počty 

obětí stoupají i mezi civilním obyvatelstvem, umírají i ženy a děti. Ruský Gazprom snižuje 

dodávky plynu přes Ukrajinu a obviňuje ji, že si část plynu pro Evropu ponechává pro svoji 

potřebu a neplatí za ni.  

05.01.   Koncert KPH – Puella trio – Terezie Fialová (klavír), Markéta Vrbková (violoncello)     

a Lenka Matějáková (housle) – předvedlo skladby J. Haydna, J. Turina. S. Bodorové            

a P. Ebena. Koncert se uskutečnil za podpory Nadace Českého hudebního fondu. 

06.01.   Rusko zastavilo Evropě plyn, k nám proudí jen čtvrtina ze sjednaných dodávek, jde 

tedy o historický výpadek. Situací se musí zabývat naše země z pozice předsednictví EU    

a hledání kompromisu mezi Ruskem a Ukrajinou asi vůbec nebude lehké. Ani náš ministr 

zahraničních věcí Karel Schwarzenberg v čele delegace EU na Blízkém východě příliš 

neuspěl, jeho návrhy Izrael neakceptuje.  

06.01.   Litovel v „černé kronice“. Útoku opilého šestatřicetiletého muže se museli bránit 

policisté na autobusovém nádraží. Výtržník na ně vytáhl kuchyňský nůž a šermoval jím. 

Vzápětí však skončil s pouty na rukou. Při potyčce nebyli zraněni policisté ani útočník, který 

nakonec putoval do protialkoholní záchytné stanice, protože měl v těle přes 1,8 promile. 

Nyní mu hrozí trest za útok na veřejného činitele.  
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 07.01.   Vernisáž výstavy studentů výtvarné výchovy UP v Olomouci – Věry Kubáčkové, 

Marty Janečkové, Jany Tunkové, Daniely Pospíšilové a Michaely Janečkové. Výstava 

potrvá do 29. ledna. 

07.01.   Bez Ruska to hned nejde – ti zastavili všechny dodávky plynu přes Ukrajinu. 

Slovensko a Bulharsko uvažují o tom, že znovu otevřou staré jaderné elektrárny. Státy 

v jihovýchodní Evropě již vyčerpaly všechny zásoby. Nám je slibováno, že nemocnice, 

školy, úřady a domácnosti nebudou omezovány a budou mít dostatek plynu na celou 

topnou sezonu. Podniky přejdou na vyšší regulační stupně. Evropa vedená Českem dala 

Rusku ultimátum do 9. ledna 2009. 

07.01.   Brusel se přesunul do Prahy, kam přijeli eurokomisaři v čele se šéfem Evropské 

komise José Manuelem Barrosem a setkali se s Topolánkem i Klausem. Večer se zúčastnili 

slavnosti u příležitosti zahájení českého předsednictví Rady Evropské unie v Národním 

divadle.  

09.01.   Černá hodinka II – poslechový pořad filmových písní v Malém sále Záložny. 

10.01.   Přijmout euro není pro Česko problém, vláda jen musí stanovit datum. Nejbližší 

možný termín přitom je rok 2013, tvrdí ministr financí Miroslav Kalousek, který tak vysílá 

uklidňující signál zahraničí a podnikatelům. 

11.01.   Tento den, ve  4.27 hod., bude největší úplněk Měsíce v  letošním roce. Měsíc vyjde 

ještě za denního světla, v 15.21 hod. 10. 1. a bude se jevit mnohem větší než obvykle, 

protože je mimořádně blízko Zemi. Zvláště v zasněžené krajině bude pohled na něj 

velkolepý. 

12.01.   Na střední Moravu se blíží chřipka, lidé se více očkují. Zatímco na podzim se lidé     

do ordinací příliš nehrnuli, teď je zájem enormní. Momentálně trápí naši oblast hlavně 

virózy, epidemiologové upozorňují, že v příštích týdnech se zde objeví chřipka. Ta už 

zachvátila západoevropské země a nezadržitelně míří na východ. 

12.01.   Nezaměstnanost na střední Moravě stoupla na 6,9 % - 23 470 lidí v kraji je bez 

práce, z toho skoro čtyři tisíce přišly o zaměstnání v prosinci. Na Olomoucku je to 5,8 %, 

celostátní průměr pak 6 %. S tím, že by se růst počtu lidí bez práce v dohledné době 

zastavil, se příliš počítat nedá. Na první tři měsíce je nahlášeno hromadné propouštění     

asi 800 zaměstnanců a firmy zastavily i nabírání nových pracovníků. 

12.01.   Po 36 hodinách infarktového vyjednávání  premiéra Topolánka  v Kyjevě a Moskvě 

byla podepsána dohoda, která umožňuje obnovení dodávek ruského plynu do Evropy    

za podmínky fungování monitorovací mise Evropské komise na klíčových místech tranzitu 

ruského plynu. 

12.01.   Snad konečně spravedlnost zvítězí? Prostějovský podnikatel Josef Milar bude muset 

k soudu kvůli Zlaté knize bájí a pověstí, kterou předloni v létě vydal s podporou řady 

veřejných osobností. Podle soudního znalce nejméně tři čtvrtiny textů doslova opsal a více 

než šedesátku ilustrací jen nepatrně pozměnil a rovněž je vydával za své dílo. Vnuk 

původního autora Martina Strouhala, rovněž Martin, se s náhradou škody připojuje 

k obžalobě. Milarovi hrozí v procesu až dva roky vězení nebo pokuta. 
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12.01.   Hektické změny v Topolánkově vládě. Lidovecký předseda Čunek se vzdal křesla 

ministra pro místní rozvoj na němž tak lpěl, i funkce místopředsedy vlády. Premiér ještě 

odvolal ministra zdravotnictví Julínka, ministra dopravy Řebíčka a ministryni pro lidská 

práva Stehlíkovou. Pomohou vládě nové tváře? Ohlasy – „Čunek jde pryč z vlády. 

Konečně! Trvalo mu to 734 dnů!“ 

13.01.   Demontáž stropů a jejich opatření novými sádrokartonovými podhledy v ZŠ Vítězná 

finišuje. Firma GEMO po dohodě s vedením města i soudním znalcem chce do konce 

ledna uvést školu do provozuschopného stavu, aby mohla být obnovena výuka tak, jako 

před havárií. Teprve policejní vyšetřování rozhodne, kdo si financování oprav vezme na 

starost a veškeré náklady uhradí. 

14.01.   Průmysl se propadl a česká ekonomika začne letos po letech úspěšného růstu 

pravděpodobně couvat. Především kvůli radikálnímu poklesu výroby aut se průmysl 

meziročně propadl o 17,4 %, tedy vůbec nejníže od roku 1994. 

15.01.   Nový rok začal rozdáváním výpovědí. Některé velké firmy na střední Moravě 

propouštějí, někdy i více než sto lidí. Jinde mají nucené dovolené. Více než 40 lidí muselo 

opustit i podnik PAPCEL Litovel. A výhled do dalších měsíců? Analytici očekávají, že se 

tento trend bude dále prohlubovat a firmy budou propouštět. 

16.01.   Uplynulo čtyřicet let od okamžiku, kdy se před Národním muzeem v Praze upálil 

student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. Jako „Pochodeň č. 1“ tak 

protestoval proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy. Na mnoha 

místech země proběhly vzpomínkové akce. 

17. 01.   Reprezentační ples MK ve Velkém sále Záložny. Hrála olomoucká skupina TRIO 

BENE, ples byl zahájen polonézou, předvedena byla i taneční show. Přibližně 250 

tancechtivých Litoveláků.  

18.01.   Rada města rozhodla o vypsání pronájmu na městskou saunu. Zájemci o 

provozování se mohou do výběrového řízení přihlásit do 13. února 2009 a o nájemci 

rozhodne výběrová komise složená z členů městské rady. Zdá se, že po deseti letech 

bezproblémového fungování zařízení pod křídly TS, hrozí nebezpečí, že už nebude 

přístupné pro všechny, pokud razantně zvýší ceny vstupného. 

18.01.   V Gaze vládne křehké příměří, a tak se poprvé po dvaadvaceti dnech nad tímto 

palestinským územím rozhostilo ticho. Poté, co klid zbraní vyhlásili i islamisté z Hamasu, 

začala se i izraelská armáda částečně stahovat. Za ofenzivy zemřelo přes 1 300 Palestinců, 

z toho přes 700 civilistů. Raketové útoky Hamasu zabily tři izraelské civilisty, v boji zahynulo 

deset izraelských vojáků. Škody na infrastruktuře v Gaze se odhadují na 9,5 miliardy korun, 

4 000 domů bylo zničeno, 20 000 poškozeno. 

19.01.   Po třech týdnech bez plynu podepsaly Moskva a Kyjev dohody o obnovení 

dodávek evropským odběratelům. Jde o kontrakty podepsané šéfy Gazpromu                   

a Naftogazu, které by měly platit deset let. To by mělo zabránit tomu, aby se podobná 

krize již neopakovala. 
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20.01.   Změna po 220 letech – Barack Hussein Obama se stal 44. prezidentem USA, prvním 

černochem ve funkci. Historický okamžik sledovaly ve Washingtonu téměř dva miliony lidí. 

Obama složil přísahu pod průčelím Kapitolu, kde ji američtí prezidenti skládají již od roku 

1827. Obrovská očekávání vzbudila „obamomanie“, ale všechny sliby splní nový prezident 

jen stěží. Testem jeho popularity se nejspíš stane to, jak si povede v boji s propadem 

ekonomiky. 

21.01.   Úspěšná akce Seniorklubu. V jídelně DPS se konala beseda s litovelskou 

keramičkou paní Miluší Hlavinkovou o Číně.Navštívila ji jako reprezentantka Sdružení 

lidových řemesel ČR. Pobyla zde 50 dní a projela deset měst, včetně Hongkongu                

a Pekingu. Zajímavé vyprávění dokumentovala fotografiemi, materiály a artefakty z cesty. 

Akce se zúčastnilo 55 seniorů.   

21.01.   Iluze je pryč, krize se prohlubuje. Evropa srazí i Česko. S poklesem ekonomik            

na Západě přijdou o práci i desetitisíce Čechů. Jen během ledna jich má být zhruba třicet 

tisíc. Evropská komise odhaduje, že naše hospodářství letos zpomalí svůj růst z loňských     

4,2 na 1,7 %. Největší propad průmyslových zakázek postihl v EU Španělsko, Dánsko                  

a právě Česko.  Lidé u nás již začali krotit své výdaje, jako první začali šetřit na drogerii, 

cestování, firmy na nákupu automobilů. 

22.01.   Radní Olomouckého kraje rozhodli o zrušení poplatků ve zdravotnických zařízeních, 

které hejtmanství vlastní. Kromě nemocnic ve Šternberku, Přerově a Prostějově jde ještě     

o léčebny v Pasece a v Moravském Berouně. Musí to ale ještě schválit krajské 

zastupitelstvo. Na poplatky je z rozpočtu kraje vyčleněno 50 milionů korun. Záměr kritizují 

mnozí lékaři, lékárníci i zdravotnická zařízení, jež krajům nepatří. 

22.01.   Výroční shromáždění Muzejní společnosti Litovelska, občanského sdružení, se 

konalo ve výstavních sálech Muzea Litovel. Byla přednesena zpráva o činnosti, o 

hospodaření, zpráva revizní komise, plán činnosti a rozpočet na rok 2009. PhDr. Vítězslav 

Kollmann uvedl vzpomínku na Františka Flasara a komentoval výstavu „František Flasar       

a jeho dílo“. Na závěr došlo ke křtu publikace „Zajímavosti z Litovelska – Ročenka MSL 

2008“. 

23.01.   Prezident republiky jmenoval na návrh předsedy vlády nové ministry – Cyrila 

Svobodu ministrem pro místní rozvoj, Petra Bendla ministrem dopravy, Danielu Filipiovou 

ministryní zdravotnictví, Michaela Kocába ministrem pro lidská práva a menšiny, Pavla 

Svobodu do čela legislativní rady a Vlastu Parkanovou, ministryní obrany                               

a místopředsedkyní vlády. Spíše než o rekonstrukci, jde ale o kosmetické úpravy. Noví 

ministři nedostali obvyklých sto dnů hájení, ale byli přímo uvedeni do svých úřadů, aby 

zahájili plnou práci. 

26.01.   Firmám mizí zakázky – největší propady objednávek hlásí chemičky a hutníci kvůli 

autoprůmyslu. Tuzemské průmyslové zakázky se za minulý rok propadly o 30,2 %                  

a podnikatelé se shodují, že teď budou přicházet čísla ještě horší. Za poslední  dva  měsíce 

to bylo zhruba o 40 %. Plasty dnes nikdo nechce, tvrdě jsou zasaženi i výrobci kovů. Z obří 

konjunktury posledních dvou let jsou tak trosky.  
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27.01.   Protikrizový plán pro Česko – Topolánek a ekonomická rada (NERV) představili plán 

na pomoc ekonomice: podpora exportu a nezatěžování státních financí. Navrhovány jsou 

zrychlené odpisy majetku a tím nižší daně pro firmy; podpora dopravy; státní investice do 

infrastruktury, vědy a vzdělávání; lepší přístup firem k provoznímu financování. ČSSD přišla 

s populistickým plánem snížení sazeb DPH a delší podporou v nezaměstnanosti. To by jistě 

vedlo k zadlužení státu.  

28.01.   Cena zemědělské půdy roste, a tak nákup stále levných polí je jednou z nejlepších 

investic. Značná část pozemků v nejbližších letech podraží až několikanásobně. Oproti 

roku 2007 vzrostla tržní cena půdy o padesát až sto procent. Ze zemědělské půdy se 

konečně stává normální tržní komodita, protože po pozemkových úpravách lze s majetky 

naprosto svobodně nakládat. Zemědělská půda je v Česku ve srovnání s jinými evropskými 

zeměmi pětkrát až dvacetkrát levnější! 

28.01.   K tragické dopravní nehodě došlo mezi obcí Tři Dvory a Litovlí. Řidič se plně 

nevěnoval řízení, ohnul se pro spadené věci, dostal smyk, vjel mimo vozovku a srazil 

dvaadvacetiletého chodce, kterého s těžkým zraněním museli převézt do fakultní 

nemocnice. Sám havaroval do příkopu. 

28.01.   Senát schválil opatření, že jak dětí do 18 let, tak seniorů nad 65 let, tedy asi třetiny 

lidí v zemi, se bude týkat nový roční limit plateb ve zdravotnictví – místo pěti tisíc korun to 

bude polovina, 2,5 tisíce. Jenže zaplatit si veškerou péči u lékaře bude dražší. Dál totiž 

všichni lidé, tedy i důchodci a děti, zaplatí za ošetření na pohotovosti 90 korun a za den 

v nemocnici (třeba i v léčebně dlouhodobě nemocných) 60 korun. A to se do ročního 

limitu nezapočítává. Stejně jako dosud. 

29.01.   Rada města Litovel vyhlásila další kolo výběrového řízení k  poskytnutí půjček         

na opravy a modernizaci bytového fondu. Půjčky jsou určeny pouze majitelům bytů               

a domů a mohou dosáhnout až do výše 200 000,- Kč. 

30.01.   Po delší nemoci zemřel Mgr. Lubomír Černý, zástupce ředitele SOU Litovel,  

zakladatel a výkonný hráč hudebních skupin NOACO a COKOLIV. Obřad, který se konal 

v sobotu 7. 3., zcela zaplnil kostel sv. Marka. Vystoupila zde skupina NOACO, promluvili 

Mgr. Jiří Bednář, bývalý ředitel SOU, Ing. Rudolf Kmeco a Robert Anderle, vedoucí této 

hudební skupiny. 

30.01.   Důvěra v českou ekonomiku klesla na desetileté dno, od loňska jí přestala věřit 

téměř třetina lidí. Není divu. Propouštění ohlašují automobilky, banky i další firmy. Stát má 

na řešení krize tři různé scénáře, ekonomové přidávají ještě jeden černější. „Pokud 

ekonomika vůbec poroste, bude to velké překvapení. Podle našich odhadů se ale spíš 

dostane do záporných čísel,“ tvrdí. 

30.01.   Prezident podepsal nový trestní zákoník s výhradou: tresty a sex již od 14 let zrušte! 

Věří, že toto problematické ustanovení zákonodárci ještě před lednem 2010, kdy zákoník 

začne platit, změní. 

31.01.   Čáry, máry poplatky. Tak silné zaklínadlo, jako jsou poplatky, Česku od dob 

pohádkových nevládlo. Představitelé ČSSD se chlubí, že právě díky nim vyhráli podzimní 
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volby do krajských zastupitelstev. Ti z ODS, KDU-ČSL i KSČM a ČSSD – tedy všech                 

51 krajských zastupitelů, kteří byli na jednání přítomni, hlasovalo pro jejich zrušení v kraji. 

Občanští demokraté tak vlastně popřeli svůj centrální volební program! Od zítřka tak 

pacienti, kteří navštíví tři středomoravské nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku     

a jejich lékárny, nebudou platit zdravotnické poplatky. 

01.02.   Situace s poplatky se výrazně zdramatizovala. Dalších 13 krajů – po středních 

Čechách, které to praktikují už od Nového roku – odpouští ve svých nemocnicích                

a lékárnách poplatky. Zákonodárci v čele s Davidem Rathem tak nabádají k obcházení 

zákona. Špatná zpráva pro občany této země: zákony jsou tu jen od toho, abyste si mezi 

nimi našli cestičku, jak je obejít. Je to katastrofa pro demokracii a právní stát jako takový. 

Je tragické, že ten k tomu přihlíží nečinně. 

01.02.   Tříkrálová sbírka letos vynesla 350 806,- Kč a tato vykoledovaná částka byla 

odeslána na centrální charitní konto v Praze. Z něho budou peníze rozdělovány na 

humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do regionu na schválené projekty místních charit. 

Ve 41 obcích našeho regionu koledovalo letos 88 skupinek koledníků. V Litovli vybrali do 

zapečetěných kasiček 73 050,- Kč. 

02.02.   Chaos v lékárnách – papírování, zmatek, zloba. Tak to vypadá v lékárnách, které 

zrušily poplatky za recepty. Co lékárna, to jiný způsob odpouštění poplatků. Někde 

pacienti neplatí vůbec, jinde si na vrácení peněz počkají. Všude však musí vyplnit 

darovací smlouvy. Do lékáren, které spadají pod středomoravské krajské nemocnice, 

zamířilo až  dvakrát  tolik  lidí než obvykle. Řada z nich ale nový systém nechápala. Ono 

„partyzánštinu“ ČSSD je skutečně těžké normálním rozumem pochopit. Letos má kraj           

na úhradu poplatků 50 milionů korun – nenašlo by se pro ně lepší využití? 

02.02.   Divadlo Járy Cimrmana předvedlo ve Velkém sále Záložny nové divadelní 

představení „České nebe“ v režii Ladislava Smoljaka. Představení bylo už dlouho před 

začátkem vyprodáno. 

03.02.   Kurzovní houpačka české koruny s americkým dolarem prolétla nejvyšším místem 

za více než dva roky. Česká měna je vůči dolaru nejslabší od října 2006, dostala se až na 

22,15 koruny za jeden dolar. Přitom loni v červenci byla americká měna k mání za méně 

než patnáct korun. PMI neboli Index nákupních manažerů dosáhl v lednu 31,5 bodu, což 

je už sedmý měsíc v řadě pod hodnotou 50 bodů. Ta je považována za hranici mezi 

růstem a poklesem průmyslu. 

03.02.   Šéf ČSSD Paroubek: „S vládou vyřešit krizi nemůžeme kvůli diametrálně odlišným 

východiskům z krize!“ Ta navrhuje snížení odvodů a zrychlené odpisy firem. Stranická 

politika Paroubkovy strany je přesným opakem. Přilepšit chce sociálně slabším skupinám, 

zvýšit daně bohatým, DPH snížit na 3 %, důchodcům přidat „13. důchod“ – vše za 

pouhých 20 miliard korun.  A k tomu i celoplošné zrušení poplatků a těm, kdo se vzdají  

auta staršího než 10 let se přispěje po 25 000,- Kč. Laik se diví, odborník žasne! Že jsme se   

za jejich vlád zadlužili až po uši, to ještě nestačí? 

04.02.   Je to jasné – první letošní schůze Sněmovny je jednou z posledních možností, jak se 

může ČSSD dopracovat k vysněnému cíli: k předčasným parlamentním volbám letos na 
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podzim. Proto ta taktika - přiškrtit - povolit. Šéf strany chce hlasování o nedůvěře vládě, 

bez ohledu na evropské předsednictví. Teď, nebo nikdy, ví Paroubek. A tak je vynesena 

sice trochu riskantní karta – Lisabonská smlouva a naši vojáci v zahraničí a spekuluje se 

s tím, že proti Topolánkovi půjde skupina nespokojenců v ODS a podaří se schrastit těch 

potřebných 101 hlasů. Normální otrávený občan to přestává chápat! 

4. – 28.2.   Fotoklub Litovel a odbor životního prostředí MěÚ uspořádali výstavu 

z fotosoutěže „Město stromů“. Soutěž vyhlásilo Město Litovel v létě loňského roku a až       

do poloviny prosince mohli autoři  doručit  svá  fotografická  dílka MK. Snímky nemusely 

nutně pocházet  přímo  z Litovle. Nakonec  se sešlo více než 150 soutěžních snímků 

zachycujících stromy i les v různých velikostech, tvarech a ročních obdobích. Slavnostní 

vyhlášení proběhlo na vernisáži výstavy, kde úvodní slovo pronesla Mgr. Milena Valušková, 

předsedkyně odborné poroty soutěže. Vítězem se stala paní Dagmar Hendrychová 

z Uherského Ostrohu, další místa obsadili: panové Pavel Čunderle st. z Pňovic a David 

Šutera z Olomouce. Čestná uznání obdrželi: Jana Knapiková z Otrokovic, Stanislav Krejčí 

ze Žerotína, Michaela Pospíšilová z Karviné a také Litoveláci – Miroslav Pinkava a Eduard 

Ullmann.  

05.02.   Konec třídění odpadu? Proč? – Nikdo ho nechce! Důvod? Finanční krize! 

Svozovým firmám se hromadí papír, plasty a sklo a ony nevědí, co s tím. Mají sice na 

základě smluv s obcemi za povinnost tříděný odpad odvézt, ale zpracovatelé, kteří dříve 

odpad kupovali, ho už nechtějí. Češi přitom třídit chtějí a jsou v tom jedni z nejlepších 

v Evropě. Systém ekologicky prospěšného třídění  odpadu  se ale hroutí, protože pokud už 

se svozovým firmám podaří odpad udat, tak za minimální cenu, nebo dokonce                   

za poplatek. Ministru životního prostředí Bursíkovi se z toho jistě točí hlava!  

06.02.   Ekonomika se vzpamatuje možná už za rok. České firmy letos vyrobí ještě méně 

zboží, než se čekalo. Propouštění bude častější a lidé omezí útraty více, než byli ještě 

nedávno ochotni připustit. Česko míří do recese – ekonomika oslabí asi o 0,3 %. Oživení by 

mohlo přijít v roce 2010. 

06.02.   XXIII. Hanácké bál v obou sálech Záložny. Hrála taneční kapela FANTAZIE z jižní 

Moravy a Hanácká mozeka, vystoupil folklorní soubor Hanačka a mažoretky.  

09.02.   Nealkoholické pivo Litovel Free získalo zlatou medaili a titul Česká pivní pečeť 2009. 

Na soutěži v Táboře tak toto pivo bodovalo už třikrát za sebou. Předloni bylo stejně jako 

letos zlaté, loni získalo stříbrnou pivní pečeť. Ve třinácti soutěžních kategoriích se mezi 

sebou letos o titul utkalo celkem 280 vzorků piv, které hodnotilo 88 odborných 

degustátorů. O vysoké prestiži soutěže svědčí účast 67 pivovarů, z toho 9 zahraničních. 

09.02.   Nočního klidu v rušné ulici 1. máje, kde vedle sebe funguje hned několik barů          

a heren, se její obyvatelé zřejmě nedočkají. Ani nová vyhláška z listopadu 2008 „O regulaci 

výherních hracích přístrojů“ nepomůže, protože majitelé vybavují své podniky loterijními    

a sázkovými terminály, jejichž užívání město omezit nemůže. Herní automaty proto mizí       

a město tak může přijít až o milion a půl korun ročně. 

10.02.   V lednu přišly o práci v Olomouckém kraji až čtyři tisíce lidí a práce se po letech 

stává znovu nedostatkovým zbožím. Míra nezaměstnanosti se zvedla o 1,3 % a region je 
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nyní pátý nejhorší s mírou nezaměstnanosti 8,2 %. Ve strojírenském kolosu  Unexu Uničov, 

kam jezdí za prací i naši občané, přišlo v lednu o práci 800 lidí. Střední Moravu tak zasáhla 

hospodářská krize naplno. 

10.02.   V Česku přišlo během ledna o práci 45 000 lidí, tolik to během jediného měsíce 

ještě nikdy nebylo. Podle ekonomických analytiků by následující měsíce už tak prudký 

nárůst nezaměstnanosti přinést neměly. Bez práce je nyní 398 000 lidí a předpokládá se, že 

do konce roku jich přibude ještě zhruba sto tisíc. Dvoucifernou nezaměstnanost, jaká byla 

před šesti lety, zřejmě nezažijeme. 

11.02.   Lidé, kteří cestují v rámci integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, 

budou muset od letošního dubna sáhnout hlouběji do peněženky. Kvůli rostoucím 

nákladům se jízdné zvýší v průměru o 9 %. To se bude týkat všech našich občanů, denně 

cestujících za prací do Olomouce, dosti citelně. Za zdražením jízdného je nárůst nákladů   

a změna sazby daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent. 

12.02.   Poplatky u lékaře se mění – dva miliony dětí do 18 let nebudou platit poplatky         

u lékaře - u praktika ani specialisty, roční limit jejich plateb ve zdravotnictví se snižuje          

na 2 500,- Kč. Poslední opatření platí i pro důchodce nad 65 let. Nyní jsou od poplatků 

osvobozeni zcela novorozenci; lidé v hmotné nouzi; obyvatelé ústavů a lidé s léčbou 

nařízenou soudem; obyvatelé ústavů a domovů pro seniory, kterým po uhrazení pobytu    

a stravy zůstane méně než 800 korun měsíčně a děti v pěstounské péči. 

13.02.   „Kecal a přátelé“ – koncert žánrově nezařaditelného uskupení, které dal 

dohromady vandrovník a básník L. Ullmann (QUECKA) v Malém sále Záložny. 

13.02.   Evropský průmysl se propadl nejvíce za posledních dvacet let. Pokles o 11,5 % je 

však stále mírnější než v Česku, kde dosáhl zhruba 17 %. Pro nás je asi nejvýznamnější 

zprávou propad výroby v Německu (12 %) a na Slovensku (17 %), tedy v zemích, které jsou 

našimi největšími obchodními partnery. Situace se minimálně v tomto půlroce měnit 

nebude a odborníci spíše očekávají další útlum průmyslu. Česko skončilo v evropském 

žebříčku propadáků průmyslové výroby na bramborové pozici. 

16.02.   Litovel změní parkování už od dubna – dražší parkovné ve středu města znamená, 

že za parkovací kartu řidiči zaplatí až o několik set korun navíc. Až tři tisíce korun si za 

parkování musí nachystat majitelé firem. Lidé, kteří v zóně s dopravním omezením bydlí, 

vlastní auto a tím jezdí, zaplatí tisícikorunu ročně. O tom, kdo povolenku k parkování 

nakonec dostane, rozhodne až městská policie. Zóna placeného parkování je vymezena 

ulicemi Masarykova, Revoluční, nám. Svobody, Komenského, Mlýnská, Vlašímova, Kostelní, 

Třebízského, Šafaříkova, Jugmannova, Husova, Havlíčkova, Švédská, Poděbradova, 

Boskovicova, 1. máje, Smyčkova, nám. Přemysla Otakara, kde je vymezeno i parkování 

krátkodobé - 50,- Kč za den. 

17. 02.  Sněmovna 125 hlasy přijala Lisabonskou smlouvu a převedla část  zákonodárné 

moci z Prahy do Bruselu. Schází ještě souhlas Senátu a podpis prezidenta.       

17.02.   Účty za elektřinu pro domácnosti a firmy po letech prudkého zdražování viditelně 

zlevní. Domácnosti za proud příští rok zaplatí o šest, možná až o třináct procent méně než 
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letos. Už šestiprocentní pokles by byl nejvýraznějším zlevněním za posledních dvacet let. 

Výše konečné slevy však bude záviset i na kurzu koruny. 

17.02.   Koruna pomáhá vývozu, protože oslabuje a je nejslabší za poslední tři roky. Dosáhla 

29,25 koruny za euro a 22,90 za americký dolar. Oslabování kurzu však nemá mít příliš 

dlouhé trvání, v druhé polovině roku má koruna zase posilovat. Podle analytiků je nyní pod 

tlakem kvůli zhoršení hospodářské kondice. Na druhou stranu nyní kurz prodražuje 

zahraniční zboží a služby. Zdražování ohlašují už cestovní kanceláře, zvyšovat ceny by 

chtěli také dovozci automobilů. 

18.02.   Rychlý záchranný člun vyslala vláda na pomoc firmám, které táhne ke dnu krize. 

Má to stát přes 62 miliard a novinkou je zrušení záloh na daň z příjmu pro malé firmy, které 

zaměstnávají nejvýš 5 lidí (letos jim má ušetřit až 22 miliard korun). Mirek Topolánek může 

poměrně svižně nalít do podniků protikrizové miliardy ve formě levnějších půjček a dotací 

na zateplování a dopravu. Úlevy ze sociálního pojištění a rychlejší odpisy ale vyžadují 

změnu daňových zákonů.  

18.02.   Třídění zdraží pití i jídlo. Propad cen papíru a dalších recyklovaných surovin brzy 

pocítí i ti, kteří nemají sběr odpadu jako formu přivýdělku. Na chod odpadového koloběhu 

už nestačí peníze, které se vydělají prodejem vytříděných odpadů. Firmy zaplatí více         

za recyklaci obalů a zvýšené náklady se následně promítnou do cen pro zákazníky. Třídění 

obalů se u nás dostalo do vážných potíží navzdory tomu, že Češi patří k nejpilnějším 

evropským „recyklovačům“. 

19.02   Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, připravilo exkurzi v litovelském 

podniku „Sladovny Soufflet, a.s.“. Sešlo se 44 zájemců, které provedl závodem ředitel      

Ing. František Poštulka. 

20.02.   Sníh neodklízí majitel domu, ale obec, tvrdí nový zákon. Poslanci prý vymysleli 

nesplnitelnou hloupost, která obcím hlavně ubere peníze. Proto se to hrubě nelíbí i na 

středomoravských radnicích. Znamená to více techniky, vyšší náklady i fakt, že ve chvíli, 

kdy začne padat sníh, nebude v silách obce jej okamžitě odstranit. Svaz měst a obcí 

České republiky chystaný zákon opakovaně kritizuje a čeká, že neprojde Senátem. 

20.02.   Krajská vláda vydala své programové prohlášení. Chce sestavit vlastní protikrizový 

plán, slibuje podporu obcím či zavedení učňovských stipendií, ekonomický rozvoj 

hospodářství a rozvoj regionu. Slibuje peníze pro nemocnice, vzdělání i životní prostředí, 

podpořit výzkum nanotechnologií či zřídit čtyřprocentní rozpočtovou rezervu z provozu.  

Na své snažení má čtyři roky. 

21.02.   Litovel soustem pro bulvární Blesk: „V ráj na zemi, zvláště pro muže, se v noci ze 

soboty na neděli proměnil  společenský dům Záložna v Litovli. Nahé slečny a žhavá 

tombola byly hlavními magnety tradičního erotického plesu“.  Dále se píše, že ples si 

užívali bez výjimky všichni. Svůj podíl na tom měl program, v němž nechyběla striptýzová 

vystoupení či speciální erotické soutěže. Pak že jsou Hanáci, a najmě Litoveláci, suchaři! 

22.02.   První zájezd Seniorklubu do Moravského divadla Olomouc. Na programu byl 

Muzikálový večer. Velmi spokojení posluchači si vyslechli slavné árie i hudební ukázky 
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z muzikálů George Gershwina (RHAPSODY IN BLUE a PORGY AND BESS), muzikálů MY FAIR 

LADY, JESUS CHRIST SUPERSTAR, WEST SIDE STORY i muzikálů naší provenience: Starci na 

chmelu, Trhák či Limonádový Joe. Z požadavků účastníků vyplynulo, že takováto akce 

v žádném případě nebude poslední. 

23.02.   Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu se konala v adaptované 

klubovně na Sušilově ulici a zúčastnilo se jí 35 členů. Byla přednesena zpráva o činnosti, 

plán na rok 2009, pokladní zpráva, rozpočet a zpráva revizní komise. Do čela výboru byl 

opět zvolen Ing. Leonard Machala. Hosty jednání byli – starosta města dr. Grézl                   

a předseda Seniorklubu dr. Hubáček. 

24.02.   Češi začali brát i horší místa - firmy srážejí poptávku po nových lidech a zájemci      

o práci jsou tak ochotni pracovat za méně peněz. Počet volných pracovních míst, který  

firmy ohlašují na úřadech práce, se od vypuknutí finanční krize scvrkl více než o polovinu. 

Ale o práce placené jen mírně nad minimální mzdou, směnné provozy či nepříznivé 

klimatické podmínky Češi stále nestojí.    

25. 02.   Základní umělecká škola uspořádala klavírní koncert v Koncertním sále MK. 

25.02.   Zajímavá akce Seniorklubu v restauraci na vodácké Loděnici. Na začátky vodáctví 

a vodních sportů v Litovli přišlo zavzpomínat na 50 účastníků besedy. O „vodáckém 

pravěku“ promluvil Mgr. Jiří Bednář, Jarka Köhlerová, Věra Smrčková, Mirek Fendrych, 

Jindra Bitner, Franta Konečný. Další léta pak na základě osobních prožitků i citací 

z vodácké kroniky komentoval Karel Kabelík mladší. Asi nejzajímavější částí  byly vzpomínky 

na závodní léta a účast na mexické olympiádě v roce 1968, které nejen přitažlivě podal, 

ale fotografiemi a materiály dokumentoval nejslavnější litovelský vodák Svaťa Skarupský. 

26.02.   Koncert KPH přilákal na netradiční vystoupení obvyklou návštěvu asi 40 

posluchačů. Ti měli možnost si poslechnout PRAGUE BASSOON BAND – čtyři hráče na 

fagot, absolventy pražské HAMU. Přednesli ukázky z klasiky – Rossiniho, Vivaldiho a Bacha 

a také díla autorů 20. století – Hartleyho, Piazzolly a Grethena. Tím nabídli publiku nový 

zvukový obzor v pestrém a netradičním repertoáru a předvedli pozoruhodné zvukové, ale 

i technické možnosti tohoto netypického hudebního nástroje.  

27.02.   Průmyslníci: Vidíme to bledě! Podniky a lidé očekávají v Česku horší časy a hledí 

zachmuřeněji do budoucnosti. Jejich důvěra v ekonomiku podle ČSÚ oslabila v únoru 

oproti lednu o 3,3 bodu, meziročně ubrala ještě desetkrát více. Celková nálada 

v ekonomice tak klesá na úroveň z minulé recese na konci devadesátých let. „Blbou 

náladu“ mají i podnikatelé v Německu. 

28.02.   Bursíkova odpadová revoluce- nový zákon zavádí kontejnery na bioodpad a kovy 

- obce je budou povinně třídit, ale dnes v době krize není o tyto suroviny zájem, nikdo je 

nekoupí a ony tak obcím zůstanou na obtíž. Prodejcům zakazuje dávat plastové tašky 

zdarma. Prý jich českými popelnicemi projde tolik, kolik se vyprodukuje veškerého odpadu 

v padesátitisícovém městě – devět tisíc tun! Kdo tašku chce, ať si za ni zaplatí! Do konce 

roku 2020 chtějí zelení zvýšit recyklaci o 100 %! 
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28.02.   Plyn zlevní, ale nečekaně mírně. Lidé od dubna zaplatí za plyn méně, u nás jen       

o 1,8 % méně, tedy nejméně ze všech krajů. V porovnání s cenami plynu na světových 

trzích je to však jen chabý pokles. Ty se totiž od loňského listopadu propadly téměř              

o šedesát procent. Plynaři u nás se vymlouvají na slabou korunu, která jim prodražuje 

nákup suroviny, s níž se obchoduje v dolarech. Výraznější zlevnění pak slibují na podzim. 

Jen aby!    

02.03.   Co až roztají kubíky sněhu? V povodí Moravy od Jeseníků po Moravičany leží 122 

milionů kubíků sněhu a průměrná výška sněhové pokrývky je v této oblasti osm centimetrů. 

Je to sice šestkrát víc než minulou zimu, kdy sníh padal jen minimálně, ale výrazně méně 

než v sezoně 2005/2006, kdy hydrologové ve stejném období naměřili ve stejné oblasti 290 

milionů kubíků sněhu. „Sníh začal sice odtávat, v noci však zpomaluje tání mráz. Voda se 

tak pomalu vsakuje a neodtéká rychle pryč. To je ideální jak z pohledu minimalizace 

nebezpečí velké vody, tak z pohledu vodní bilance,“ řekl Ing. Antonín Kurfürst z Povodí 

Moravy. 

02.03.   Kruhy v obilí – přednáška s videoprojekcí o záhadných jevech v Malém sále 

Záložny. Pořadatelem byla Mgr. Tonička Plíšková. 

04.03.   „Rozmarný duch“ – líbivá anglická komedie Divadelní společnosti Háta ve Velkém 

sále Záložny. 

05.03.   Ženy a dívky mají příležitost si znovu vyzkoušet břišní tanec. První lekci zahájila 

vedoucí cvičení Dáša Kratochvílová, kterou na africký buben a didžeridu doprovází Vráťa 

Kratochvíl. Cyklus lekcí bude probíhat každý čtvrtek do 26. 3. 2009. 

06.03.   Lidé se nejvíce bojí nezaměstnanosti, když si celých 92 % myslí, že se situace na trhu 

práce ještě zhorší. Bojí se také o sociální jistoty (72 %), zhoršení životní úrovně (71 %)              

a problémů v hospodářství (69 %). Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury CVVM. 

07.03.   Ubývá práce, ale rostou mzdy - sice pořád, ale nedostatečně. Zpomalení 

ekonomiky lidé pociťují  právě v Olomouckém  kraji  a na Karlovarsku. U nás je 

momentálně největší nedostatek pracovních míst – na jedno volné připadá skoro dvacet 

nezaměstnaných. Zároveň zde lidé pobírají druhou nejnižší mzdu v zemi. Proti roku 2007 se 

průměrná mzda zvýšila o 1 503,- Kč, což je 8,1 %, ovšem  její  meziroční nárůst byl o 0,4 % 

nižší, než průměrný nárůst v celé republice. 

09.03.   Litovel opět v „černé kronice“. Řidič vozu Mitsubishi na Dukelské ulici u 

autobusového nádraží prorazil zábradlí a sjel do řeky Moravy. Šofér vyvázl bez zranění, 

automobil však museli jeřábem z řeky vytahovat hasiči. Dechová zkouška u řidiče 

prokázala dvě promile alkoholu. Pak že je v Litovli na silnicích bezpečno, když tu jezdí tak 

nezodpovědní účastníci provozu! 

10.03.   V Koncertním sále MK se hrálo na africké bubny, didžeridu, koncovky dřeva              

i chřestidla. Setkání s rytmem vedl Vráťa Kratochvíl. 

10.03.   ODS v preferencích dohání ČSSD – ve volebním modelu podle společnosti Median 

ji téměř dostihla. V únoru by ji volilo 36,4 % lidí a sociálním demokratům by dalo hlas 38 % 

občanů. Nebuďme ale v omylu, vždyť statistická chyba u velkých stran může činit až 4 %. 
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Ovšem ještě v prosinci 2007 vedla ČSSD o celých 13 %. Že by zafungovalo předsednictví 

Evropské unie? 

11. - 30.3.   Putovní výstava „XVIII. Mikolowské nálady“ ve Výstavní síni MK prezentovala 

tvorbu 24 umělců EU. Vernisáže se zúčastnila delegace města Mikolowa z Polska                       

a moravských Klimkovic. 

11.03.   Deset let v NATO! Je to důvod k oslavám? Ministryně obrany Vlasta Parkanová říká, 

že ano: “Nikdy v minulosti nebyla naše země tak chráněna, jako je dnes v Alianci. Když se 

ocitneme v potížích, naši spojenci nám pomohou. Naše armáda je v ní respektovaným  

partnerem.“ Dnes máme 178 tanků, 42 bojových letadel, 490 obrněných a bojových 

vozidel, 259 dělostřeleckých systémů a ze 165 000 vojáků a civilních zaměstnanců v roce 

1993 se ke dnešku armáda stabilizovala na 37 740 lidech. Momentálně je nasazena její 

část v Afghánistánu (rekonstrukční tým, chemická jednotka, speciální síly) a kontingent 

v Kosovu.   

12.03.   Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení ve spolupráci s folklorním 

souborem Hanačka a Muzeem Komenského v Přerově uspořádala přednášku s názvem 

Hanácký kroj, kterou vedl Ing. Radovan Urválek, člen výboru MSL. 

12.03.   S novými markety se teď šetří, protože trh s nimi je podle odborníků nasycený a jsou 

zde i důsledky celosvětové krize. To se asi Litovle netýká, protože se otevřel nový – BILLA     

a to v prostorách bývalé prodejny PLUS DISCOUNT na Příčné ulici. Bylo plno, ale spíše 

zvědavci než vášniví zákazníci. Jejich komentář byl vcelku jednoznačný: „Je tam draho!“     

13.03.   Celkem šest projektů si odneslo hlavní ocenění v soutěži Stavba roku 2008 

Olomouckého kraje. Soutěž vypsalo hejtmanství ve spolupráci s Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve 

stavebnictví, Českou komorou architektů a společností Omnis Olomouc. V kategorii 

dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb získala hlavní cenu rekonstrukce 

městského parku v Litovli. Mezi šestatřiceti stavbami, které loni vznikly a šly do boje o cenu 

Olomouckého kraje, jsme tedy úspěšně zabodovali. 

15.03.   Od jednoho z nejtragičtějších dnů naší novodobé historie - vzniku Protektorátu 

Čechy a Morava - uběhlo již sedmdesát let. Nemělo by se zapomínat a tolerovat stále 

častější projevy neonacismu u nás. 

16.03.   Situace je horší, než ekonomové čekali. Vyhazov z práce postihl více lidí, v únoru      

se marně snažilo najít práci 428 848 lidí, což je téměř o 33 000 více než v lednu. Současná 

míra nezaměstnanosti 7,4 % se podle analytiků koncem roku zvýší na více než 8 %. 

Průměrná mzda v Česku se zvýšila i kvůli propouštění a vyplácení odstupného na 23 542,- 

Kč. Jenže: Kdo ji má? Dvě třetiny zaměstnanců u nás na ni vůbec nedosáhnou! 

16.03.   Úspěšná akce Seniorklubu Litovel – zájezd na výstavu „Tutanchamon – jeho hrob       

a poklady“ do Brna. Účastníci zájezdu byli výstavou nadšeni. Potom ještě navštívili 

brněnské planetárium na Kraví hoře a obchodní centrum Olympia. 

17.03.   Kam se sběrem? Nikdo ho nechce! Města musí  kvůli odpadu sáhnout  ještě 

hlouběji do kapsy. Firmy, které třídí odpad z měst a obcí se nemohou vytříděných frakcí 
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zbavit. Odběratelé totiž plasty, sklo nebo starý papír příliš nechtějí. Pokud je odeberou, 

snaží se stlačit cenu za odebrané suroviny co nejníže. Města pak musí řešit, jak už tak 

nákladnou separaci odpadů ještě dotovat. 

18.03.   Co Čech, to 200 000 dluhu! Průměrný občan dluží bance téměř devadesát tisíc     

a další tisíce leasingovým a splátkovým společnostem. Téměř sto tisíc korun navíc však 

dluží každý z nás, včetně důchodců, dětí a dalších nevýdělečných kvůli politikům, kteří 

utrácejí víc, než kolik vyberou od lidí a firem na daních a jiných poplatcích. Státní výdaje 

totiž převyšují příjmy a tento rozdíl musí vláda každoročně financovat z půjček                      

a vydáváním dluhopisů. Letos by měl státní dluh překročit magický jeden bilion korun!! 

18.03.   Muzeum Litovel a Muzejní společnost Litovelska, o.s. uspořádali komentovanou 

prohlídku na které byl představen ojedinělý námořní atlas katalánského kartografa Jaume 

Olivese z roku 1563 a dvě samostatné mapy z roku 1624, tak zvané portolány. Vernisáž 

vedl Mgr. Jiří Glonek, pracovník Vědecké knihovny v Olomouci. Mimořádná výstava je 

otevřena ve výstavním sále Muzea Litovel v 1. poschodí do 28. března. 

18.03.   Zábavný pořad Hanácké ambasády s Hanáckó mozekó „Přendite si splknót – 

Prognóza na jaro“ se konal v Koncertním sále MK. Na padesát návštěvníků pobavily 

veršovánky, písničky a vyprávění v hanáčtině, které předvedli Zdeněk Braný, Jaromír 

Hlavinka a Petr Linduška za přispění hostů – Marie Novákové z Nákla a pana Karla Winklera 

z Kostelce na Hané.  

19.03.   Nejmíň v Česku platí firmy na střední Moravě. Jejich zaměstnanci brali loni vůbec 

nejnižší platy, když jejich průměrná mzda byla 20 630 korun. Dostávali tak platy výrazně 

pod celorepublikovým průměrem, který činil 23 711 korun. V Olomouckém kraji podnikalo 

167 průmyslových podniků s více než sto pracovníky a dohromady zaměstnávalo 54 548 

lidí.  

19.03.   Bývalou restauraci a hotel Záložna s kuchyní a zázemím chtějí naši radní 

dlouhodobě pronajmout. Na rekonstrukci nebytových prostor je zpracován stavební 

projekt, který musí zájemci dodržet. Nájemce zajistí rekonstrukci z vlastních prostředků, 

proto radnice dobu pronájmu stanovila na 20 let. Termín podání žádostí, stejně jako              

na pronájem sauny je stanoven do konce měsíce března. 

20.03.  Papcel Litovel získal zakázku za tři čtvrtě miliardy, tedy za 29 milionů eur, což je více 

než 770 milionů korun. Je to největší kontrakt v historii firmy. Kombinátu OOO Suchonsky 

CBK  v Rusku by měl podnik dodat papírenský stroj a linku na přípravu látky pro výrobu 

balicích papírů. 

20.03.   Z průzkumu agentury STEM vyplývá, že ODS dál pozvolna stahuje náskok ČSSD ve 

volebních preferencích. Největší vládní strana přesto zaostává za socialisty ještě o více než 

sedm procentních bodů (27,8 : 35,3  %). 

22.03.   Pak že se u nás nic neděje! Bezpečnostní trezor z kanceláře soukromé společnosti 

v Březovém se pokusil odcizit neznámý pachatel. Odsekal zdivo kolem něj, ale vytáhnout 

se mu ho nepodařilo. Nepřekonal ani bezpečnostní kód trezoru. Tak ukradl alespoň 

počítač, motorovou pilu a razítko firmy. 
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23.03.   Cyklisté projíždějící po stezce z Litovle do Vísky se konečně dočkají na této trase 

osvětlení. To chybělo hlavně on-line bruslařům, kteří ji hojně využívají. S umísťováním lamp 

se již započalo a práce by měly trvat do konce měsíce dubna. 

23.03.   Šéfování EU zvládáme dobře! Podle průzkumu společnosti Factum Invenio si Češi 

myslí, že Topolánkova vláda si během svého současného předsednictví v EU vede dobře. 

Spokojeno je 64 % lidí, zatímco opačný názor zastává přibližně pětina lidí (18 %). Jasný 

názor nemá 15 % respondentů. 

23.03.   Seniorklub Litovel uspořádal v Malém sále Záložny přednášku pana Vladimíra 

Vytáska, zaníceného litovelského botanika a člena Letopisecké komise „Léčivé byliny        

a flóra v Litovelském Pomoraví“. Představil nejen nejčastěji rostoucí květenu, ale i více než 

padesát léčivek, se kterými se můžeme setkat doma na zahrádce nebo v lokalitách 

v blízkosti Litovle. U bylinek vždy uvedl i jejich způsob sběru a využití, ať už v nálevu, 

macerátu či jako odvar i to, proti jakým nemocem či potížím je použít. V besedě 

zodpověděl všetečné otázky, a tak na čtyřicet posluchačů odcházelo domů spokojeno.      

24. 03. Pád vlády! Topolánka pohřbili bývalí koaliční poslanci Tlustý, Schwippel, Zubová       

a Jakubková. Vláda versus opozice – 96 : 101 hlasům. Absurdní záminka nátlaku                 

na reportéra ČT, aby nevysílal o případu poslance Wolfa, kvůli které vláda padla, bohužel 

přesně vystihuje stav, do jakého se dostala česká politika. Svržení vlády České republiky  

ve dnech jejího předsednictví EU je výrazem naprostého nepochopení skutečných potřeb 

této země.  Je to poprvé, kdy kabinet končí vyslovením nedůvěry a bylo to na pátý pokus. 

Režii teď přebírá prezident Klaus a kdy budou nové volby, se strany hádají. Znamená to 

konec reforem, poplatků i radaru. Kdo vyhrál? Bohužel, komunisté! 

24. 03.   Koncert KPH, tentokrát mimořádný hudebně-literární pořad Slovanské tance se 

představil v Koncertním sále MK. Manželé Kristina a Martin Kasíkovi zahráli čtyřručně na 

klavír 12 Slovanských tanců Antonína Dvořáka, které doplnil četbou ukázek 

korespondence autora s vydavatelem Franzem Simrockem známý herec Jan Šťastný. 

Večer byl věnován 105. výročí úmrtí A. Dvořáka. V pořadu zazněl i Uherský tanec č. 6 Des 

dur a Valčík Johanesa Brahmse. Návštěva byla klasická - 45 posluchačů. Ti ale odcházeli 

nadšeni výkonem všech tří profesionálů, který byl skutečným pohlazením po duši. Během 

koncertu v tomto „jarním dni“ napadlo na náměstí pár centimetrů sněhu, takže domů se 

všichni vydali za chumelenice- také zajímavost! 

25. 03.   Ve Velkém sále Záložny vystoupil v originální kouzelnické show kouzelník Pavel 

Kožíšek s asistentkou Martinou Poulíčkovou. Skvělý humor v zábavném pořadu měl 

v popisu práce herec Václav Vydra, a zhostil se své role skvěle. I sám název pořadu v sobě 

humor skrýval, když se jmenoval „Vydra v novém kožíšku“.  

26.03.   Prezident Václav Klaus odkryl karty. Po pádu Topolánkovy vlády se snaží dotlačit ke 

spolupráci ODS a ČSSD, jejichž lídři se zatím nedokázali dohodnout na ničem. Topolánka 

nenechá vládnout do konce předsednictví Evropské unii a šanci dá tomu, kdo mu dokáže 

přinést nejméně 101 podpisů poslanců, kteří slíbí, že vznik vlády umožní. Je jasné, že jen 

ODS a ČSSD mohou tyto podmínky splnit. Je ovšem docela možné, že může vzniknout         

i „prezidentská vláda“ bez důvěry.  
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27.03.   „Vzpomínka na kamaráda“ – koncert věnovaný Luboši Černému a všem, kteří  ho 

měli rádi, téměř zaplnil Koncertní sál MK. V pořadu vystoupily skupiny NOACO (skupina, 

kterou Luboš Černý zakládal a byl jejím členem po celou dobu), COKOLIV a GEOGES 

VALLIERE MUSIC BAND. 

27.03.   Komentáře zahraničního tisku nás vůbec nešetří a většinou píší v duchu 

následujícího titulku: „Češi to zavařili Unii, ale hlavně sobě“. Uvádějí, že to není poprvé, co 

země stojící v čele EU klopýtla a upadla do vážné domácí politické krize (1993 Dánsko, 

1996 Itálie). Mezinárodní reputace obou zemí značně utrpěla. Z perspektivy EU                             

a konkrétně naší země je tedy takový vývoj považován za krajně nešťastný                           

a politováníhodný. Je nutné minimalizovat jeho dopad a v tomto dilematu se právě nyní 

nacházíme.    

28.03.   Církevní restituce skončily krachem, když sněmovní církevní komise doporučila 

poslancům, aby nepřijali zákon o vyrovnání státu s církvemi. S návrhem nesouhlasí KSČM, 

ČSSD a poslanec Tlustý, podle nichž je zákon pochybný. Ekonomové radí, aby stát splácel 

deset a dvacet let s pěti a dvouprocentním úrokem. Výhodnější by byla druhá možnost, 

při níž by stát ročně zaplatil 6,58 miliard korun. 

01.04.   CIMBAL  CLASSIC v kostele sv. Marka. Hudba ovlivněná folkem, folklorem, ale i 

vážnou hudbou, plující někde na rozhraní těchto menšinových žánrů přilákala opět 

mnoho posluchačů. Kostel byl zcela zaplněn a snad všichni odcházeli bohatší o příjemný 

umělecký zážitek. Akce MK. 

03.04.   Opilci se stěhují na okraje měst. Vyhnat opilce a bezdomovce popíjející pivo či 

krabicové víno z náměstí nebo okolí škol se daří. Litovel, podobně jako další města 

v Olomouckém kraji, vloni (15. 7.) přijala vyhlášku zakazující pití alkoholu na vybraných 

místech. 

04.04.   Letadlo Air Force One s americkým pezidentem přistálo na letišti v Ruzyni. Přivítal jej 

prezident Klaus a premiér Topolánek. Začíná se 23 hodin a 29 minut pobytu Baracka 

Obamy  v Praze. 

05.04.   Barack Obama svým emotivním projevem strhl dav na Hradčanském náměstí. 

Oznámil z Prahy světu, že bude usilovat o likvidaci jaderných zbraní, o radaru však mluvil 

nejasně. „Nikdy vás nezradíme!“ jasně zaznělo z jeho projevu. Před odletem se ještě setkal 

s exprezidentem Havlem. 

05.04.   Taneční odpoledne s cimbálovkou Šumica, které bylo určeno především pro 

seniory, bohužel nepřilákalo patřičný počet tancechtivých. Příčinou bylo asi překrásné 

slunečné počasí, které lidi vylákalo do zahrádek či na výlety. Ve Velkém sále Záložny se asi 

třicítka tanečníků úplně ztrácela. 

06.04. Italská apokalypsa. Střední Itálii vzdálenou jen 1 300 kilometrů zasáhlo ničivé 

zemětřesení o síle 6,3 Richterovy škály. Pobořilo město Aquila a řadu vesnic, nakonec si 

vyžádalo na 300 mrtvých, mezi nimi i dva české studenty.    

06.04.   Různé podoby dřeva vytvořené lidmi a umělci regionu Litovelska jsou k vidění na 

výstavě v Muzeu Litovel. Výstava s názvem Dřevo a umění potrvá až do 23. srpna 2009. 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2009 

 44 

6.-11. 4.  Tradiční prodejní Velikonoční výstava se koná ve Výstavní síni Městského klubu. 

Velikonoční ozdoby i kraslice si mohli zájemci prohlédnout či koupit po celý týden i 

v sobotu. 

07.04.   Papcel dokončil rekordní obchod s Rusy. Jde o dodávku linky na výrobu 

dekoračních papírů za 595 milionů korun. Technologii dodala litovelská společnost rusko-

německému koncernu OAO MAJAK – Technocel. 

07.04.   Průběžné postavení našich celků v tabulkách: po 19. kole olomouckého krajského 

přeboru v kopané je Litovel na pěkném druhém místě se ziskem 39 bodů a házenkáři      

v 1. lize mužů na 10. místě se třinácti body.  

09.04.   Podmínka a pokuta za plagiát. Konečně soud potrestal podnikatele Josefa Milara, 

který vykradl i s ilustracemi dvě knihy bájí Martina Strouhala a vydal ji předloni v létě          

za podpory řady veřejných osobností a místních podnikatelů. U prostějovského soudu 

dostal za porušování autorských práv půlroční podmínku se zkušební dobou patnáct 

měsíců a musí zaplatit pokutu 30 000,- korun a dědicům autorských práv nahradit škodu 

téměř sto tisíc korun. Zbytek neprodaného nákladu Milarovy Zlaté knihy bájí prostějovský 

soud navíc zabavil. Syn původního autora pověstí Martin Strouhal byl s rozsudkem 

spokojen. „Moc se mě dotklo, že otcovy texty někdo bez našeho svolení použil. Ty knihy 

jsou dědictvím, na které je naše rodina hrdá. Šlo nám hlavně o lidskou a morální 

satisfakci,“ řekl.  

09.04.   Prezident Václav  Klaus oficiálně jmenoval Jana Fischera, šéfa Statistického úřadu, 

novým premiérem. „Letní premiér“ na šest měsíců do předčasných voleb má už 

sestavenou skoro celou vládu a ODS i ČSSD, kteří tvrdí, že mu do výběru ministrů jeho 

přechodné vlády moc mluvit nebudou, už mají hotové doporučující seznamy. KDU-ČSL je 

rozpolcená, zda se k vládě přihlásí, či nikoliv. 

14.04.   Den otevřených dveří k 6. výročí založení Mateřského centra Rybička. Oslava 

s dortem a občerstvením, kterou připravil Tým dobrovolných maminek (TDM) a manažerka 

MC paní Jana Baciak. Přišel i pan starosta MVDr. Vojtěch Grézl a předseda Seniorklubu 

Litovel PhDr. Josef Hubáček. Bylo i trochu smutno – Charita Litovel zanikla a je pouze 

střediskem Charity Šternberk, vedoucí projektu MC se stala Ing. Zavadilová a animátorkou 

paní Jana Baciak, která bude pracovat jen na polovinu úvazku, TDM tímto zaniká. 

Jednorázové akce, kromě již naplánovaných, nebudou nyní organizovány.  

14.04.   Přednáška o onkologii s paní Janou Koželskou, předsedkyní představenstva  ARCUS 

– ONKO CENTRA, signatářkou Pařížské charty proti rakovině a nositelkou Ceny Olgy 

Havlové přilákala do Malého sálu Záložny kolem třiceti seniorů. Pořadatelem akce byl 

Seniorklub Litovel. Symbolické vstupné deset korun bylo dorovnáno do částky 1 000,- korun 

a věnováno na léčbu onkologicky nemocných pacientů. 

15.04.   Poslední představení divadelní sezóny 2008/2009 bylo ve znamení změny. Pro 

onemocnění hlavní představitelky hry „Kachna na pomerančích“ Veroniky Žilkové se 

dával kus „Vše o ženách“ – zajímavé představení tří protagonistek – Anny Šiškové, Jany 

Krausové a Jitky Schneiderové. Sklidily velký potlesk a většina návštěvníků nelitovala 

změny. Na shledanou v nové divadelní sezóně 2009/2010! 
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16.04.   Daňová pohoda v Praze! Podle analýzy společnosti Terrinvest, která počítá četnost 

daňových kontrol u firem a živnostníků v jednotlivých obcích, přijde tato v metropoli 

jednou za sto let, v Pacově za 5, v Třeboni či Soběslavi za 12 let. Litovel je v průzkumu       

na 18. místě a může  čekat  na kontrolu jednou za  59 let! Takže, žádné strachy – prý je 

málo úředníků, ale moc firem! 

17.04.   Přesně 40  let uplynulo ode dne, který podle historiků definitivně ukončil pražské 

jaro: Gustáv Husák vystřídal Alexandra Dubčeka ve funkci prvního tajemníka KSČ. Věrný 

přívrženec Moskvy se stal symbolem normalizace v Československu. Zatímco Dubček byl 

odklizen na předsednické místo Federálního shromáždění a poté na velvyslanectví 

v Turecku, Husákova kariéra směřovala k vrcholu. V roce 1975 se stal posledním 

komunistickým prezidentem.  

17.04.   „Řvali až spadli, aneb Indiana Džouns na bobří výpravě“ – úletová show skupiny 

MANIACI plná parodií, kouzel, napětí a humoru ve Velkém sále Záložny. Pořadatel CK – 

BAVI. 

18.04.   Na počest Gustava Frištenského se v hale ZŠ Vítězná poměřili siláci v akci „Silácká 

Litovel“, letos na počest 130. výročí narození slavného zápasníka. V dřepech, zdvihání 

činky vsedě, hodu medicinbalem, skokem snožmo z místa, tlakem na lavičce a přenášení 

břemene se utkala čtyřčlenná družstva borců. Byla složena výhradně z amatérů a vítězi se 

stali siláci z Vápenky Vitoul Měrotín. Zajímavostí letošního ročníku bylo představení 

ženského družstva Hellas z Brna, které předvedlo exhibiční ukázku řecko-římského zápasu    

a také se zúčastnilo všech disciplín.   

20.04.   Hrajeme společně na africké nástroje. Po prvním úspěšném setkání se pořad 

opakuje v Koncertním sále MK.  

21.04.   To je snad zlý sen!? Kanál k moři žije a počítá i s tankery! Ministerstvo dopravy znovu 

vytáhlo ze šuplete kanál Dunaj - Odra - Labe, který by měl propojit evropské vodní cesty. 

Jaké dopady by měla jeho výstavba na moravské regiony a zejména na nás, si těžko 

dokážeme představit. Náklady se odhadují na stovky miliard korun! „Megalomanský 

projekt, s velmi  spornou  ekonomikou, by měl katastrofální dopad na životní prostředí,“ říká 

ministr životního prostředí v demisi Martin Bursík. 

21.04.   Propouštíme, zní dál z firem. Krize se prohlubuje i u nás na střední Moravě. Na 

Olomoucku avizuje větší propouštění 14 zaměstnavatelů. To se dotkne až 1 200 

zaměstnanců. Nejtěžší je nicméně situace na severu kraje, na Jesenicku a Javornicku. 

22.04.   Papež Benedikt XVI. přijede 26. září a pobude u nás dva dny. Zdrží se do dne výročí 

smrti svatého Václava, patrona Čechů. V Brně bude patrně sloužit mši pro statisíce lidí. 

Další zastávkou má být Stará Boleslav, kde byl kníže Václav před více než tisíci lety zabit. 

22.04. Byl spuštěn miliardový program „Zelená úsporám“, který má zajistit státní dotaci na 

zateplení domu či ekologické vytápění. Stát může přispět až 50 % a banky slibují půjčky 

s nižšími úroky. Celkem chce stát rozdělit 25 miliard korun, z toho 10 miliard ještě letos. 

Peněz prý je dost, na všechny se dostane. Mnozí budou ale zklamáni – podmínky pro 

přidělení dotace jsou velmi přísné.  
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22.04.   Chodci už přejdou po novém mostě na Dukelské ulici – byly dokončeny chodníky, 

moderní veřejné osvětlení a napojení na kruhový objezd u hostince Modrá hvězda. Most 

je 31 metrů dlouhý se sedmimetrovou vozovkou. Nové chodníky o šířce téměř dva metry 

ocení především chodci a maminky s dětmi, které dosud přes frekventovaný úsek musely 

po silnici. Celková rekonstrukce přišla na 30 milionů korun a most by měl vydržet nejméně 

sto let. 

22.04.   Jsou dokončeny terénní úpravy a osázení středového ostrůvku u kruhového 

objezdu na Staroměstském náměstí. Stavba, která má v průměru 35 metrů, zpřehlednila 

úsek častých dopravních nehod a frekventovanou křižovatku, do které se sbíhají silnice ze 

tří směrů – ze Šternberka, Uničova a Olomouce – a kudy denně projede až 16 tisíc 

automobilů. Na výstavbu okružní křižovatky Olomoucký kraj vynaložil 14 milionů korun, 

město se na investici podílelo částkou 3,5 milionu korun.   

23.04.   „Poutníci“ – legendární kapela hrající bluegrass a country se představila 

vystoupením v Koncertním sále MK. 

24.04.   Růst přijde až za rok. Mezinárodní  měnový  fond  očekává, že česká  ekonomika  

se letos propadne až o 3,5 %. Jde o druhý pokles světové ekonomiky za posledních 64 let, 

poprvé od konce druhé světové války. Celosvětový propad by měl činit 1,3 %. 

Nezaměstnanost by se mohla přehoupnout do dvojciferných hodnot a deficit rozpočtu by 

překročil 5 % HDP. Tak hovoří pesimistická předpověď.  

24.04.   Světu hrozí smrtící chřipka. Mexické orgány kvůli epidemii, pocházející zřejmě 

z vepřů a přenosné na člověka, přijaly rázná opatření – zrušily veškerou školní docházku 

v hlavním městě, uzavřely muzea, knihovny a divadla a zahájily rozsáhlou očkovací 

kampaň. Obětí viru A/H1N1 je zde již více než sto a šíří se do USA, Kanady a zemí jižní 

Evropy. 

25.04.   Seniorklub Litovel uspořádal cyklovýlet do Lhoty u Nákla k paní Aťce Švestkové - 

Janečkové, malířce a keramičce a zastavili se i u pamětní desky MUDr. Jana Opletala, 

první studentské oběti nacistů. Účastníků bylo 25. Své putování si zpestřili i návštěvou 

známé restaurace ve Lhotě „Pod lípou“. 

27.04.   Poslední koncert cyklu KPH se uskutečnil v atraktivním prostředí Mladečských 

jeskyní. Vystoupila na něm mezzosopranistka Virginie Walterová za klavírního doprovodu 

Karla Prokopa. Bohatě navštívenou akci sponzoroval pan Vitoul, majitel vápenky. 

28.04.   CzechPoint  zavedl v Litovli novou službu. Lze zažádat o výpis z insolvenčního 

rejstříku.Tak pomocí  informačního systému veřejné správy, který spravuje Ministerstvo 

spravedlnosti ČR, lidé mohou dohledat údaje o řízeních, dokumenty ze spisů a informace 

týkající se dlužníků. 

01.05.   V noci z 30. 4. na 1. 5. poškodil neznámý vandal nebo vandalové ještě 

nedokončené osvětlení na cyklostezce spojující ulici Dukelskou s místní částí Víska. Vznikla 

tak škoda nejméně 150 000,- Kč, a náklady na vybudování osvětlení (původně 800 000,- 

Kč )tak zbytečně narostou. Díky tomuto naprosto neomluvitelnému chování některých 
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našich spoluobčanů se budování osvětlení navíc i prodlouží. Už by se těm alkoholizovaným 

návštěvníkům zábav, ničícím při cestě domů vše kolem, měl zatnout tipec! 

01.05   Tradiční oslava 1. máje pořádaná  ČSSD v parku Míru přilákala i díky krásnému 

počasí řadu rodičů s dětmi i sympatizantů strany. Smažily se bramboráky, litovelské pivo 

teklo proudem a děti soutěžily na dopravním hřišti v zajímavých disciplínách. Vydařená 

akce.    

02.05.   Smíšený pěvecký sbor KANTIKA, člen Unie českých pěveckých sborů, uspořádali s 

MK přehlídku CANTICUM LITOVEL 2009 na které mimo Kantiky vystoupily ještě další čtyři 

sbory: Smíšený pěvecký sbor Uničov, Florian Jeseník, Chorus Mauritiensis Olomouc a ECHO 

Frýdlant nad Ostravicí. Škoda, že účinkující měli výraznou početní převahu nad 

posluchači. Těch  prvních bylo kolem devadesáti a když  při společných písních byli všichni 

na pódiu, v Koncertním sále zůstalo pouhých 28 diváků. Pozváni byli všichni členové RM 

osobními dopisy s čestnou vstupenkou, ale ani jeden z nich, ani žádný ze zastupitelů sem 

cestu nenašel. Vedení města bylo na oslavách v Javoříčku, ale neúčast představitelů 

města působila více než trapně. 

03.05.   Tradiční pouť u svatého Filipa a Jakuba měla snad počasí objednané přímo 

nahoře. Nebe jak vymetené, příjemné teplo, spousta sladkostí a poutního zboží, kolotoče 

a autodrom, spousta návštěvníků – to byla kulisa této vydařené akce KDU-ČSL. Poutní mše 

svatá, vystoupení hudby z Drahanovic a písně Karla Kryla, které v podání Michala 

Zapletala zazněly odpoledne v kostele, dotvořily atmosféru poutního dne. 

04.05.  Gustav Frištenský je na titulní stránce novin MF Dnes, kde na něj vzpomíná Zdenka 

Frištenská, praneteř slavného siláka. Je to milá připomínka 130. výročí jeho narození. Paní 

Zdeňka, takto ředitelka Muzea Litovel, dává dohromady rodokmen a chystá knihu 

vzpomínek na významného občana  našeho města. 

05.05.   Informace z novin potěšila: „Zámek ožívá, bude tu hotel“. Konečně se věci daly   

do pohybu a chudobínský zámecký areál se díky třicetimilionové dotaci mění v místo 

s kvalitním ubytováním, které v blízkosti Litovle tak zoufale chybělo. V prostorách zámku    

a k němu náležejících budovách vyrůstá pět apartmánů, restaurace, několik 

kongresových sálů a wellnes centrum. V bloku budov u někdejšího hotelu chtějí noví 

majitelé postavit i nové hotelové křídlo se sedmi desítkami dvoulůžkových pokojů. Úprav se 

dočkal také rybník a přilehlý park. Celý zámecký areál bude volně přístupný hostům             

i místním, kteří se sem již několik let podívat nemohli. Novým majitelem je společnost      

Tech idea  s.r.o. 

06.05.   Vernisáž výstavy z díla litovelského výtvarníka Jiřího Zapletala ve Výstavní síni MK 

přilákala nezvykle mnoho zájemců, z nichž mnozí byli překvapeni šíří záběru a stylů obrazů 

a grafik. Jiří Zapletal je litovelským rodákem, žije tady celý život a je jednou z vůdčích 

osobností Studia ATELIÉR i zakládajícím členem skupiny výtvarníků Olomoučtí. 

06.05.   Schodek míří nad 150 miliard – vláda chtěla deficit rozpočtu 38,1 miliardy korun, 

ale už nyní utratila o 55 miliard více, než vydělala. To je schodek za první čtyři měsíce 

letošního roku. Pokud by se stát zadlužoval po celý rok stejným tempem, skončil by 
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schodek na konci roku na 165 miliardách korun! Při sestavování rozpočtu přitom 

ministerstvo počítalo takřka s přesným opakem – téměř desetiprocentním růstem. 

07.05.   Nastupuje vláda skrblíků! Nový premiér Jan Fischer představil členy své vlády. Ač je 

čeká jen pár měsíců ve funkci, plánují razantní kroky. Hned ale narazili – ČSSD se nelíbí 

jejich plány šetřit na mzdách, penzích či oddalování šrotovného. Ona ale jinak cesta 

nikam nevede, takže vyhoví premiér „letní“ či „překlenovací“ nebo dokonce „úřednické“ 

vlády politickým tlakům, nebo bude trvat na úsporách? 

07.05.   Prasečí chřipku řeší i v našem kraji! Lékaři na Olomoucku prověřovali první dva 

případy podezření na prasečí neboli mexickou chřipku. Oba muži přiletěli z mexického 

Cancúnu, ale u obou testy nakonec nemoc vyloučily. Pro další možné případy je 

připraveno 26 lůžek na infekčním oddělení v prostějovské nemocnici. Stále více se ale zdá, 

že jde o zbytečný humbuk, vždyť k dnešnímu dni je ve světě známo jen 58 případů tohoto 

onemocnění. 

08. 05.   Prezident republiky jmenoval letní překlenovací vládu Jana Fischera. 

09.05.   Haná zavádí svou značku, a tak typické hanácké výrobky dostanou speciální 

označení. Jde o zdobené perníčky z Křelova, dřevěné hračky z Loučan či zvonečky 

z Brodku u Přerova. Tyto výrobky budou první, které si turisté budou moci koupit se značkou 

„Haná, regionální produkt“. Nový systém značení místních výrobků, který chce vyzdvihnout 

tradice a um místních lidí, má zavést turisty i na vesnice našeho regionu. Snad se to 

podaří!? 

11.05.   V Pomoraví se chystají na boj s komáří kalamitou, když na obyvatele obcí a měst 

v blízkosti Litovelského Pomoraví opět zaútočili komáři. Po dvou letech, kdy byl relativní 

klid, je letos na některých místech zase kalamitní stav. Nejpostiženější jsou jako obvykle 

obce Střeň, Hynkov, Lhota nad Moravou a část Litovle. Voda se vylila do lužních lesů, kde 

se komáři mohli množit a takže i naše město  požádalo na hejtmanství o finance na 

speciální přípravky na likvidaci komárů. Kraj nám tak uhradí až 80 % nákladů na likvidaci 

obtížného hmyzu. 

13.05.   ČSSD chce zavést vyšší daně protože potřebuje na své volební sliby nejméně        

15 miliard korun. Jde o vyšší přídavky na první a druhé dítě, nižší na každého dalšího 

potomka a možnost být na rodičovské až do sedmi let věku dítěte nebo minimální 

garantovaný důchod. To ovšem bude znamenat vyšší daně pro firmy a pro lidi, kteří berou 

nad sto tisíc měsíčně.  

14.05.   Šéf ČSSD Jiří Paroubek zvítězil! Tentokrát ale ze svého triumfu asi radost mít nebude. 

V anketě čtenářů Blesku ho zvolili nejhorším politikem Česka, když o 450 hlasů méně dostal 

„křikloun“ jeho strany David Rath. Na dalších místech se ocitl expremiér Mirek Topolánek, 

autor „náhubkového“ zákona, poslanec ODS Marek Benda a exministr vnitra Ivan Langer. 

15. 05. Litovel viděla scénu jako z amerického seriálu, když v podvečer byl na náměstí 

zadržen uničovský strážník bezprostředně poté, co si převzal na zakázku vyrobený pervitin. 

Jde o velký skandál pro naše sousedy, protože obviněný si služebnu Městské policie 
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proměnil v distribuční místo pro prodej drog a pervitin nejen prodával, ale sám ho i bral,     

a to i když byl ve službě! 

18.05.   Stárneme a vymíráme! Česko v roce 2065? Třetina národa budou důchodci, jak to 

vyplývá z analýzy a předpovědi vývoje, kterou včera představil Český statistický úřad. 

Navíc, pokud by k nám neproudili přistěhovalci, pomalu by Češi vymírali a za 56 let by nás 

tu žilo „jen“ 8,8 milionu. Počet důchodců by byl v uvedeném roce dvojnásobkem oproti 

současnému stavu. Ještě výrazněji by narostl počet osob starších 100 let. Zatímco 

v současnosti je jich přes 600, v roce 2065 by jejich počet měl přesáhnout 14 tisíc. 

19.05.   Seniorklub uspořádal zájezd do Kroměříže, kde si účastníci prohlédli Arcibiskupský 

zámek, Květnou zahradu a Arcibiskupskou mincovnu. Vzhledem k velkému zájmu o tuto 

akci uskuteční se stejný zájezd i  22. května. 

19.05.   Ve Velkém sále Záložny vystoupil se svým koncertem „český Sinatra“ Laďa Kerndl 

s orchestrem. Vzhledem k tomu, že umělec má své přátelské vazby na naše město díky 

manželce, došlo i na řadu neformálních setkání. Sám koncert byl velmi úspěšný. 

21.05.   Střeň – 23 komářích útoků za minutu! Komáři ztrpčují život lidem v Litovelském 

Pomoraví,  i když  se díky postřikům jejich počet podařilo hodně snížit. Některá místa jsou 

stále nad hranicí kalamity, kterou hygienici vyhlašují už při více než 10 napadeních. 

V populaci se kromě jarních druhů objevují i některé letní, zatím ale jen v malém procentu. 

Postřik byl také proveden i v našem městě. 

22.05.   Němci ztrácejí zájem a na střední Moravu už nejezdí. V prvním čtvrtletí se jich zde 

ubytovalo o pětinu méně, ubylo však také domácích turistů. Hlavním důvodem je prý 

probíhající krize, ale i problém generační. Sudetští Němci, kteří k nám jezdili, už zestárli         

a pro mladé není náš region dostatečně atraktivní. Bude nutno zvýšit propagační kampaň 

pro Poláky a nalákat je především na klíčovou oblast pro zimní sporty – Jeseníky. 

23.05.   Free litovelská jízda – 3. ročník zábavné projížďky Litovelským Pomoravím 

odstartoval ve třech kategoriích (muži, ženy, junioři) na trať dlouhou 30 kilometrů a pro 

rodinné týmy (minimálně jeden rodič + dítě do 15 let) na trasu 18 kilometrů, převážně po 

lesních asfaltových cestách. V první kategorii závodilo na 300 účastníků a ve druhé pak 

170. Počasí závodu přálo. Vyhlášeni byli vždy první tři muži, ženy, junioři (do 18 let), první tři 

rodinné týmy, nejstarší, nejmladší, nejtěžší, závodník s nejlepší maskou aj. V areálu pivovaru 

mezitím probíhal program a soutěže pro rodiče s dětmi, probíhala ochutnávka piva Litovel 

FREE, zábavné soutěže, fotbalové aktivity a hudební produkce. Akce je již dobře zapsána 

v kalendáři všech závodníků. Škoda jen, že se vytrácí avizovaná pohoda, mnozí berou 

závod příliš prestižně a mnohdy jezdí až bezohledně. 

23.05.   Med podraží – včelaři pálí úly. Včelí mor letos řádí na střední Moravě více než loni a 

Krajská veterinární správa už nařídila likvidaci včelínů na 30 místech kraje. Podle včelařů 

kvůli tomu podraží med, nedostatek včel může způsobit škody i zemědělcům, protože 

včely nemusí stihnout opylovat hospodářské plodiny v takovém množství, jaké je potřeba. 

25.05.   Česko je třinácté nejlevnější v žebříčku zemí vhodných na dovolenou podle 

časopisu Forbes. Na prvním místě je Maďarsko, pak Švédsko a Polsko. „Pořád si stěžujeme, 
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jak je tady draho, ale ve skutečnosti jsme jednou z nejlevnějších destinací vůbec. Kde 

jinde stojí půllitr piva třicet korun?“, říká Tomio Okamura, mluvčí Asociace českých 

cestovních kanceláří a agentur.    

 26.05.   Litovelští fotbalisté klesají v tabulce krajského přeboru. Dlouho byli první, teď jsou 

až na třetím místě, když je předstihly týmy Mikulovic a HFK Olomouc B. V posledním kole 

dokonce prohráli 0:1 na hřišti posledních Loštic! 

26.05.   Překvapivé výsledky přinesl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění o tom, 

jak by dopadly volby do europarlamentu. Vyhrála by je ODS s  36,5  %, sociální demokraté 

by za ní zaostali o více než 8 %. Berme to s nadhledem, v průzkumu se totiž neodrazily 

bouřlivé mítinky ČSSD z posledních dnů. 

26.05.   Mexická chřipka v Česku, ale bez paniky. Figurujeme ve světovém žebříčku, kde 

jsme již 47. zemí, kde byl virus objeven. Přivezl jej pilot ČSA, který přicestoval z New Yorku. 

Nemoc má velmi mírný průběh, pacient je v domácím ošetřování. Nás ostatní také chrání 

teplé počasí, které šíření viru nepřeje. 

27.05.   Předvolební mítinky ČSSD se změnily v zápasy mezi vrhači vajec a ochrankou,        

a z kampaně je tak vajíčková válka. Praha zažila nejbouřlivější mítink od listopadu 1989        

a na Jiřího Paroubka a další vůdce ČSSD letěly stovky vajec. Obviňována je ODS, která se 

dušuje, že s tím nemá nic společného, a vyzývá k ukončení akcí s vejci. Není dobré, že se 

recese s házením vajec zvrhla v nekompromisní útok, ale přece jen jednoho napadá staré 

přísloví „Kdo seje vítr, sklízí bouři“. 

28.05.   Rok nepracuješ? Klesnou ti dávky! Bič na povaleče startuje, ovšem postihne i ty, 

kteří práci chtějí a neseženou ji. Kdo je bez místa více než rok a nenajde si práci alespoň 

na 20 hodin v měsíci, přijde o třetinu příspěvku na živobytí. Pokud však nezaměstnaný 

odpracuje pro obec či charitu ještě o deset hodin více, stát ho za to odmění zhruba 550,- 

Kč navíc. O lidi se mají postarat obce, ale ty však na to nemají ani administrativu, ani 

peníze. Starostové z Olomouckého kraje nový systém sice chválí, na druhé straně si však 

stěžují, že stát opět všechno nechal na obcích. V kraji je nyní desetiprocentní 

nezaměstnanost, bez práce je tak přes dvaatřicet tisíc lidí. 

29.05.   Náš kraj zažívá neobvyklou podívanou. Střední Moravou táhnou ohromná motýlí 

hejna babočky bodlákové, která letí v rychlém letu nízko nad zemí. Většinou míří na 

severovýchod a nejeví žádnou snahu usednout na květy a pít nektar. Ornitologové tvrdí, 

že jich tudy prolétají minimálně statisíce, možná i miliony. Motýli přezimují ve Středomoří a 

v květnu se vydávají na sever, kde díky pomalejšímu růstu rostlin nacházejí ideální 

podmínky pro nakladení vajíček a na začátku podzimu opět migrují za teplem.  

30.05.   Ve věku 76 let zemřel slavný zpěvák Waldemar Matuška, který na Floridě podlehl 

astmatu a zápalu plic. Jeho písně dobře zná každý Čech, některé z nich zlidověly. Třeba 

Tereza, Jó, třešně zrály, Růže z Texasu, Sbohem lásko, Ach, ta láska nebeská či Slavíci 

z Madridu. 

31.05.   Městský klub zahájil předprodej vstupenek na divadelní sezónu 2009/2010, kdy 

přijedou do města opravdové hvězdy – Ondřej Vetchý, Oldřich Navrátil, Lukáš Vaculík 
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nebo Mahulena Bočanová. Příznivcům se představí ve čtyřech komediálních titulech.  

Počet abonentů utěšeně stoupá – v roce 2006 jich bylo jen 38, 2007 115 a loni dokonce 

přes dvě stovky. 

01.06.   Cena Litovelských novin se zvýšila ze 6,- na 8,- Kč. 

03.06.   Jiřího Paroubka v Olomouci „zdravil“ pískot mladých na předvolebním mítinku 

ČSSD. Zejména jeho projev provázel pískot a transparenty s nesouhlasnými nápisy, 

například: Plnou parou back!, Volte jistotu zadlužení, Po vás potopa či Zabraňte návratu 

ČSSD. Došlo také na několik šarvátek, které museli uklidňovat pořadatelé, policie vše jen 

sledovala z povzdálí. Sociální demokraté jsou vlnou nesouhlasu roztrpčeni a jen těžce 

přiznávají svoje chyby v kampani.  

03.06.   Papcel Litovel propustil kvůli krizi 60 zaměstnanců. Přední tuzemský výrobce strojů    

a zařízení pro papírenský průmysl přistoupil ke snížení počtu zaměstnanců kvůli poklesu 

zakázek v souvislosti se světovou ekonomickou krizí. Nyní podnik zaměstnává 239 lidí. 

Region vykázal od začátku roku do konce dubna nejvyšší procentuální nárůst počtu 

uchazečů o práci v celém Česku. Počet nezaměstnaných v kraji se zvýšil za toto období    

o více než 41 %, přičemž celorepubliková průměrná hodnota činila necelých 30 %.  

03.06.   Vernisáží byla zahájena autorská fotovýstava vedoucího litovelského Fotokroužku, 

Ing. Petra Dolinského, „Krajiny mého života“. Za hojné účasti autor představil své snímky 

z cesty po Číně, rodinné momentky i fotografie květin, vše velmi vkusně naaranžované    

ve Výstavní síni MK. Úvodní slovo pronesl fotograf Miroslav Pinkava. Výstava byla konce 

měsíce června. 

04.06.   Na serveru Rajče.net, v soutěži o tablo roku, kterou toto největší české internetové 

album uspořádalo letos už počtvrté, zvítězili studenti třídy 4. A  GJO. Mají tak nejlepší tablo 

na střední Moravě.  Jejich portréty ve stylu Ameriky dvacátých let ocenily stovky 

hlasujících. Teď ještě aby jim taky dopadla dobře i maturita! 

05.06.   Muzeum Litovel, Muzejní společnost Litovelska a Kirri,o.s. uspořádali Litovelskou 

muzejní noc od 18 do 23 hodin. Součástí byly komentované prohlídky v kostýmech, 

projekce nejstarších filmových záznamů Litovle, střelba z kuše a luku, ohnivá show, když 

program začínal v každou celou hodinu a vše bylo zdarma. Zajímavá akce, snad se stane 

i tradicí? 

5.a 6.6. Ve volbách do Evropského parlamentu (když jsme volili 22 poslanců) zvítězila ODS, 

ČSSD propadla! V generálce na podzimní parlamentní volby porazil Topolánek Paroubka 

o více než osm procent (ODS 31,02 %, ČSSD 22,69 %, KSČM 14,40 %, KDU-ČSL 7,76 %). 

Výsledky eurovoleb  tak po loňské zdrcující porážce ODS v krajských volbách opět 

přebarvily politickou mapu na modro. Ve 23 velkých městech z 30, vyhrála ODS. Ta bude 

mít v Bruselu 9 poslanců, ČSSD 7, KSČM  4 a KDU – ČSL 2 poslance.  

5. a 6. 6. Jedinou baštou ČSSD zůstalo právě Olomoucko. K volbám do Evropského 

parlamentu přišlo 27,1 % lidí a svůj post v Bruselu obhájil kandidát KDU-ČSL Ing. Jan Březina. 

ČSSD tady získala 26,11 %, ODS 24,96 %, KSČM 15,55 % a KDU-ČSL 12,05 % hlasů. Sociální 

demokraté si tak ve srovnání s výsledky provoleb před pěti lety výrazně polepšili. Tehdy 
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skončili čtvrtí, když získali pouhých zhruba devět procent, nyní jim voliči dali šestadvacet 

procent. Je nepopiratelným faktem, že Olomoucko se již po řadu let stalo baštou sociální 

demokracie. 

06.06.   Vláda Jana Fischera dostala důvěru Sněmovny Parlamentu České republiky. 

06.06.   V eurovolbách zvítězila v Evropě pravice, jen v šesti zemích se radovala levice. Byly 

to také volby s nejnižší účastí v historii EU – jen kolem 43 %. V europarlamentu tak budou 

mít stále nejsilnější postavení středově pravicové strany. 

06.06.   Klub českých turistů TJ Tatran Litovel, Rodičovské sdružení při ZŠ Jungmannova 

v Litovli uspořádali 10. ročník turistického pochodu Litovelským Pomoravím. Trasy v délce 

10 až 30 kilometrů byly vedeny novozámeckým areálem CHKO Litovelské Pomoraví, a bylo 

možno je absolvovat pěšky nebo na kole. V cíli obdržel každý účastník pamětní list a malé 

občerstvení. Počasí akci příliš nepřálo, byla zima a foukalo. 

06.06.   Mistrovství ČR 3 x 3 v pétanque (Regionální kolo východ) se konalo na hřišti              

u Sokolovny. 

08.06.   Pandemie chřipky přichází po čtyřiceti letech. Světová zdravotnická organizace 

vyhlásila šestý, nejvyšší stupeň pandemie chřipky. Vir mexické, neboli prasečí chřipky, se 

začal rychle šířit mezi kontinenty a přenos z člověka na člověka je stále častější. Na světě 

je nyní 28 000 nemocných, 141 lidí již zemřelo. V Evropě se virus objevil už v sedmadvaceti 

zemích, v Česku mají pozitivní testy čtyři lidé.  

10.06.   Vzniká nová politická strana TOP 09 a její zakladatel Miroslav Kalousek sbírá 

přeběhlíky u lidovců, ODS i zelených. Získal do čela bývalého ministra zahraničních věcí 

knížete Karla Schwarzenberga, což by mohlo být základem úspěchu strany. Chce sesbírat 

všechny středové voliče, jejichž hlasy se v evropských volbách rozdrobily a propadly mezi 

menší strany. Slibují zavedení školného, poplatky u lékaře a odmítají zvýšení daní pro 

zaměstnance s vysokými platy. Měla by to být důsledně konzervativní strana. Bude to na 

úspěch stačit? 

11.06.   V krajském přeboru v kopané se Litovel propadá stále níž a níž, teď už je s 46 body 

čtvrtá a prohrává s mužstvy ze středu i konce tabulky, naposledy se Šternberkem 3:2. 

Kdeže loňské sněhy a první místo v tabulce jsou? 

13.06.   Za krásného počasí proběhly slavnosti „Hanácké Benátky“ na hlavní scéně            

na náměstí, v parku Míru i doprovodný program. Otevření se zúčastnili mimo vedení města 

i hosté - europoslanec Březina, poslanec Krill a vicehejtman  Rašťák. Náměstí bylo plné 

stánků s občerstvením a také netradičním zbožím a vystoupily tady i hvězdy „šoubyznysu“ 

- Marek Ztracený, Kamil Střihavka a Miro Žbirka. Závěrečný mimořádný ohňostroj za 

doprovodu hudby byl třešinkou na dortu úspěšné akce. Podrobněji viz v kapitole Slavnosti. 

17.06.   Dnes se otevřelo litovelské koupaliště pro veřejnost, jak to ale bude s návštěvností, 

si netroufáme  posoudit. Počasí v posledních dnech venkovnímu koupání stále nepřeje,     

a tak nový provozovatel, pan Jiří Motola, nebude asi příliš spokojen. Provozní doba 

koupaliště je od pondělí do neděle vždy od 9 do 19 hodin, vstupné pro dospělé je 15,- Kč, 
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pro děti a důchodce 7,- Kč. K dispozici návštěvníkům jsou 2 bazény, dětské brouzdaliště, 

stolní tenis, hřiště na nohejbal, kuželky, hřiště na basketball a občerstvení v bufetu. 

17.06.   My, Litoveláci jej důvěrně známe, a tak jen konstatujeme: z olomouckého orloje 

sundali nejvíce zdevastované figury – úředníka, muzikanta a kováře, ale tuto památku 

socialistického realismu čeká mnohem důkladnější rekonstrukce. Figury dostanou nový 

kabát, však je to poprvé, co po padesáti letech projdou kompletní údržbou a opravou. 

Oprava figur je naplánována tak, aby na orloji chybělo vždy nanejvýš pět postav a turisté 

nebyli příliš ochuzeni. Mnohé hlasy se ozývají proti duchu Svolinského orloje, ale takoví jsme 

byli a orloj nám to může stále připomínat. 

18.06.   I místní kronika by měla zaznamenat to, co dojímá většinu občanů naší generace 

(kronikáře nevyjímaje). „Slavík z Madridu“ - Waldemar Matuška - s geniálním zpěvákem,     

a naším postpubertálním idolem, se na pražský Žofín přišlo rozloučit na pět tisíc lidí. Další 

den byla urna s jeho popelem uložena na Vyšehradském hřbitově mezi slavné Čechy. 

19.06.   Agrární komora ocenila patnáct nej … středomoravských potravin, letos už potřetí. 

Z regálů obchodů to bude vzkazovat logo Výrobek OK 2009, které je výrobku propůjčeno 

na rok, do dalšího kola soutěže. Píšeme o tom proto, že mezi oceněnými výrobky jsou dva 

„naše“ ze Tří Dvorů - Těstoviny bezvaječné sušené – fusilli, podniku Adriana a sýr Grand 

Moravia firmy Orrero. Porota vedle vzhledu, chuti či obalu hodnotila například i originalitu 

tovarů.   

19.06.   ČSSD svrhla vládu a preference jí teď klesají. Čtyři měsíce před parlamentními 

volbami ODS posílila a šance obou stran se prakticky vyrovnaly (ODS 28,3 %, ČSSD 28,2 %). 

Volby by skončily remízou – obě strany by získaly shodně 79 mandátů ve Sněmovně. ODS 

zabodovala předsednictvím EU, po svržení kabinetu začala posilovat, vítězně se nadechla 

po vyhraných eurovolbách a dozvucích paranoické kampaně ČSSD, která nebyla 

schopna uznat svou porážku. 

21.06.   V 7.45 minut začalo astronomické léto, vstoupili jsme do znamení Raka a byl 

nejdelší den v roce. Současně to byl Den daňové svobody a den společné akce Muzejní 

společnosti Litovelska a Seniorklubu Litovel - cyklovýletu do Hanáckého skanzenu 

v Příkazích. Na kolech dorazilo 28 účastníků, auty dalších 20. Docela reprezentativní 

návštěva si vyslechla úvodní slovo pana Vaci, dlouholetého správce i průvodce skanzenu, 

prohlédla si zajímavé exponáty.  Akci završila občerstvením „Na konci světa“ v Březovém. 

22.06.   Paroubkovi prudce spadla obliba, kterou se tak rád chlubil. Za poslední tři měsíce 

mu podle agentury STEM spadla o téměř 10 % a se 37 % je teď jen těsně před svým 

největším rivalem Mirkem Topolánkem (34 %). Takže máme jiné starosti – po prohraných 

evropských volbách se srovnaly preference ČSSD a ODS před volbami do Sněmovny            

a po tomto propadu v oblibě už pomalu přestávají být sociální demokraté favoritem 

předčasných voleb. Alespoň podle průzkumů mínění. 

23.06.   Nebe protkly zárodky tornád a obloha nad Litovlí ukázala unikátní scenérii – osm 

tornádových tromb. V Česku jich tolik ještě nebylo. Neobvyklý jev doprovázený hustou 

vrstvou oblačnosti trval více než hodinu. 
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24.06.   V restauraci Loděnice proběhlo setkání členů Seniorklubu s představiteli Města 

Litovel a organizací či institucí, se kterými senioři spolupracují. Hosty byli starosta města dr. 

Grézl, MST pan Petr Šrůtek, ředitelka MK Bc. Hana Vogelová a programová pracovnice 

slečna Zuzana Pazderová, ředitelka Městské knihovny Mgr. Lenka Fišrová a manažerka  

MC Rybička paní Jana Baciak. Nálada byla dobrá, občerstvení chutné a účast vysoká – 

kolem 75 seniorů. 

24.06.   Velká voda po vydatných deštích zasáhla několik oblastí na Moravě a ve Slezsku. 

Na Vsetínsku zavřela voda lidi v domech, Valašské Meziříčí zalila voda a má už i první oběť  

- ženu z novojičínské části Žilina. 

25.06.   Blesková katastrofa přišla z malých potoků.  Velká voda kolem Nového Jičína přišla 

rychle a mnozí lidé neměli šanci včas uniknout do bezpečí a vyžádala si 12 mrtvých. 

Systém varování byl k ničemu, protože voda po průtrži mračen zalila vesnice během 

několika minut. Nejhorší situace byla v Jeseníku nad Odrou. 

25.06.   V Los Angeles nečekaně zemřel na zástavu srdce „král popu“ Michael Jackson      

ve věku padesáti let. Zemřel jen osmnáct dnů před plánovaným návratem na hudební 

scénu, v rámci něhož  měl  absolvovat na padesát koncertů v londýnské O2 Aréně. Mezi 

jeho početnými fanoušky vyvolala zpráva obrovské pozdvižení a otřásla hudebním 

světem. Jackson patřil k nejúspěšnějším popovým umělcům všech dob a prodal přes 750 

milionů desek a jeho album Thriller z roku 1982 je zapsáno v Guinnesově knize rekordů jako 

nejprodávanější album všech dob. 

26.06.   Zatímco v obcích na Hranicku uklízejí spoušť po velké vodě, Jesenicko znovu 

zasáhly  silné deště a nad Mikulovicemi se přehnala další ničivá bouře. Voda si vyžádala 

další, už třináctou oběť. Bělá, Vidnávka a Opava jsou opět na třetím stupni a všichni          

se děsí dalších dní. Povodeň zasáhla už 62 obcí. Na záchranné a likvidační práce bylo 

nasazeno 120 jednotek, což je 1 200 hasičů. Ti zachránili z postižených oblastí 145 lidí           

a v předstihu jich evakuovali 126. Nejpostiženějším územím je Novojičínsko.    

26.06.   MK a vodácká restaurace Loděnice uspořádali koncert – minifestival živé hudby - 

„Folkové Pomoraví“, kde vystoupili písničkáři Kunčar - Krylová, folk-rocková skupina 

NOACO, písničkáři Slamák – Sova a Ivan Hlas. Po skončení programu následovalo jam 

session. 

28.06.   Mikroregion Litovelsko a obec Bílá Lhota připravili koncert skupiny „Javory“ Hany    

a Petra Ulrychových. Koncert se bohužel pro deštivé počasí nekonal v arboretu, ale v sále 

kulturního domu. Tam na čtyři stovky spokojených posluchačů vyslechly nejen klasické hity 

této skupiny, ale i písničky z jejich nových CD. 

28.06.   Povodně paralyzovaly Jesenicko – sever kraje zasáhly o víkendu silné deště             

a bouřky. Ty škodily ve více než 20 obcích. Zemřeli dva lidé. Voda letěla zahradami, 

vyplavovala domy, ničila chodníky, silnice, podemlela několik tratí. „Trvalo nám skoro 

dvacet let, než jsme dali dohromady zanedbanou infrastrukturu. Stačila jedna noc, aby ji 

zničila!“, řekl starosta nejponičenější obce Bernartic na Jesenicku. 
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29.06.   Pošťákovi se nevyhýbejte, od 1. července mu klidně otevřete, i když nese dopis, 

kterému byste se nejraději vyhnuli. Díky novele několika zákonů nastává revoluce 

v doručování úředních listin, které jsou po 10 dnech považovány za doručené. Vyhnout se 

převzetí obsílky tak bude téměř nemožné. Úřady mohou začít s firmami, ale i jednotlivci, 

začít komunikovat prostřednictvím datových schránek, jejichž pořízení je bezplatné.  

30.06.   Dnes oficiálně končí školní rok 2008/2009 a pro 816 000 dětí ze základních škol         

a téměř 128 000 středoškoláků začínají prázdniny. Většina dětí ale dostala svá vysvědčení 

už v pátek a tak mají prázdnin o dva dny více. Všichni žáci se do škol vrátí hned 1. září, 

které letos připadá na úterý.   

30.06.   Půl roku, kdy Česko předsedalo EU skončilo - byl to úspěch nebo zklamání? České 

půlroční předsednictví by se dalo shrnout takto: divoký leden, chrabrý únor, vítězný březen 

(ovšem jen do pádu vlády!), trpký duben, rozpačitý květen a solidní červnový závěr.         

Až s naším předsednictvím Evropa poznala, koho jí rozšíření přineslo před pěti lety (a to 

v dobrém i nedobrém smyslu!). Snad několik čísel: 182 dnů předsednictví; 1,9 miliardy 

výdajů; 3 000 zasedání, která řídili čeští politici a diplomaté; 350 jednání v Česku; 600 

kulturních akcí u příležitosti předsednictví aj. Celkový a hlavně „umělecký dojem“ nám 

však nepochybně zkazil pád vlády uprostřed našeho předsednictví, což se jeví jako 

neomluvitelný hazard s pověstí země.  

01.07.   Účet za povodně? Jesenicko miliarda, Hranicko přes 100 milionů. Na záplavy         

se vybralo přes 12 milionů korun přes humanitární organizace (Člověk v tísni, ADRA, Česká 

katolická charita). Za peníze organizace nakupují materiální pomoc a posílají ji do 

zaplavených oblastí. Dvanácti miliony korun přispěl také Středočeský kraj. Částka ještě 

není konečná, dárci posílají další peníze. Je vidět, že lidé nejsou lhostejní k cizímu neštěstí.  

01.07.   V Litovli přibyly jednosměrky a za parkování se platí! S novým dopravním značením 

musí řidiči počítat v centru města, změny se dotknou hlavně ulic Třebízského, 

Jungmannova a Husova, které jsou nově jednosměrné. Na náměstí a v okolí čeká řidiče     

i další povinnost – platit za parkování, a to za každou započatou hodinu deset korun.        

Za parkování v zóně se platí ve všední dny od 8 do 17 hodin a v sobotu dopoledne. 

01.07.   Prezident Václav Klaus vyhlásil předčasné volby do Poslanecké sněmovny            

na pátek 9. a sobotu 10. října 2009. Vyhověl tak dohodě politických stran, které si volby 

právě v tomto termínu přály. Vyhlášení voleb musí ještě formálně podepsat premiér Jan 

Fischer. 

02.07.   Nájemné vzroste až o 50 % a na 750 tisíc domácností pocítí změnu – vzroste totiž 

státem regulované nájemné, v menších městech do 10 000 obyvatel dokonce až o 50 %. 

Krajská města k témuž přistoupí až za rok. Důvodem je příprava na deregulaci nájemného, 

která nastane v roce 2011. To už výši nájemného nebude určovat stát, ale majitel se na ní 

dohodne s nájemcem … (?). 

03.07.   První akce Hudebního kulturního léta v Litovli přinesla večer plný zpěvu, juchání       

a dobré nálady. Na vodácké Loděnici vystoupili na večeru s harmonikou Piňovští kanci      

a po tři hodiny drželi vysoko laťku spolupráce s posluchači. Zpívali snad všichni a dobrá 

pohoda jim vydržela až do konce. „Zpěváčků“ bylo kolem 150 a nejen, že byla obsazena 
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všechna místa, ale i řada lavic, které nachystal pořadatel celé akce MK Litovel. Další den 

vystoupila skupina COKOLIV. Koncerty budou po celé léto, vždy v pátek a sobotu večer.  

04.07.   Vojáci bourají podmáčené domy – povodně na Jesenicku poničily 897 objektů 

(domy, hospodářská stavení, garáže aj.) a v oblasti došlo také k 24 sesuvům. Mnohá 

stavení po vyjádření statika čeká demolice. 

04.07.   Turnaj v pétanque – Hanácky bakole – se konal na hřišti u Sokolovny. 

05.07.   Zajímavost z tisku: V Jiříkově na Sovinecku, v Pradědově zahradní galerii U Halouzků 

(řezbář Jiří Halouzka) mezi unikátními až 250 dřevořezbami na ploše 4 hektarů je také 

největší Betlém na světě zapsaný do Guinnesovy knihy rekordů. Má přes 140 figur, váží      

20 tun je spojený i s naším městem. Dva koně z Betléma - Tornádo a Tajfun- jsou vyřezáni 

z vyvrácených stromů při tornádu v Litovli. 

07.07.   Dvanáct milionů korun na odstraňování následků povodní poskytlo Zastupitelstvo 

Olomouckého kraje pro vyplavené obce. Ty z nich mohou zaplatit například odvoz suti, 

demolice domů, nákup paliv, léků, desinfekčních prostředků či energie na provoz 

vysoušečů zdiva a čerpadel. 

08.07.   Pravčická brána bude divem světa? Symbol Národního parku České Švýcarsko    

má šanci postoupit do semifinále hlasování o sedm přírodních divů světa. Tato naše 

národní přírodní památka je zatím na desátém místě v kategorii „jeskyně, skalní formace, 

údolí“.  Vznikla erozivními procesy z původně pískovcového bloku a svými rozměry (výška 

klenby 16 m, šířka 8 m a vlastní oblouk měří 27 m) je největší pískovcovou skalní branou 

v Evropě.  

09.07.   Ceny padají. Levnější auta, benzin, televizory, citrony… Ještě pár měsíců si Češi 

budou užívat nejmenšího zdražování za několik posledních let. Ceny zboží a služeb se 

meziročně zvýšily o 1,2 %, což je nejméně za posledního pět a půl roku. V létě by měly růst 

ještě pomaleji! 

10.07.   Bez práce je v Olomouckém kraji 33 125 lidí a nezaměstnaných tak letos přibývá     

i v létě, kdy situaci obvykle zachraňují sezónní práce. Situaci zavinila světová finanční krize, 

která nutí zaměstnavatele propouštět, protože jim ubývají zakázky. Podle grafů 

nezaměstnanosti je rok 2009 naprosto abnormální. Nejvíce se zvýšila u nás, na Olomoucku, 

kde řada velkých firem (UNEX Uničov, Oděvní podnik Prostějov aj.)propouštěla. Situaci 

nepomáhá ani to, že v kraji nejsou žádná volná místa. Zatímco loni připadali na jedno 

volné místo necelí čtyři uchazeči, letos je jich více než 31! 

10.07.   Litovelské hudební léto na Loděnici – koncert skupiny TRIGON s podtextem 

„sametový bigbeat“. 

11.07.   Tamtéž -rockový koncert skupiny FANTAJM.  

11. 07.   GRAFIMAN – HALFIRONMAN Nová Ves 2009 – závod pořádaly Grafické papíry 

s.r.o. pana Dušana Kyjanky. Šlo o distance: 1,9 km plavání v přírodním koupališti Nová Ves, 

jízda na kole 90 km a běh na 21,1 km s cílem na litovelském náměstí. Obtížnému závodu 

přálo počasí. 
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12.07.   Skvělý úspěch! Čeští tenisté porazili ve čtvrtfinále Davis Cupu silnou Argentinu 3:2 

na zápasy a v září je čeká Chorvatsko. Jen jednou v něm naši reprezentanti vybojovali 

celkové prvenství, v roce 1980. V nedávné době byli od podobného výsledku daleko.     

Do semifinále se naposledy podívali před 13 lety, když je vyřadilo Švédsko. Proto je nutno 

vyzvednout boj reprezentantů Štěpánka a Berdycha, kteří byli hlavními strůjci našeho 

vítězství. 

13.07.   Téměř dvě třetiny veřejnosti (62 %!) si myslí, že v Česku by měl být zaveden opět 

trest smrti. Opačný názor má podle průzkumu agentury CVVM 31 % lidí. Zastánci 

absolutního trestu nejčastěji uvádějí, že trest smrti poskytuje obětem a pozůstalým pocit 

zadostiučinění. Není to málo? 

13.07.   Kanada za migraci Romů zavedla pro naše občany opět víza. Chce tak zastavit 

další příliv Romů, kteří tam žádají o azyl. Naše republika je tam druhou zemí v pořadí těch, 

jejichž občané o azyl žádají. Romové svůj odchod do Kanady hájí tím, že se v Česku necítí 

bezpečně a nemají stejné příležitosti jako ostatní občané.  

14.07.   V nemocnici ve Šternberku začne pacientům od podzimu sloužit dialyzační 

středisko za zhruba 7 milionů korun, a nemocní tak nebudou muset dojíždět za dialýzou do 

Olomouce. Kapacita bude 20 – 30 pacientů týdně. 

15.07.   Proti radaru jsou stále dvě třetiny lidí, opačný názor zastává asi čtvrtina. Vyplývá    

to z červnového průzkumu agentury CVVM. Radar má vyšší podporu mezi mladými lidmi        

a lidmi s vyšším vzděláním a dobrou životní úrovní. 

15.07.   Stav nebezpečí, který byl vyhlášen v Olomouckém kraji kvůli povodním, po 

devatenácti dnech skončil. Na Hranicku a Jesenicku bylo zatopeno 29 obcí, 1 374 

zaplavených objektů, 817 vyplavených domácností, 508 studní s pitnou vodou, 12 

zničených mostů a 86 lávek. Celková škoda je 1,6 miliardy korun.  

16.07.   Medu bude málo. Podraží? Kvůli nepříznivému počasí a moru včelího plodu bude 

podle včelařů letošní rok podprůměrný, medu bude méně a včely je nutné dokrmovat 

cukrem. Tím se zvyšují náklady, a tak výkupní cena nepokrývá ani výrobní náklady. Včelaři 

se budou spíše snažit prodat med sami než přes obchodníky, protože to pro ně bude 

výhodnější.  

17.07.   Strany neriskují a na první místa volebních kandidátek pro podzimní předčasné 

volby nasadily v našem kraji jména lidem dobře známých politiků. ČSSD nabízí Miloslava 

Vlčka, předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; KDU-ČSL náměstka hetmana 

Pavla Horáka; KSČM poslance Alexandra Černého; ODS poslance Ivana Langera; TOP 09 

bývalou náměstkyni hejtmana Jitku Chalánkovou. Strana zelených ještě nemá hotovou 

kandidátku. 

17.07.   Jazz a blues zazněly v dalším koncertu Litovelského kulturního léta na Loděnici. 

Vystoupila čtyřčlenná skupina GEORGES VALLIÉRE QARTET vedená Jiřím Válkem. 

18.07.   Opět koncert Litovelského kulturního léta – tentokrát skupina HUBERTUS. Předvedla 

různorodý žánr – country, bluegrass, folk – a posluchačům se to líbilo. 
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20.07.   Přesně před 40 lety, 20. července 1969, po přistání americké kosmické lodi Apollo 

11 se poprvé lidská noha dotkla měsíčního povrchu. Raketa Saturn 5 vynesla do vesmíru 

mateřskou loď Columbia, od níž se oddělil lunární modul Eagle (Orel) a s kosmonauty 

Armstrongem a Aldrinem přistál na Měsíci. 

20.07.   Důvěra lidí v politiky klesá. Stále je ovšem na prvním místě prezident Václav Klaus 

(61 %), pak nynější předseda vlády Jan Fischer (53 %), bývalý ministr financí za ČSSD 

Bohuslav Sobotka (31 %) a až na čtvrtém místě předseda ČSSD Jiří Paroubek (28 %), jehož 

obliba stále klesá. To není pro ČSSD v začínajícím předvolebním boji dobrá zpráva!     

21.07.   V MF DNES se v příloze objevila noticka pod názvem Opomíjené mosty. Prý 

v žebříčku pěti nejkrásnějších českých mostů je sice nenajdeme, ale do první dvacítky by 

jistě patřily. V tipech na výlet, kdy se máme inspirovat historickou krásou, legací oblouků    

a nápaditých konstrukcí je uveden i Svatoján. A v popisce se praví: “Nejstarší most 

v Čechách - Kamenný most v Písku - zná snad každý. Svatojánský most v „moravských 

Benátkách“ je nejstarší na Moravě. Znáte ho?“ 

21.07.   6 minut a 39 sekund tmy. Lidé ve východní Asii se stali svědky nejdelšího úplného 

zatmění Slunce v tomto století. 

22.07.   Účet za povodně na střední Moravě se zvedl o dvě miliardy a vyšplhal se bezmála 

na 3,7 miliardy (Hranicko 787 981,- Kč, Jesenicko 2 883 039,- Kč).  

23.07.   Desítky firem v Olomouckém kraji jsou na tom tak špatně, že nemají ani na výplaty 

svým zaměstnancům. Za desítky firem v úpadku platí mzdy zaměstnancům úřady práce. 

Stát jim jejich prostřednictvím vyplácí až tři mzdy. Počet firem v insolventním řízení se 

meziročně zvýšil o 80 %. K dnešnímu dni už tak bylo vyplaceno za první pololetí 2009 

10 040 951,- Kč. 

23.07.   Češi v čele EU uspěli, myslí si lidé. Podle více než poloviny (54 %) jsme uspěli 

rozhodně dobře či spíše dobře. A to i přesto, že náš obraz ve světě podle respondentů 

průzkumu Factum Invenio po pádu Topolánkovy vlády utrpěl. Prý rozhodně špatně jsme 

vedli EU podle 7 % a spíše špatně podle 29 % respondentů. 

24.07.   Předposlední koncert Litovelského kulturního léta v areálu Loděnice obstarala 

skupina A.M.ÚLET, vystupující stylem „dřevěný pop“. Posluchači – převážně jen fandové 

tohoto druhu popu. 

25.07.   Závěr řady koncertů měla v režii Hanácká mozeka a na Loděnici bylo opět plno. 

Škoda, že koncert nebyl ozvučený, tak ti, co seděli kousek dál od pódia z něj neměli ten 

správný plný prožitek. Přesto se opět zpívalo a folklorní soubor se postaral o pěknou tečku 

za celým cyklem 8 koncertů Litovelského hudebního léta. Díky obětavým pracovníkům MK 

za péči o posluchače a vedení MK za přípravu celé akce. 

26.07.   Největší úspěch Čecha v celé historii Tour de France – Roman Kreuziger skončil na 

krásném devátém místě se ztrátou kolem 14 minut na vítězného Španěla Contadora. Jde 

o historický triumf – tak dobře se dosud žádný český cyklista v nejslavnějším závodě světa 

neumístil.  
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27.07.   Příjmy Olomouckého kraje z daní jsou podstatně nižší než by měly být - chybí 300 

milionů korun! Propad daňových příjmů, který má na svědomí hospodářská krize, tak 

pokračuje. Kraj proto začal tvrdě šetřit - omezil výdaje na provoz, seškrtal řadu dotací        

a grantů a řadu investic nebude platit hotově, ale z úvěru u Evropské investiční banky. 

Chybí také suma okolo 40 milionů korun, se kterou kraj počítá na hrazení zdravotnických 

poplatků za pacienty v krajských nemocnicích. Neměli by se sociální demokraté, kteří 

celou věc po loňských volbách prosadili, konečně chytit za nos? 

28.07.  Už je to tady! KSČM přišla za socialisty s nabídkou, že se omluví za svou minulost. Ale 

nebude to zadarmo, komunisté za to chtějí spolupráci s ČSSD na vládní úrovni. Předseda 

Jiří Paroubek již dříve naznačil, že právě to je jedna z podmínek spolupráce obou stran. 

29.07.   Nakonec to nebude až tak zlé – pěstitelé obilí z našeho kraje hlásí slušné výnosy 

(6,5 tuny z hektaru). Celkové výnosy ale budou nižší než dosavadní. Dá se to vysvětlit 

suchým jarním počasím a vydatnými srážkami před a na začátku žní. Nepřízeň počasí má 

vliv i na kvalitu, která je špatná, stejně jako výkupní ceny. Avizovaná cena v regionu je       

u pšenice 2 500 – 2 600,- Kč (loni byla až 4 000,- Kč a předloni dokonce 6 000,- i více korun).        

30.07.   Ceny zboží rostou jen velice mírně, nebo dokonce klesají. Zlevnily citrony, jablka       

i nafta. Hrozba krizí, která prudce zvedne ceny, se tak nenaplnila. Vyplývá to z údajů 

Českého statistického úřadu. Oproti loňsku nejvíce ušetříme především za ovoce, zlevnily     

i mléčné výrobky. Naopak nahoru vyletěly ceny léků, čokolády, cigaret a všeho, co se 

týká bydlení. Citelně se zvedly nájmy, černé i hnědé uhlí, stejně jako vodné a stočné. 

31.07.   Snad se dostáváme do hledáčku turistických lákadel? V Průvodci stovkou 

nejlepších hospod v ČR vydaném MF DNES se objevil i podnik U starého mlýna, Mlýnská 

678, který je zde prezentován jako rodinný penzion s hospůdkou. Nabízí se příjemné 

prostředí bývalého mlýna v uzavřeném prostoru se zahradou i s nekuřáckou částí. 

Potenciální návštěvníci jsou lákáni na zvěřinové speciality a čepované pivo z našeho 

pivovaru (Litovel Premium světlý ležák za 22,- Kč, pivo Maestro za 23,- Kč a Free Litovel      

za 21,- Kč).  

01.08.   Nová ředitelka ZŠ Jungmannova Mgr. Eva Hrachovcová vystřídala Mgr. Václava 

Hrubého a místo Marie Číhalové nastoupila do funkce ředitelky MŠ Gemerská Irena 

Blektová. 

03.08.   Tak jeden neví! Současně vyšly dva průzkumy možných výsledků podzimních 

parlamentních voleb: překvapivý volební model představila katedra politologie 

olomoucké univerzity, v němž  by zvítězila ODS a konkurenční ČSSD by porazila o bezmála 

sedm procent - nová strana TOP 09 by získala kolem 10 %, a tak by spolu vytvořily 

pohodlnou převahu 113 poslanců. Čerstvý volební model agentury Factum Invenio 

předpovídá, že se do Sněmovny dostane 5 stran, když Zelené nahradí nová pravicová 

TOP 09 Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga. Sněmovní volby by podle ní vyhrála 

ČSSD s 34,8 % hlasů a těsnou většinu 102 poslanců by měla levice (ČSSD a KSČM). 

04.08.   Kontejnery se stěhují pod zem. Stále více měst v Olomouckém kraji chce ve svých 

ulicích nahradit klasické kontejnery na tříděný či komunální odpad jejich podzemní 

variantou. V Litovli se muselo počkat na hydrogeologický posudek a nyní se uvažuje o pěti 
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až sedmi místech, hlavně v historické části města, kde by se daly umístit. Výhodou je, že 

místo tří klasických zde bude jen jeden podzemní kontejner, v němž leží odpady ve stálé 

teplotě, takže tolik nezapáchají. To tvrdí vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Litovel 

Ing. Pavel Kurfürst.  

07.08.   Lékaři nyní píší méně neschopenek – o 24 000 méně si jich za první půlrok ve 

srovnání s loňskem vybrali lidé na střední Moravě. Ještě loni nám patřila nechvalná čtvrtá 

příčka v jejich počtu, nyní jsme se posunuli do průměru. I přesto jsou čísla hrozivá – lékaři za 

první pololetí ukončili neschopenky 852  458 lidem a prostonaných dnů ubylo o 374 767. 

Vypadá to, že opatření proti jejich zneužívání opravdu zafungovalo a lidé si mnohem víc 

rozmýšlejí, zda opravdu potřebují zůstat doma. Jestli je vše tak nadějné, nedokážeme sami 

posoudit. 

08.08.   Mrtvolu neznámého člověka objevili vodáci v řece Moravě u Litovle, když 

proplouvali na loďkách. Tělo se zachytilo do kořenů stromů rostoucích u břehu a podle 

policie už bylo ve vodě delší dobu. Proto zatím nebylo možno určit ani přibližné stáří, 

příčinu smrti, ani pohlaví oběti a byla nařízena soudní pitva. 

08.08.   Česko je zadlužené čím dál víc. Podle ministerstva financí už schodek na konci 

července dosáhl 76,2 miliardy korun. To je téměř dvojnásobek deficitu, schváleného pro 

celý letošní rok. Na vině jsou kvůli krizi především chybějící peníze z daní a poplatků. 

09.08.   Začátkem srpna skončily stavební práce na gotické kapli svatého Jiří, nyní začínají 

restaurátorské práce – odhalení původních fresek z pozdní gotiky a renesančních epitafů. 

Součástí projektu, na nějž získala římskokatolická farnost dotaci přes devět milionů 

z norských fondů, je rovněž restaurování několika uměleckých děl, která tvořila původní 

mobiliář kaple. Po kompletní obnově má objekt sloužit jako meditační kaple, koncertní       

a výstavní sál či jako přednášková místnost. 

11.08.   Nákup, který stál vloni v červenci tisícovku, pořídíme teď téměř za stejné peníze. 

Ceny totiž vzrostly v průměru jen o 0,3 % a zdražování je tak nejnižší za posledních šest let. 

Potraviny jsou přitom dokonce o 2,4 % levnější a samotné pečivo je k mání o desetinu 

levněji. 

12.08.   Za rok ztratilo práci 16 000 lidí, a tak nyní v Olomouckém kraji hledá zaměstnání 

35 318 lidí, což je o 5 % více než vloni ve stejnou dobu. Nezaměstnanost se tak vrátila na 

úroveň roku 2006, který předcházel ekonomickému boomu. V pořadí krajů s nejvyšší  mírou 

nezaměstnanosti  je náš kraj třetí nejhorší. Hůř je na tom jen Ústecký a Moravskoslezský kraj.  

13.08.   Češi našli recept, jak přežít krizi. Obrana proti ní spočívá v šetření – 32 % šetří           

na jídle, 29 % na oblečení a obuvi a mnozí šetří na dovolené nebo ji úplně ruší. Právě 

v těchto položkách lidé nejčastěji omezují výdaje, aby nahradili pokles příjmů nebo aby si 

vytvořili finanční rezervu pro případ, že se jejich situace zhorší. Téměř tři čtvrtiny 

dotázaných agenturou Median uvedly, že se krize odrazila v jejich životním stylu.  

14.08.   Zajímavé údaje z ministerstva vnitra: Čech s nejtypičtějším jménem je sice Novák, 

ale jeho křestní jméno zní Jiří. Mužů, kteří se takto podepisují, je v Česku 2 385. Nejčastějším 

ženským spojením je Marie Nováková. Seznamu nejčastějších kombinací dominují mužská 
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jména Jan a Jiří, ženská jména Marie a Jana a jejich spojení s Novákovými, Svobodovými, 

Novotnými a Dvořákovými. Dnes je v ČR používáno na 120 000 křestních jmen a na 150 000 

různých příjmení. Z žebříčku se dá vyčíst i to, že u nás žije 119 Václavů Havlů! 

14.08.   Děti budou dál trestně odpovědné od 15 let, stejná hranice zůstane zachována              

i pro legální sexuální styk. Prezident Klaus podepsal novelu trestního zákoníku, která 

zachovává současný stav a ruší pasáže, jež snižovaly obě věkové hranice od příštího 

ledna na 14 let. 

15.08.   Den otevřených dveří Pivovaru Litovel – Litovelský otvírák. Krásné počasí a kolem 

4 000 návštěvníků. Součástí byl i 8. ročník MTB maratonu jako Mistrovství ČR vodáků. 

Největší zájem byl o slavnostní naražení soudku, koncert skupiny Fleret se zpěvačkou 

Jarmilou Šulákovou, skupiny Support Lesbiens a Stracené ráj s hanáckým bigbítem. 

Podrobněji v kapitole Slavnosti.  

17.08.   Šternberk, Uničov i Litovel stále čekají na obchvat. Středem těchto měst procházejí 

rušné silnice, po kterých denně projíždí tisíce aut a kamionů. U nás, podle sčítání dopravy 

z roku 2005 projede Dukelskou ulicí v pracovní dny 12 000 aut, za víkend pak asi 10 000. 

Budování obchvatů patří k prioritám kraje, ale do roku 2013 nejsou v koncepci staveb a 

tak půjde o záležitost delšího časového horizontu. Alespoň jsou v krajském územním plánu! 

19.08.   Euro nejdřív v roce 2016! Důvodem bude obří zadlužení státu, které neumožní splnit 

podmínky pro jeho přijetí. V příštím roce může schodek rozpočtu narůst až na 230 miliard 

korun, což je zhruba 7 % tuzemského HDP. A pro euro je nutné držet 3 % hranici dluhu 

k HDP! 

25.08.   Plagiátor nakonec vyvázl jen s pokutou! Za opisování a vykradení dvou publikací 

Martina Strouhala a ilustrací Hugo Šilberského byla Krajským soudem v Brně zrušena 

podnikateli Josefu Milarovi půlroční podmínka za porušování autorských práv, snížena 

náhrada škody na 65 000,- Kč a udělena pouze pokuta 30 000,- Kč. Neuvěřitelné, co je 

dnes u nás možné! Prý není vůbec jisté, zda původní Strouhalova kniha je autorským dílem, 

možná se jedná pouze o sebranou a sepsanou lidovou, tedy anonymní, slovesnost! 

26.08.   Celkem 18 politických subjektů se bude na podzim ucházet v Olomouckém kraji    

o hlasy voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny. V roce 2006 se utkalo v regionu            

o sněmovní křesla 20 politických subjektů. 

28.08.   V Myslechovicích „ve skale“ pod 418 metrů vysokým Rampachem se uskutečnilo 

setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou, který odpovídal na otázky týkající se 

předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Akci pořádal Mikroregion Litovelsko, obec 

Myslechovice, spoluúčast měla MO KDU-ČSL  Litovel. Sešlo se tady na 60 účastníků, hlavní 

část členové Seniorklubu Litovel, kteří se sem vypravili na svůj cyklovýlet. Na projekt byl 

poskytnut finanční příspěvek v rámci informační sítě EUROPE DIRECT. Účastníci obdrželi 

občerstvení a dáreček. 

28.08.   Ve Vodácké restauraci na Loděnici se konal 0. ročník minifestivalu zaměřeného      

na jazz, blues a dixieland music „Litovel jazz 2009“. V programu vystoupili Georges Valliére 
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Quartet (jazz, blues), Šumajdija (lidový soubor ze Srbska), HG Babd (litovelský dixieland). 

Na závěr došlo k jam session pro asi 60 spokojených posluchačů, 

31.08.   Do říjnových voleb jde v ČR 23 politických uskupení (v roce 2006 jich bylo 26). 

Kdyby volby dopadly tak, jak momentálně avizuje agentura Factum Invenio, otevřela by 

se Parkoubkově ČSSD šance na sestavení vlády. Společně s lidovci a TOP 09 (ČSSD 29,5 %, 

TOP 09 11,4 %, KDU-ČSL 6,6 %) by totiž mohl sestavit kabinet s podporou 105 ze dvou set 

poslanců. Schwarzenberg s TOP 09 ovšem do vlády s Paroubkem nechce, a tak je opět 

nebezpečí volebního patu! 

01.09.   Začíná nový školní rok – 195 dní učení, ale také 108 dní volna! Přesto že má celý 

školní rok hrůzných 303 dnů, v průměru čeká školáky každý měsíc jen 19 „pracovních“ dnů, 

na zbytek padnou soboty, neděle, svátky a samozřejmě prázdniny (k tomu ještě ředitel 

školy může dát až pět dní volna a sám rozhodne, které dny to budou). V našem kraji 

poprvé do školy zamířilo na 6 000 prvňáčků.  Takže, vesele do školy! 

01.09.   Smutné výročí – před 70 lety začala útokem na Polsko 2. světová válka. Časně 

zrána na Westerplatte v Gdaňsku padli první mrtví této strašné války. Nemělo by se 

zapomínat! 

01.09.   Brusel zakázal prodej žárovek silnějších než 80 W. 

01.09.   Olomoucký kraj má nejchudší penzisty v zemi. Nejhorší je situace na severu kraje, 

ale ani naše Olomoucko na tom není o mnoho lépe. V průměru si náš důchodce přišel    

na 9 228,- Kč, zatímco v Praze na 10 100,- Kč. Objevují se i rozdíly v důchodech žen            

a mužů. V Olomouckém kraji pobírají ženy měsíčně starobní důchod 8 618 korun, což je      

o celých 17 % méně, než dostávají muži. Ovšem podobně to platí napříč celou republikou. 

01.09.   Seniorklub Litovel uspořádal zájezd do Šternberka. Navštívili šternberský hrad, 

klášter sv. Anežky České a klarisek – kapucínek a bývalý augustiniánský klášter. Ten je nyní 

v renovaci, přesto si účastníci poslechli krásné varhany (na 3 500 píšťal a 42 rejstříků!)          

a navštívili výstavu Jana Kryštofa Handkeho.  

02.09.   Ústavní soud vyhověl stížnosti poslance Melčáka a zpochybnil termín voleb. Politici, 

uprostřed kampaně, propadli panice. Postavil se tak proti postupu politiků, kteří přijali kvůli 

předčasným volbám speciální zákon. Volby v říjnu se patrně nestihnou, a tak to vypadá 

na měsíc listopad, možná až na červen 2010. 

03.09.   Vernisáž velmi zajímavé výstavy Petra Lindušky – sběratele, ochotníka, člena 

Hanácké ambasády, ilustrátora dětských knížek, spisovatele a bývalého prezidenta 

pétanque klubu KLIK. Velmi hojná účast a spousta překvapení z rozsáhlosti a různorodosti 

sbírek (hlavně filumenie, kulatých pohlednic, fezových nálepek, odznaků a dětských 

knížek). Výstava potrvá do 29. listopadu. 

05. - 06.09.  Základní organizace Českého svazu zahrádkářů uspořádala ve své klubovně 

v ulici Sušilova výstavu ovoce, zeleniny a květin. 

06.09.   Mikroregion Litovelsko a Městský klub Litovel za finanční podpory Olomouckého 

kraje uspořádali v zámeckém parku v Chudobíně koncert skupiny z Kladna THE BEATLES 
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REVIVAL BAND, která má za sebou již kolem dvou tisíc úspěšných koncertů. Počasí bylo 

přiměřené, ani příliš teplo, ani zima, sluníčko se celkem usmívalo na přibližně 1 500 

návštěvníků. Ti měli vstup zdarma, stejně jako dopravu autobusem z Litovle. Zazněly známé 

skladby legendární skupiny a na závěr se konala i módní přehlídka butiku z olomoucké 

Pavelčákovy ulice 19. Jen víc takových akcí, které oživí společenský život na Litovelsku! 

07.09.   Už třetí balíček úsporných opatření přijalo vedení Olomouckého kraje. Daňové 

příjmy jsou totiž o 372,6 milionu nižší, než byly odhady. Podle náměstka hejtmana Ivana 

Kosatíka je letošek nejhorším v desetileté éře existence krajského zřízení. Příští rok pak prý 

bude ještě horší, protože kraj teď vyčerpá všechny rezervy. 

07.09.   V krajském přeboru v kopané je naše mužstvo po 6. kole na pěkném 3. místě se       

14 body, se skóre 14:9, když 4x vyhrálo a 2x remizovalo, hořkost porážky ještě neokusilo.   

Jen aby to vydrželo! 

08.09.   Desítky lidí přijdou o dávky. Nezaměstnaní, kterým se nechce pracovat ani dvacet 

hodin měsíčně, dostanou jen minimum. Místo 3 126,- tak budou dostávat jen 2 020,- korun, 

přijdou tedy o třetinu státního příspěvku. Jde o ty, kteří pobírají sociální dávky déle než půl 

roku. Předejít se tomu dá pouze tím, že nezaměstnaný bude pracovat jako dobrovolník, 

bude mít jiný příjem, nebo využije institutu veřejné služby, který města a obce zavádějí. 

09.09.   V Česku legálně žije 430 000 cizinců. Jejich počet oproti loňsku vzrostl. Nejvíce je     

u nás Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. 

09.09.   Podle průzkumu kraj preferuje levici. Parlamentní volby by nyní v Olomouckém kraji 

vyhrála stejně jako před třemi lety sociální demokracie s 34,7 %. Za ní by byli občanští 

demokraté (24,6 %), komunisté (12,8 %), TOP 09 (9,4 %) a lidovci (7,3 %). Strana zelených by 

se s 3,9 % hlasů do parlamentu těsně nedostala.   

09.09.   Tak si vyberte: ministr financí Janota navrhuje drsné škrty, které mají umožnit Česku 

finančně přežít; protikrizový balíček ČSSD, který prošel Sněmovnou, nabízí vyšší přídavky    

na děti (o 50,- Kč měsíčně), o měsíc delší podporu v nezaměstnanosti, vyšší částku, kterou 

si mohou rodiče odečíst od základu daně a také šrotovné – velmi kontroverzní návrh, 

protože většina peněz vyčleněná na něj skončí za českými hranicemi. Většina modelů,    

na jejichž nákup lze státní prémii čerpat, se totiž v Česku nevyrábí! 

10.09.   Země OECD dávají na vzdělání v průměru 6,1 % svého HDP, Česko dává jen 4,8 %. 

Oproti vyspělým zemím jsou u nás i nižší platy učitelů, a to i po přepočtení na paritu kupní 

síly.  

10.09.   Třicet šest a půl tisíce lidí teď nemá v našem kraji zaměstnání, jenom v srpnu se 

jejich počet zvýšil o 500. Podle prognóz se bude situace nadále zhoršovat, na úřady práce 

teď míří absolventi škol a navíc začnou odpadat některé sezónní příležitosti k výdělku.     

Na trhu práce to v posledních měsících vůbec nevypadá dobře. 

11.09.   Sněmovna a Senát schválily změnu ústavy a volebního zákona. Sněmovna se teď 

může sama rozpustit (!), prezident poté vypíše nový termín voleb, pravděpodobně na 6.   

a 7. listopadu. To vše vlastně vyvolala stížnost poslance Melčáka o zkrácení volebního 

období podaná Ústavnímu soudu. 
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11.09.   V rámci protikrizových opatření poskytl Olomoucký kraj peníze na pomoc 

dlužníkům, kterých raketově přibývá. Jde o dotace domácnostem, které budou 

zateplovat domy, dotace malým a středním podnikům na vzdělávání zaměstnanců          

a zvyšování kvalifikace a zavádí poradenství pro dlužníky na úřadech práce. 

12.09.   Startují Dny evropského dědictví, a tak si tento a příští víkend i lidé na střední 

Moravě mohou užívat poznávání historických objektů tak, jak je dosud neviděli. Prestižní 

zahájení českého svátku, který má motto Památky měřené časem a zapojilo se do něj 

přes 1 050 objektů v Česku, se odehraje ve Šternberku. 

12.09.   Litovelské slavnosti ve svém 6. ročníku přilákaly na 10 000 návštěvníků a nabídly 

bohatou škálu vystoupení, akcí i památek. Město přivítalo také vzácné hosty z Revúce        

i významné představitele politického života. Vyvrcholením byla hudební vystoupení 

Dalibora Jandy, skupiny CHINASKI a Ivana Mládka s jeho Banjo Bandem. Podrobněji 

v kapitole Slavnosti. 

13.09.   V kraji ubylo 214 lidí, hlavně kvůli stěhování. Na konci června 2009 žilo v regionu 

celkem 641 923 lidí. Pokles skutečně zavinil úbytek vlivem stěhování, přirozený přírůstek 

dosáhl kladné hodnoty. V meziročním srovnání se v Olomouckém kraji v prvním pololetí 

roku snížil počet sňatků i rozvodů (o 177 na 1 121 resp. o 154 na 826). Pro dokreslení situace 

– celkový počet obyvatel Česka se v tomto období zvýšil o 21 641 a dosáhl počtu 

10 498 183. 

13.09.   Po schválení změny ústavy o předčasných volbách, kterou poslanci přijali 11. září, 

se objevil nečekaný problém. Mohou se objevit vážné potíže se schvalováním státního 

rozpočtu, které by se opakovaly každé čtyři roky. Volby by byly v listopadu, kdy by končilo 

čtyřleté volební období, a to je pro rozpočet ta nejhorší doba.  

14.09.   Politikům už nikdo nevěří! Podle průzkumu pro MF DNES předvolebním slibům stran 

nyní věří jen necelá 2 % voličů (1,8 %). S rezervou je bere 46,9 % a nevěří jim 51,3 % 

občanů. To jsme to dopracovali! Ale politiky nedůvěra lidí v předvolební sliby buď 

nepřekvapuje, nebo nevěří, že je to tak zlé. Vycházejí z předpokladu, že lidé příliš nedají 

ani na stranický program, při volbách totiž podle něj vybírá jen 5,7 procenta z nich. 

Nejčastěji volí „tu svou“ stranu ze zvyku (29, %) nebo jdou volit menší zlo (18,7 %).  

15.09.   Nové pracoviště Czech Pointu zprovoznil Městský úřad v Litovli. Specializované 

pracoviště, kde je možno získat výpis z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a další 

informace z centrálního registru, najdou zájemci v budově úřadu na Havlíčkově ulici. 

15.09.   Titulek novin: „Zdivočelá země“ charakterizuje události tohoto dne. Jiří Paroubek 

„zrušil“ listopadové volby, když vycouval se svojí ČSSD z předčasných voleb. Mirek 

Topolánek složil poslanecký mandát zklamaný a zhnusený poměry ve Sněmovně. 

Prezident Klaus si zve na Hrad předsedy nejsilnějších stran a premiér Fischer prohlašuje: 

„Bude se spořit, nebo si hledejte novou vládu!“ Tak to máme po finanční a ekonomické 

krizi ještě i krizi politickou. To nám ještě scházelo! 

16.09. Velké zklamání a také rozpaky a obavy z dalšího zadlužování země. Tak hovoří         

o odložení voleb do Poslanecké sněmovny většina politiků v Olomouckém kraji. Až na 
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sociální demokraty – ti nic, ti muzikanti! Asi nejtrefněji vyjádřila pocity Jitka Chalánková, lídr 

středomoravské TOP 09: „Postup ČSSD i vzhledem ke světové hospodářské krizi a nutnosti 

reforem považuji za neuvěřitelné sobectví a atentát na tuto zemi, za který budou platit 

ještě naše děti.“ Volební kampaně jsou kvapem odvolávány, volby budou 

nejpravděpodobněji na konci května 2010. 

17.09.   „Politici, štvete nás!“ - tak zní jeden z titulků dnešních novin. Lidé jsou už otráveni 

z toho, co politici předvádějí. Paroubek se omlouvá voličům, Zeman ožil a založil novou 

stranu, Topolánek přemýšlí o své politické budoucnosti. Politika působí na stále více lidí 

jako vulgární slovo. Znechucení veřejnosti vyvrcholilo po nečekaném zrušení předčasných 

voleb, o které se postarala Paroubkova ČSSD. 

17.09.   Radar nebude, Rusko vyhrálo! Americký prezident Barack Obama oznámil, že 

protiraketový štít v Česku a Polsku nechce a že jeho země volí jinou obrannou strategii. 

Rusko oslavuje svoje největší mezinárodní vítězství od rozpadu SSSR před necelými dvaceti 

lety. USA se místo štítu soustředí na vybudování nového mobilního obranného systému. 

Většina Čechů byla podle průzkumů spíše proti radaru. Politici dávají najevo frustraci nebo 

radost podle toho, jak se k otázce umístění radaru na našem území stavěli. 

18.09.   Lidí bez práce je už půl milionu a propouštět se bude do konce roku dál! Je to 

nejvíce za poslední tři roky. Nejhorší situace je v odvětvích ubytování, stravování, doprava, 

skladování a komunikace. U nás v Olomouckém kraji se na jedno pracovní místo tlačí       

35 lidí, což je v republice nejvíc (v Praze 2, v Plzeňském kraji 8, v Jihočeském                          

a Pardubickém po 11). Je u nás zaregistrováno 45 865 lidí bez práce, nejvíce propustily 

firmy UNEX Uničov, OP Prostějov, Kazeto Přerov a mohelnický Siemens. 

19.09.   Včelaři měli špatný rok, medu bude málo. V našem regionu to není taková 

katastrofa jako v Čechách, ale i tady bude podstatně méně medu než v minulých letech. 

Po tuhé  zimě přišlo velké teplo, stromy kvetly podivně a včely neměly dost času, aby 

z nich posbíraly nektar. Pak přišlo období dešťů v červnu, kdy včely sbírají nektar v lesích. 

Med ale chybět nebude, obchodní společnosti ho přivezou z Jižní Ameriky, Číny a Ukrajiny. 

To ale není dlouhodobé řešení! 

19.09.   Na radnici hořelo, oheň poničil počítače. U požáru na MěÚ museli zasahovat 

hasiči, protože hořelo v technologické místnosti úřadu, kde oheň zachvátil počítačovou 

techniku. Zasahovala jedna jednotka profesionálních a dvě jednotky dobrovolných 

hasičů. S úřadem se teď elektronickou cestou komunikovat nedá. 

20.09.   První koncert cyklu Kruhu přátel hudby – CORNI  DELICATI – sexteto lesních rohů, 

zahrálo působivé skladby Mozartovy, Wagnerovy, Weberovy, ale i část z díla Antonína 

Rejchy či Tomáše Kirschnera. Zajímavé bylo složení sexteta – pět žen a jediný muž! Koncert 

byl obohacen průvodním slovem. 

21.09.   Nepropouští, ale ani nepřijímají! Velké středomoravské podniky ve svém pádu 

v souvislosti s krizí zastavily. Výrazné propouštění už sice nepředpokládají, na druhou stranu 

v nejbližších měsících ale nevidí ani žádné výrazné oživení, které by vedlo k přijímání 

zaměstnanců. A to i přesto, že některé získaly nebo zatím vyjednávají o zajímavých 

zakázkách (Siemens a Hella Mohelnice).  
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21.09.   Ministr financí Janota navrhl vládě snížení platů zákonodárců o pětinu, a navíc 

chce zdanit náhrady, které k platu dostávají. Ještě ráno to bylo 20 %, ale ve tři odpoledne 

pouhá 4 %. Vláda se tak zalekla potíží, které by mohlo přinést razantnější snížení platů 

poslanců, senátorů, soudců či státních zástupců. Kapři si nikdy rybník sami nevypustí! 

22.09.   Krizi teď pocítí úředníci – radnice šetří a chystají propuštění lidí či nebudou nabírat 

nové, jinde sáhnou na odměny. My v Litovli žádné propouštění nechystáme, ani 

nepřipravujeme snížení mzdových nákladů nebo přechodné snížení platů nebo zmrazení 

odměn. Případné zmrazení odměn chtějí projednat zastupitelé v říjnu. „Je to hodně 

choulostivá věc, protože odměny jsou za mimořádnou práci a mimořádné nasazení. Když  

je lidé, kteří si odměny zaslouží, nedostanou, bude to pro ně demotivující,“ řekl náš starosta 

dr. Grézl. Jak to ale dopadne, když se plánují příjmy rozpočtu o celých 10 % nižší? 

22.09.   Ve 23.20 hod. nastal astronomický podzim – rovnodennost. Je nám slibován 

neobvykle hezký podzim, i když jsme prožívali na konci astronomického léta poměrně 

vysoké noční teploty a ani ta nejstudenější rána zatím neklesala pod devět stupňů. 

Klasické babí léto by mělo být na počátku října. 

23.09.   Drsná léčba ministra financí. Eduard Janota dosáhl svého a vláda mu schválila 

rozpočet na rok 2010 se snížením státního dluhu o 75 miliard. Předpokládá se zdražení 

skoro všeho zboží a služeb, snížení platů státních zaměstnanců a omezení sociálních 

dávek. Copak s tím udělají naši poslanci? 

23.09.   Pořad Hanácké ambasády - zábavné večir „Přendite si splknót“ - přilákal do 

Koncertního sálu MK přes 30 diváků a o skutečně primové pobavení se postarali panové  

Zdeněk Braný, Jaromír Hlavinka a Petr Linduška, hudební doprovod obstarala Hanačka 

vedená Mgr. Robertem Najmanem.  

24.09.   Sběrny ožily, berou už i papír. Po roce se tak přetahují o výkup surovin, ceny vylétly 

od začátku roku i na pětinásobek. Zájem o druhotné suroviny, například papír nebo šrot, 

od srpna prudce stoupl a lidem se tak znovu vyplácí chodit s ním do výkupen a neházet 

ho jen do popelnic na tříděný odpad. Konečně zase někdo pochopil, že nejsme tak 

bohatí, abychom to co je možné dále zpracovat, vyhazovali. 

24.09.   Nejvíce turistů míří do Francie, Česko je v celosvětovém srovnání nejpopulárnějších 

destinací  až na 36. místě. Pohoršili jsme si … Za minulý rok k nám totiž zavítalo jen             

6,6 milionu zahraničních turistů, tedy o 13 % méně než v roce 2007. Pro zajímavost pořadí 

na prvních místech žebříčku je toto: Francie, USA, Španělsko, Čína, Itálie atd. 

26.09.   Zájezd Muzejní společnosti Litovelska,o.s. do Loštic a Úsova „Za židovskými 

památkami regionu“ byl pro všech 37 účastníků velmi zajímavým a poučným. Navštívili 

synagogu, židovský hřbitov a Muzeum Adolfa Kašpara v Lošticích a obnovenou  synagogu  

a hřbitov v Úsově, kde je pochováno na 1 100 členů zdejší  židovské komunity. Hřbitov       

je provozován již od roku 1454, kdy byla tato v obci založena. Seznámili se také s tvorbou 

básníka a prozaika Vlastimila Artura Poláka a pohnutými osudy člena komunity Otto 

Wolfa, který zahynul až na samém konci 2. světové války. 
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26. - 28.09.  Čtvrtá papežská návštěva v Česku – papež Benedikt XVI. přijel po 12 letech 

povzbudit Čechy ve víře. Ve třech perných dnech měl 22 hodin oficiálního programu,      

3,5 hodiny odsloužených mší, 4 přelety letadlem na trase Řím - Praha - Brno, 3 pomalé 

přejezdy papamobilem a kynutí davům, 7 proslovů trvajících vždy desítky minut. Na mše 

v Brně a Staré Boleslavi dorazil rekordní počet 170 000 věřících. „Kéž vám Bůh žehná“, byla 

jeho slova na rozloučenou. 

30.09.   Seniorklub uspořádal besedu s velitelem Městské policie Litovel Bc. Lubomírem 

Brozou o tom, jak by senioři měli dbát o zabezpečení svého majetku i svou bezpečnost. 

Byly zodpovězeny i dotazy na činnost MP ve městě. Účast 37 seniorů byla potěšující. 

02.10.   Rio de Janeiro tančí, hry XXXI. olympiády jsou jeho! Olympijské hry se poprvé 

uskuteční v Jižní Americe, když ze soutěže postupně vypadlo Tokio, Madrid i Chicago.  

03.10.   Základní škola prof. Vejdovského oslavila 55 let od svého založení. Byla uspořádána 

výstavka žákovských prací a setkání absolventů školy, kteří se sem sjeli ze všech koutů 

republiky. Na něm v komorním koncertu vystoupily absolventky školy, nyní studentky 

Konzervatoře Jana Deyla v Praze. 

03.10.   Rozbouřená situace kolem zrušení předčasných voleb svědčí malým stranám. 

Vedle zelených, kteří se vrátili k pěti procentní hranici, stoupla podpora i TOP 09.               

Po procentu naopak ztratily již zavedené strany – lidovci by se nedostali do Sněmovny 

(ČSSD 27,4 %, ODS 23,2 %, KSČM 10,6 %,TOP 09 9,2 %, SZ 4,6 %, KDU-ČSL 4,2 %). 

03.10.   Hned dvěma rekordy se může pochlubit letošní extrémní závod tříčlenných týmů 

BOBR CUP. Na jeho patnáctý ročník přijelo vůbec nejvíc, tedy 215 soutěžních družstev a to 

vítězné navíc překonalo časem 2 hodiny a 50 sekund dosavadní traťový rekord. Blíže 

v části TJ Vodní sporty. 

04.10.  V popularitě vede šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg a místopředseda ČSSD Bohuslav 

Sobotka. Oba podpořilo 51 % lidí. Na dalších místech lídrů stran jsou Jiří Paroubek, ČSSD - 

36 %, Ondřej Liška, SZ – 36 %, Cyril Svoboda, KDU-ČSL – 34 % a Mirek Topolánek, ODS – 30 %. 

05.10.   Nejlíp se žije v Norsku, Česko je na 36. místě. Vyplývá to z hodnocení životní úrovně 

zveřejněné v Rozvojovém programu OSN. My jsme si v žebříčku 182 zemí pohoršili o čtyři 

příčky oproti minulému ročníku. Hodnocení se opírá o takzvaný index lidského rozvoje. Jde 

o kombinaci ekonomických a sociálních ukazatelů, jako je například průměrná délka 

života, přístup ke vzdělání nebo HDP na hlavu. Mnozí by asi chtěli žít v zemích, které se 

umístily na prvních třech místech v pořadí Norsko, Austrálie a Island.        

06.10.   Zájezd Seniorklubu Litovel do Moravského divadla v Olomouci na operetu Franze 

von Suppého „Bocaccio“ byl jako obvykle naplněn do posledního místa, na některé 

zájemce se dokonce nedostalo. Představení bylo plné zpěvu i tanečních vystoupení, 

jednu z hlavních rolí sehrál Jan Valušek, donedávna Litovelák, absolvent GJO, známý 

ochotník z představení inscenovaných Sokolem Litovel, nyní student hudební vědy na UP 

Olomouc. Všeobecná spokojenost seniorů a přání ještě jeden zájezd do divadla v roce 

2009. 
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07.10.   Město Litovel ve spolupráci s plaveckým bazénem při ZŠ Vítězná uspořádalo pod 

záštitou Českého olympijského výboru Plaveckou soutěž měst. Plavci mohli být všech 

věkových kategorií, od dětí předškolního věku až po důchodce. Ti všichni zaplavali 

libovolným stylem šestkrát délku našeho bazénu, tj. rovných 100 metrů. Do bodovacích 

tabulek se zapsalo 142 dětí a 45 ostatních občanů, bohužel pouze 3 senioři. To tak nějak 

svědčí o vztahu Litoveláků k bazénu, který tak vehementně prosazovali!“ Důvod bude     

asi ve velikosti. Kvůli chybějícím financím je menší, než bylo slibováno před zahájením 

stavby. Pokud si chce někdo dobře zaplavat, měl by si vyhlédnout dobu, kdy tam bude 

minimum dalších návštěvníků“, tolik z osobních zkušeností členky LK paní Marie Hrubé. 

07.10.   Jan Hrachovina – obrazy, plastika, užitá grafika. Výstava ve Výstavní síni MK 

ukázala rozsáhlou tvorbu litovelského rodáka, kterou je možno si prohlédnout až               

do 30. října. Úspěšná vernisáž okořeněná vystoupením skupiny A.M. Úlet. 

08.10.   Počet nezaměstnaných v Česku překročil půlmilionovou hranici, bez práce je 8,6 % 

lidí. Do konce roku ztratí podle prognózy společnosti Patria Finance práci dalších 37 000 

zaměstnanců. Na jedno místo nyní připadá 12,9 uchazeče. V našem kraji vzrostla 

nezaměstnanost na 11,2 %, bez práce je 36 477 lidí. Nejvíce propouštěly pila Javořice         

a uničovský UNEX.  

13.10.   Extrémy v počasí – babí léto zmrzlo a na horách se objevil první sníh, v Jeseníkách 

ho může napadnout až 70 centimetrů. 

15.10.   Znovu o počasí – kalamita! Sníh totálně ochromil sever kraje – nejezdí vlaky, silnice 

zatarasily stromy, nejde elektřina, je vyhlášeno lavinové nebezpečí. To tu snad ještě nebylo 

– léto, podzim, zima – to všechno za 7 dní! 

17.10.   Karel Faltýnek pokřtil v Muzeu Litovel svoji knížku „Vyprávěnky starého hrnčíře“ 

s ilustracemi Václava Lamra. Vydala ji Muzejní společnost Litovelska, o.s. 

18.10.   Tři dny hrůz jsou za námi – Jeseníky fungují, sněhová kalamita skončila a teď dává 

účet za miliony. Deset milionů korun stály přívaly sněhu společnost ČEZ, dva a půl milionu 

silničáře. Město Jeseník si po osmi měsících zopakovalo „sněhovou mobilizaci“, kdy muselo 

povolat do boje i hasiče. U nás se sníh neobjevil, jen nás děsily stále se opakující drastické 

scény v televizi. 

18.10.   Koncert KPH – Janáčkovo trio (Markéta Janáčková – klavír, Jiří Pospíchal – housle, 

Marek Novák – violoncello). Na klarinet je doprovázel prof. Jiří Hlaváč. Z klasiky se hrály 

skladby Beethovenovy, z moderny Viktora Kalabise a Olivera Messiaena. Obvyklá 

návštěva, kolem 35 posluchačů. 

18.10.   Velké překvapení ve Velkém sále Záložny. Městský klub ve spolupráci se 

Seniorklubem Litovel uspořádal taneční odpoledne a obával se malé návštěvnosti. Sál byl 

ale vyprodaný, prodalo se 130 lístků a olomoucká dechovka Věrovanka nalákala na 

parket snad všechny přítomné seniory. Povedená akce! 

21.10.   Seniorklub Litovel uspořádal v jídelně DPS besedu s dr. Vymětalem „Jak jsem lovil 

na Sibiři“. Zajímavé bylo vyprávění o skolení medvěda daleko od civilizace i vzpomínky   
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na safari v Africe. Účast jako obvykle - více než 50, zase nebylo kde sedět (bylo by třeba 

najít vhodnější prostory pro akce!?). 

21.10.   Podle výzkumu agentury Factum Invenio - Ideální místo pro podnikání - si Litovel 

nevedla tak špatně. Bylo zmapováno 205 českých a moravských měst a my jsme na 110. 

příčce (podnikatelské prostředí – 193.; kvalita lokality – 120.; pracovní trh – 20.; průzkum 

mezi podnikateli – 63.; cenové podmínky – 54. místo). Olomoucký kraj se jako takový mezi 

kraji umístil druhý, Olomouc mezi krajskými městy třetí a to i přesto, že na střední Moravě 

skončila na 28. místě. Měli bychom zapracovat na prostředí pro podnikatele, tam je naše 

umístění v republice téměř nejnižší! 

22.10.   Naše gymnázium se nečekaně v tento den odpoledne dostalo do centra 

pozornosti hned dvakrát. Kolem 14. hodiny vypukl požár v šatnách, 350 studentů muselo 

narychlo opustit budovu a oheň v suterénu poté zlikvidovaly čtyři jednotky hasičů. To ale 

nakonec neohrozilo vzpomínkové odpoledne s názvem „Šel malíř chudě do světa“, 

věnované 25. výročí udělení Nobelovy ceny za literaturu básníku Jaroslavu Seifertovi 

v roce 1984. Pořad uspořádal jeho přítel, chudobínský rodák, absolvent gymnázia, básník 

a lékař Alois Volkman. 

23.10.   Česko má první oběť prasečí chřipky. Zemřela mladá žena (33) v karlovarské 

nemocnici, kde mají i dalšího vážně nemocného. Žena zpočátku odmítla hospitalizaci, 

chtěla se starat o své děti, ale nakonec svůj boj s nemocí prohrála. Masový výskyt této 

chřipky je na Ukrajině.  

24.10.   Alternativní večírek v rámci cyklu „Musica Poetica“ – TWO MEN WHOSE LOVE´S 

MUSIC s duem Kabelková - Klementová v Malém sále Záložny.  

25.10.   Divadelní komedie „Velká zebra aneb…“ s Ondřejem Vetchým a Kateřinou 

Hrachovcovou - Herčíkovou v hlavních rolích byla prvním představením v divadelní 

sezóně 2009/2010 a představením úspěšným.    

26.10.   Papcel Litovel získal obří zakázku za 765 milionů (29,76 milionu eur), což je největší 

kontrakt ve více než padesátileté historii firmy. Společnost dodá ruskému papírenskému 

kombinátu OOO Suchonskij CBK stroj a přípravnu látky na výrobu balicích papírů. Zahájení 

projektu má firma naplánováno na začátek roku 2010, skončit by měl v roce 2013. 

26.10.   Mateřské centrum Rybička připravilo akci „Dýňáček aneb Dušičkový čas“ pro 

malé i velké ve spolupráci se Seniorklubem Litovel. 

27.10.   Oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu se v Litovli 

odehrály den předem položením věnců k soše TGM v parku před GJO, jako obvykle za 

minimálního zájmu veřejnosti. U příležitosti svátku vyznamenal prezident Václav Klaus        

23 občanů řády a medailemi. 

31.10.   Na Hané jsou asi nejkrásnější dívky u nás, na Uničovsku pak zvláště. Po Kateřině 

Smejkalové z Bohuňovic a Janě Doležalové z Uničova, které v soutěži MISS zvítězily, se 

kráska z Uničova – Barbora Škodová dostala mezi finalistky.  Nevadí, že si 

jedenadvacetiletá dívka korunku královny krásy nepřivezla, ale dokázala shora uvedené 

tvrzení. 
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01.11.   Pro ověření listin a podpisů už nemusíme chodit na úřady a od dnešního dne je 

zavedena povinná datová schránka, která je mnohem jednodušší a praktičtější než 

dosavadní papírování. 

01.11.   Na městském hřbitově začalo město likvidovat staré hroby, za které již nikdo 

neplatí. Z Letopisecké komise vyšla iniciativa pro zachování hrobů významných občanů 

Litovle a pro změnu způsobu péče o hroby a prodloužení možné doby nájmu hrobových 

míst.    

02.11.   Elektřina zlevní méně, než se čekalo. ČEZ zlevní energii asi o 15 %, lidé však za ni 

zaplatí jen o 5 % méně. Může za to plánované zdražení její distribuce, které stanoví 

Energetický regulační úřad. Přepočteno na peníze měsíčně půjde spíš o desetikoruny 

nebo maximálně pár stokorun u domácností, kde se elektřinou topí.  

02.11.   Koncert rockové kapely TURBO ve Velkém sále Záložny. Zazněly známé hity: Hráč, 

Chtěl jsem mít… . Beznadějně vyprodáno! 

03.11.   Po roce krize se ohlásil růst, zlepšení očekává i Česko. Americká ekonomika se 

vrátila k růstu a celý svět doufá, že motoru světového byznysu akcelerace vydrží a bude 

natolik silná, že vytáhne z útlumu i zbytek světa. Ministerstvo financí oznámilo, že příští rok 

se vrátí k růstu i české hospodářství  (asi  0,3 %). 

04.11.   Fotovýstava  moravských fotoklubů ve Výstavní síni MK, na níž své fotografie 

vystavují Fotoklub Litovel, Okamžiky Zlín, Reflex Zlín a Beseda Otrokovice. Na vernisáži 

promluvili zástupci všech čtyř fotoklubů a zástupce Města Litovel – místostarosta Petr 

Šrůtek. Hojná účast. Výstava potrvá až do 8. 12. 2009. 

05.11.   V závěru podzimní sezóny po 15. kole se litovelští fotbalisté v krajském přeboru 

znovu derou do popředí tabulky. Momentálně jsou druzí se 30 body, skóre 31:17 (9 výher,   

3 remízy, 3 porážky).  V 1. lize mužů v házené je Litovel po 8. kole na 5. místě s 8 body         

za 4 vítězství a 4 porážky.     

06.11.   Návštěvnost památek v kraji? První  je zase  Bouzov s 98 000 návštěvníků. Z našeho 

regionu ještě bodují Javoříčské jeskyně (43 870), Mladečské jeskyně (18 702) a Hanácký 

skanzen Příkazy (3 800 návštěvníků).  

07.11.   Chřipky rychle přibývá, epidemie přijde dříve! Počet lidí, kteří onemocněli akutní 

respirační infekcí stoupl jen za poslední týden o 15 %, a je evidováno 1 351 případů           

na 100 000 obyvatel. Epidemii tak lze čekat ještě do konce roku, obvykle řádívá až v lednu     

či únoru.  

08.11.   Nezaměstnanost se zastavila, počet lidí bez práce v kraji klesl. Nezaměstnaných     

je zde nyní 36 187 (11,2 %), z toho na Olomoucku 12 891(10,5 %). Nejžádanějšími profesemi 

jsou: truhlář, tesař, stavební dělník a kuchař.  

09.11.   Německo oslavuje 20 let od pádu berlínské zdi. Brzy po ní se začaly hroutit 

komunistické režimy v Evropě. Tisíce lidí se sešly u zbytků zdi, která dříve oddělovala 

svobodný západní svět od totalitního Východu a sledovaly symbolický pád panelů          
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za skandování Gorbi! Gorbi!, na počest sovětského vůdce Michaila Gorbačova, který 

pádu totality pomohl svou politikou“ perestrojky a glasnosti“. 

10.11.   „Poodhalená tvář Íránu“ – vyprávění cestovatele Václava Arnoše v Malém sále 

Záložny. 

12.11.   Koncert KPH se tentokrát konal ve varně Pivovaru Litovel. Představil Q VOX – 

mužské vokální kvarteto. Tenor, tenorbaryton, baryton a bas – to bylo složení kvarteta, 

které doprovázela na klavír Jarmila Mrazíková-Čéšková. Podtitul koncertu: Kabaret z kufru 

aneb pivo v hlavách českých skladatelů. Zazněly skladby Smetanovy a Dvořákovy, 

Ježkovy i Kalašovy, ale i z moderní hudby konce 20. století. Repertoár tak zahrnoval             

i písničky z filmů či černošské spirituály. Nevšední zážitek.  

13.11.   Vzpomínková slavnost k 20. výročí událostí z listopadu 1989 u Gymnázia Jana 

Opletala. Shromáždění se konalo u příležitosti Dne boje studentů za svobodu                       

a demokracii. Vzpomínalo se na události 17. listopadu 1939, byly položeny květiny 

k pomníku Jana Opletala a zasazena pamětní lípa. Součástí byla i výstava fotografií       

doc. Jindřicha Štreita „Normalizace“ u příležitosti 20. výročí sametové revoluce. 

14.11.   Z nejhoršího jsme prý venku – česká ekonomika vybředla z recese, lidem však 

přibude práce a peněz nejdřív za rok v létě. Oficiální údaje jsou příznivé: tuzemská 

ekonomika za červenec až září posílila o 0,8 %, což je více, než se čekalo. Země je tak 

technicky vzato z recese venku (?). 

15.11.   „Jen počkej, zajíci“ – hraná pohádka na motivy ruského animovaného seriálu       

ve Velkém sále Záložny. 

17.11.   Výročí pádu komunismu. Díky bohu, je to pryč! Lidé i politici vzpomínali především 

na Národní třídě, kde těžkooděnci před dvaceti lety mlátili studenty. Konal se obdobný 

průvod jako tehdy, ale v duchu veselí a recesí. Demonstraci z roku 1989 připomínaly jen 

tváře některých účastníků. Obecné konstatování: svoboda zůstala, ideály zmizely. 

17.11.   MC Rybička uspořádalo Lampičkový průvod k přivítání paní Zimy, který se vydal   

od MK až na Doubravku. Děti i dospělí nesli i krmivo pro zvířátka. V cíli dostali horký čaj        

a dospělí punč. 

17.11.   Populární herec, komik a vypravěč Miroslav Donutil, vystoupil s pořadem „Cestou 

necestou“ před vyprodaným hledištěm Velkého sálu Záložny. Potěšil diváky jedinečnými 

zážitky nejen z cest a z lovu, ale také veselými historkami o svých kamarádech, blízkých     

a známých. V pořadu zazněly písničky z Balady pro banditu, Písniček z provázku a Ten 

báječnej mužskej svět. 

18.11.   Koncert mladého talentovaného zpěváka Tomáše Kluse se v rytmu folk-popu konal 

v Koncertním sále MK. 

19.11.   Muzejní společnost Litovelska, o.s. uspořádala přednášku o tradicích a současnosti 

sběratelství, kterou vedl Mgr. Robert Najman v salonku restaurace Muzeum. Zajímavé 

údaje o nejrůznějších typech sběratelství si vyslechlo na dvacet účastníků přednášky. 
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21.11.   „Adventní tvoření“ se setkalo s mimořádným ohlasem, když se dostavilo                 

na 90 zájemců, aby se naučili vytvářet vánoční dekorace. V ceně 50,- Kč byl zahrnut 

nejen vstup, ale i základní materiál.   

22.11.   Ubývající žáky nahradí dospělí!? Letos usedlo do lavic středních škol v kraji 6 135 

studentů 1. ročníku, což je o 515 mladých lidí méně než vloni. Lékem má být vybudování 

center celoživotního vzdělávání, která by nabízela různé formy vzdělávání dospělých. 

Zaplnily by se tak třídy a práci by dostali i učitelé. Do projektu se zapojilo celkem 25 škol 

kraje, mezi nimi i naše SOU. 

23.11.   Pohodlnou většinu ve sněmovně by složila ČSSD s komunisty, pokud by se volilo 

nyní. Vládu by také mohla sestavit s TOP 09 a lidovci, což je ovšem velmi málo 

pravděpodobné. Lídr TOP 09 Karel Schwarzenberg totiž řekl, že „ČSSD je povětrná holka    

a do manželství by s ní nešel“. A lidovci, i když nyní mají kolem 5,5 % hlasů, také mohou 

zůstat mimo mísu! 

25.11.   Společná akce Seniorklubu Litovel a Letopisecké komise – exkurze do Litovelské 

cukrovarny, a.s., spojená s besedou o minulosti i současnosti závodu, kterou vedl předseda 

představenstva Ing . Miloslav Kolomazník . 

26.11.   Druhé divadelní představení sezóny 2009/2010 – František Ferdinand Šamberk: 

Blázinec v 1. poschodí. Šlo o veselohru na způsob vídeňské frašky, plnou zápletek, 

překvapivých zvratů a komických situací. Hvězdami představení byli představitelé 

hlavních rolí Jaroslava Obermaierová (Katy) a Oldřich Navrátil (Josef).  

27.11.   Olomoucké hejtmanství chce i příští rok platit poplatky za pacienty v krajských 

nemocnicích a lékárnách. Počítá pro rok 2010 s částkou 40 milionů korun. Je to zvláštní 

hospodaření, když je krize a financí se nedostává na silnice a sociální služby. Ale my na to 

máme, jde to přece z našich daní a plnit předvolební sliby je asi to nejdůležitější. Ať se práší 

za kočárem!  

27.11.   Sdružení ŠANCE opět ve vestibulu MK uspořádalo již 12. ročník prodeje vánoční 

hvězdy ve prospěch onkologicky nemocných pacientů. Velmi chvályhodná akce!  

28.11.   „Michal je kvítko aneb pokropte ho vodou a nikdy nezvadne“ – pořad s Milošem 

Nesvadbou nejen pro děti ve Velkém sále Záložny. 

01.12.   Prasečí chřipka je tu spolu s běžnou chřipkou a mnohde už překročila hranice 

epidemie, včetně našeho kraje. Jsou zavírány nemocnice i školy, nemoc napadá 

především děti a starší lidi. K dnešnímu dni má už 23 obětí, ale většina z nich měla i další 

vážné zdravotní potíže. U 873 pacientů je chřipka potvrzena, ale podle odhadu odborníků 

s ní teď stůně přes 100 000 nemocných. Očkování probíhá. 

01.12.   Mateřské centrum Rybička uspořádalo v Koncertním sále MK velkou mikulášskou 

merendu. Děti doprovázeli rodiče i delegace Seniorklubu. Báječná nálada. 

02.12.   Průmysl tápe dál, obrat se nekoná. V říjnu se průmyslová výroba v Česku propadla 

o 7,3 % a v listopadu to bylo ještě horší, než jsme čekali. Státní rozpočet se propadl           

do nejhoršího schodku v historii země: 169,4 miliardy korun, přitom měl dosáhnout jen 38 
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miliard! Může za to krize, že příjmy 873 mld. vysoce převýšila útrata státu, která stoupla      

na více než bilion korun. Pro příští rok bude také citelná díra v rozpočtu! 

03.12.   Ubývá Čechů hrdých na svou zemi a každý desátý se za ni stydí. Naopak hrdých 

na Česko je 44 % obyvatel. Hlavním důvodem studu jsou politici, korupce, zákony a nízká 

úroveň právního prostředí, morálka a špatné mezilidské vztahy, kriminalita a ekonomická 

situace. 

03.12.   Muzejní společnost Litovelska, o.s. a Muzeum Litovel ve spolupráci se Státním 

okresním archivem Olomouc uspořádali přednášku s besedou s názvem „Kroniky Litovle     

a práce kronikářů“, kterou vedly osoby nejpovolanější – PhDr. Miroslav Koudela, archivář 

ze Státního okresního archivu Olomouc, PhDr. Josef Hubáček, současný kronikář města     

a Lubomír Šik, bývalý kronikář města. Účast kolem 60 zájemců. Současně tím byla otevřena 

výstava nejrůznějších kronik včetně spolkových, školních, rodinných či kronik 

integrovaných obcí. Výstava potrvá do 20. prosince. 

03.12.   Seniorklub Litovel zorganizoval další zájezd do Moravského divadla Olomouc 

v tomto roce. Tentokrát to bylo na muzikál My fair Lady. Opět vyprodáno! Účastníci 

zájezdu měli možnost si projít předvánoční trhy na náměstí v Olomouci, kde bylo mimo jiné 

i 36 stánků prodávajících vánoční (především francouzský) punč. 

04.12.   Prasečí chřipka má už 23 obětí – právě tolik zabil dosud v Česku virus H1N1. 

Vakcíny je již dostatek (167 000), ovšem mnozí, a to i praktičtí lékaři, očkování odmítají pro 

možné následné zdravotní problémy. Ministryně zdravotnictví ji naopak označuje za 

jedinou možnou ochranu a její úřad zatím nemá žádné informace o tom, že by někomu 

obtíže způsobila.  

04.12.   Na náměstí proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti                    

MŠ Gemerská, DPS Úsvit ZŠ Jungmannova, DPS Mládí ZŠ Vítězná a Trubačů z Doubravy. 

Prodával se punč, nálada byla dobrá, i když sníh zatím nikde. 

05.12.   III. slet čertů, Mikulášů a andělů - tradiční soutěž nejlepších masek pro děti                         

i dospělé, včetně zábavného programu – ohňových představení, speciálních rekvizit         

a zvláštních efektů. Vystoupil DPS Benjamínek a dramatické kroužky, k dispozici dětem 

byla Ježíškova pošta, kde děti mohly napsat nebo nakreslit dárek – přání k Vánocům          

a poslat ho „Andělskou poštou“ Ježíškovi. Plné náměstí, výborná atmosféra. 

06.12.   Drsný konec snů o vítězství v Davis Cupu – 0:5! Naši tenisté nedokázali nakonec ve 

finále v Barceloně vyhrát ani jeden zápas, i když bojovali srdnatě. Takže sen o tenisovém 

Naganu skončil. Domácím antukovým králům stačily tři zápasy, aby získali tři body 

potřebné pro vítězství. Přesto jsou našimi hrdiny Radek Štěpánek a Tomáš Berdych, i když 

se jim ani po 29 letech nepodařilo získat „salátovou mísu“.  

 07.12.   Již třetí předvánoční akce na litovelském náměstí v několika dnech - Adventní 

notování. Účinkoval Hanáčci, DPS Mládí ZŠ Vítězná, ZŠ Nasobůrky, Dětský domov Litovel     

a Hanácká mozeka. Opět se prodával punč, účast poněkud menší než na akcích 

předešlých.  
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 07.12.   V dánské Kodani začíná summit, který má zásadně ovlivnit životní prostředí, ale       

i stav ekonomiky na desítky let. O osudu planety Země bude jednat 192 zemí světa a 105 

nejvýznamnějších státníků. Česko bude zastupovat 40členná delegace vedená 

premiérem Fischerem. 

08.12.   Vánoční koncert „Splněná přání Jitky Zelenkové“ ve Velkém sále Záložny. Hostem 

byl PS Palora GJO Litovel pod vedením sbormistryně Mgr. Marcely Barvířové.  Byl to sólový 

recitál známé zpěvačky za doprovodu špičkových instrumentalistů Františka Raby               

a klavíristy Lva Rybalkina a přinesl proud největších hitů popu, šansonu a jazzových 

standardů.  

09.12.   Morava dostane v letošním roce tři miliardy z fondů Evropské unie na opravy           

a stavby silnic nebo cyklostezek.  Dotace pomohou i našemu městu, které dostalo 

6 244 552 korun na opravy místních komunikací. 

09.12.   Ve Školní jídelně Studentů se konalo setkání členů Seniorklubu Litovel s vedením 

města a představiteli organizací, s nimiž spolupracuje. Účast nečekaně vysoká – kolem sta 

seniorů, řada hostů. Seniorklub se mohl pochlubit 38 vlastními akcemi za tento rok, které 

pokryly zájem seniorů o aktivní přístup k životu. Ze strany vedení města zněla jen slova 

chvály. Byly zodpovězeny dotazy především o perspektivách našeho města v nejbližších 

letech. 

10.12.   V pořadí již čtvrtý zájezd do divadla v Olomouci. Senioři mohli sledovat baletní 

představení „Radúz a Mahulena“ na hudbu Josefa Suka a libreto Julia Zeyera. I přes méně 

obvyklý žánr představení účastníky nadchlo. 

11.12.   Lidí bez práce je u nás jako před 9 lety! Práci na střední Moravě nyní hledá 38 275 

lidí, nezaměstnanost stoupla na 11,3 %. To tu od začátku století nebylo. Mírné oživení na 

trhu práce z měsíce října je tedy pryč. Podle odborníků bude ještě hůř a ke konci roku se 

asi počet lidí bez práce dostane k hranici čtyřiceti tisíc. Ve srovnání s ostatními kraji jsme 

třetí nejhorší a po Praze vykazujeme v letošním roce nejvyšší procentuální nárůst uchazečů 

o zaměstnání. Zatímco v celé ČR se zvýšil od ledna počet uchazečů o 45 %, na střední 

Moravě činil dokonce 63 %.  

13.12.   GJO Litovel připravilo dva koncerty PS Palora na nedělní odpoledne. Šlo o 10., 

jubilejní vánoční koncert, na kterém zazněl výběr z oratoria pro sóla, sbor a orchestr 

Georga  Friedricha Händela : Juda  Makabejský. Hrál Komorní orchestr Iši Krejčího 

Olomouc, umělecký vedoucí PaedDr. Josef Dvořák, PS Palora řídila Marcela Barvířová. 

Koncert se konal v aule GJO. 

14.12.   V kraji žije 642 223 lidí, takže je nás o 86 víc než v lednu. Počet obyvatel tak velmi 

mírně, ale přesto roste. Důvodem je přirozený pohyb populace- narodilo se více dětí, než 

zemřelo lidí. Statistiky také potvrdily rozdíly mezi chudším severem a bohatším jihem kraje.  

14.- 20. 12.   Vánoční výstava - prodej vánočních ozdob spojený s výstavou dětských prací 

v Koncertním sále a výstava Studia Ateliér – prodejní výstava litovelských výtvarníků          

ve Výstavní síni MK. 
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15.12.   „Ohrožený druh“ Michala Horáčka – jeho šansony v podání sedmi zpěvaček. 

Stejnojmenné album se stalo skutečným hudebním fenoménem a proslavilo se jako 

nejprodávanější album roku 2008. Hostem večera byl zpěvák František Segrado, který tak 

vytvořil zajímavý protipól ženského světa. Doprovázela výborná kapela - kontrabas, piano, 

kytara a housle. Zajímavý kulturní počin MK. 

16.12.   V Husově sboru vystoupil Zvoneček – DPS a dramatický kroužek, další den pak 

Dětský pěvecký sbor Mládí ZŠ Vítězná Litovel. Šlo o tradiční předvánoční vystoupení 

pěveckých sborů. 

17.12.   329 dětí denně. Málo! Babyboom skončil, po letech se narodilo méně dětí. Nejvíce 

početí bylo na podzim. Takže v nadsázce – kdyby bylo po celý rok sychravé a ošklivé 

počasí jako na podzim, Češi by možná nevymírali. Nejvíc  žen totiž otěhotnělo v období   

od září do Vánoc, úplně nejsilnější byl říjen.  

18.12.   Hvězda letních country a folkových festivalů Věra Martinová zahájila známou písní 

Malý dům nad skálou svůj úspěšný koncert v kostele sv. Marka. Ten byl naprosto naplněn   

a i když byla pěkná zima, pořad dokázal rozehřát. Jako interpret vystoupil i britský zpěvák, 

písničkář a kytarista Jamie Marsal, který byl autorem hudby mnohých písní a sestra Věry 

Martinové Lenka Slavíková. Vrcholem vystoupení se stal hit Až na vrcholky hor a řada 

vánočních koled. 

18.12.   Klimatický zmar. Svět se na konferenci v Kodani nedokázal dohodnout na 

radikálním postupu. Vzhledem k velkým ambicím na dohodu o zvrácení globálního 

oteplování jsou výsledky summitu rozpačité. Obama sice slíbil snížit emise, ale Čína přidala 

jen nezávazné sliby. 

19.12.   Nemocných chřipkou a akutními záněty horních cest dýchacích je v našem kraji 

opět méně. Nemocnost klesla o 9 % a hygienici zaznamenali 1 466 nemocných na sto tisíc 

obyvatel, což je výrazně pod hranicí epidemie. 

20.12.   Kruh přátel hudby při MK uvedl vánoční koncert „Vánoce pokaždé jinak“. 

Účinkoval Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové a jako hosté pak Smyčcový orchestr ZUŠ 

Uničov s dirigentkou Janou Zámečníkovou a Kantika Litovel. Vše se odehrálo před 

zaplněným kostelem sv. Marka v příjemném, takřka zimním odpoledni. 

21.12.   Velkým průmyslovým podnikům Olomouckého kraje v prvních třech čtvrtletích 

tohoto roku meziročně klesly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb o 23,7 % na 66,5 

miliardy korun. Podle odborníků zapříčinila pokles světová hospodářská krize. Region 

vykázal podle olomouckého úřadu práce i druhý největší nárůst nezaměstnanosti. 

22.12.   Voda bude v roce 2010 rekordně drahá, protože s ní všichni šetří. Spotřeba vody 

klesla od roku 1990 ze 173 na 94 litrů na osobu a den, ale cena vody za tu dobu vyletěla 

dvacetinásobně. Vodárny vysvětlují zdražení tím, že klesá spotřeba, a musí tak své náklady 

rozpočítat na menší množství vody než dosud. 

24.12.   Vánoční pohledy už asi neletí, nahradily je SMS. Těch bylo odesláno přes                 

17 milionů, přesto to bylo o 400 000 méně než loni.   



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2009 

 76 

26.12.   Pět let uplynulo ode dne, kdy se v jihovýchodní Asii přehnala přes pobřeží ničivá 

vlna tsunami. Jedna z největších katastrof zabila 230 000 lidí, zlikvidovala desetitisíce 

domovů i atraktivní turistické lokality. Vzala si i 8 českých obětí. 

26.12.   Již 5. ročník akce „Oživlá řemesla“ uspořádali KIRRI, o.s., Muzejní společnost 

Litovelska,o.s. a Muzeum Litovel na sv. Štěpána odpoledne v prostorách muzea. Zaujaly 

ukázky tradičních i netradičních řemesel, předvedli se hrnčíři, sedláři, truhláři, ševci a také 

výrobci vánočních ozdob a pletených výrobků. Velmi zajímavá byla i malba na hedvábí. 

Pil se grog i čaj, byly škvarky, parmezán a dobrá nálada. Vše doprovázela Hanácká 

mozeka. 

27.12.   Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové zazpíval v Husově sboru. Šlo o již tradiční 

vánoční koncert. Jeho náplň byla podobná vystoupení v kostele sv. Marka, jen bez 

přizvaných hostů.   

29.12.   Po 20 letech od sametové revoluce lidé nejpříznivěji hodnotí bývalého prezidenta 

Václava Havla (71 %), naopak nejhůře expremiéra Stanislava Grosse (22 % a 28. místo).    

Za Havlem se dále umístili Václav Klaus, Josef Lux, Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman, 

Vladimír Špidla, Jiří Paroubek (45 %), Pavel Bém, Mirek Topolánek (36 %). Vyplývá to 

z průzkumu agentury STEM, který se zabýval přínosem politiků pro rozvoj ČR po roce 1989. 

30.12.   Česko se letos rekordně zadlužilo! Rok krize, politických tahanic a boje proti 

hospodářskému propadu nás stál 195 miliard korun. Ještě nikdy v novodobé historii se naše 

republika takovým tempem nezadlužila. Původně přitom strážci státní kasy plánovali, že 

schodek bude pětkrát menší, měl dosáhnout necelých čtyřiceti miliard. Příští vláda tak    

jistě zvýší daně a my tvrdě zaplatíme za proflákané  roky bez reformy! 

31.12.   Ohňostroj nebude, nejsou na to finance. Litovel ale není sama, podobně se 

rozhodla většina měst v našem kraji, například i naši sousedé – Uničov a Šternberk. Na tuto 

akci bylo nutno vyrazit do Olomouce, Prostějova, Plumlova či Přerova. 

31.12.   V závěru roku byl uveřejněn výsledek výzkumu agentury Median, kde byly 

hodnoceny nejpozitivnější události. Premianty roku se staly tři události: státní vyznamenání 

pro Karla Gotta, fungování vlády Jana Fischera a české předsednictví EU. Češi tak letos 

definitivně rehabilitovali Gotta, a to i ti nejmladší. Stejně tak bodovala Fischerova vláda, 

snad proto, že je nepolitická. Nejsmutnější pak byly intriky, vedoucí k pádu vlády Mirka 

Topolánka, „Vajíčková válka“ proti ČSSD a lyžařské mistrovství světa v Liberci.  

31.12.   Jedna blamáž za druhou, tolik debaklů naše politická scéna nezažila už pěkně 

dlouho. Po celý rok 2009 se čeští politici snažili ze všech sil poškodit dobré jméno České 

republiky a destabilizovat stát. Ohlédnutí za uplynulým rokem tak vskutku není radostné. 

 

 

 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2009 

 77 

4. DEMOGRAFIE 

 V roce 2008 se narodilo 119 600 dětí, což bylo dobré a Češi se zase mohli z něčeho 

radovat. Vždyť to bylo nejvíc za posledních 16 let. Podařilo se tak „zlomit“ problém, který 

ještě nedávno trápil celou Evropu? Zároveň dále klesla už tak velice nízká úmrtnost 

novorozenců. Za přírůstek je potřebí poděkovat především matkám ze silných ročníků      

70. let, značnou měrou se na něm podílejí i imigranti, nejvíc z Ukrajiny a Vietnamu. 

 Olomoucký kraj se na tom podílel více než sedmi tisíci dětí, což bylo nejvíc v historii 

od vyhlášení samostatného státu i vzniku kraje. Nárůst posledních let už pocítili ve školkách, 

jejichž kapacity leckde nestačí a otevírají nová oddělení či odmítají přijímat děti z jiných 

měst. Znovu jen chválím rozhodnutí našich představitelů města z minulých let, kdy jsme 

nerušili žádnou ze školek a nepodlehli klamným předpovědím. 

 Na příliv dětí se chystají i první stupně základních škol, střední školy na střední 

Moravě ale řeší problém přesně opačný. Deváťáků  je rok od roku méně, a nejhorší 

období teprve přijde. Ovšem po letech babyboomu se začalo rodit méně dětí. Jen za 

první čtvrtletí 2009 jich přišlo na svět o 775 méně a zdá se, že období velké porodnosti 

opravdu končí. Na střední Moravě se celkem narodilo 6 905 dětí o 65 méně než před 

rokem. Takže i na Olomoucku léta bohatá na novorozence končí a v naší „domovské“ 

porodnici ve Šternberku přivítali na svět o 135 dětí méně než v rekordním roce 2008. Pro 

zajímavost – ze zjištění porodníků v Olomouckém kraji vyplývá, že nejvíc dětí se rodí 

v letních měsících, naopak nejslabší porodnost je v únoru. Tedy, kdyby bylo celý rok 

sychravo a ošklivé počasí jako na podzim, Češi by možná nevymírali. To samozřejmě 

v nadsázce! Nejvíce žen totiž otěhotnělo v období od září do Vánoc, úplně nejsilnější byl 

říjen. Každý den se v tomto roce narodilo v průměru 329 dětí. Málo. 

 Mateřská se příští rok zvedne až na dvojnásobek. Ale na znatelné přilepšení se 

mohou těšit jen ženy, které předtím měly nadprůměrný plat. Jde o dávku, kterou pobírají 

ženy 28 týdnů, obvykle před porodem. Škoda, že matky s nižším platem než 16 tisíc korun 

hrubého si polepší jen o stovku měsíčně, zatímco ty, se čtyřiceti tisíci dostanou místo 

14 370,- Kč až 22 600,- Kč!? Teprve po uplynutí 28 týdnů začíná matka dostávat rodičovský 

příspěvek, jehož výše se však na rozdíl od mateřské neodvíjí od výše výdělku, který předtím 

měla. Ten je stanoven na 3 800,- Kč až 11 400,- Kč podle toho, jak dlouho chce doma 

matka s dítětem být. Pokud se chce do práce vrátit už po dvou letech, což se většinou 

týká matek s vyššími příjmy, bude mít nárok na nejvyšší částku. Jsou to všechno dobrá 

opatření pro zvýšení naší nízké porodnosti. Bude ale na to dost peněz i v době 

hospodářské recese? 

 Stále stoupá počet dětí, které se narodily mimo manželství, celkem je jich skoro      

40 %. To už je tolik, že se na ně nedá pohlížet jako na mimomanželské v dřívějším slova 

smyslu - statistici předpokládají, že většina těchto dětí žije v rodině s oběma nesezdanými 

rodiči. Zájem o manželství přitom nadále klesá. Letos do konce září se k oltáři či před 

obecního úředníka odhodlalo 41 000 párů, méně než loni o 5 000. Nejoblíbenějším 

svatebním měsícem byl červen, zejména datum 6. 6. 2009, kdy se vzalo skoro 2 000 párů. 

Září už tolik nelákalo, 9. 9. 2009 se nakonec bralo 561 dvojic. Roli však hrálo i to, že zatímco 

zajímavé červnové datum připadlo na sobotu, 9. září bylo ve středu. 
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 Spolu s úbytkem manželství klesl také počet rozvodů – do konce září skončilo 

manželství pro 21 000 dvojic, o rok dříve jich bylo téměř o 2 000 více. Počet manželství 

končících rozvodem tak klesl ze 49 na 47 %. O úplnou rodinu i tak v tomto období přišlo 

devatenáct tisíc dětí. 

 Ještě před dvaceti lety bylo žen, které zůstávaly záměrně bezdětné, okolo 4 %. Teď 

je jich dvakrát víc, 6 – 8 %. I dnes většina lidí považuje za ideál rodinu se dvěma dětmi. 

Přesto se řada žen rozhodla zůstat bezdětná. Čím vyšší vzdělání má, tím méně dětí chce 

mít. Jen 17 % vysokoškolaček plánuje 3 a více dětí. Klesá ovšem i počet těch, které plánují 

druhé dítě.  

 Ovšem ze všech krajů České republiky je na tom střední Morava v množství nových 

obyvatel nejhůře. I když zde žilo ke konci minulého roku o 346 obyvatel víc než o rok dříve, 

je to stále nejmenší přírůstek v republice. Mnohde lidí dokonce ubylo, jen u nás na 

Olomoucku, se jejich počet nejvýrazněji zvýšil – přibylo 742 lidí. „Příčinou tohoto stavu je 

nepříliš dobrá hospodářská situace regionu. Pokud se nám povede zlepšit ekonomickou 

úroveň obyvatel, počet lidí v kraji určitě vzroste“,uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin 

Tesařík. 

 Počet obyvatel kraje přece jen v průběhu roku velmi mírně vzrostl. V regionu žije 

642 223 lidí, což je o 86 více než na počátku roku. Růst byl způsoben především zásluhou 

přirozeného přírůstku obyvatel - narodilo se více dětí, než zemřelo lidí. V kraji se narodilo 

5 418 dětí a zemřelo 4 954 lidí. Přišlo do něj 2 974 a opustilo jej 3 352 obyvatel. Nadpoloviční 

většinu tvoří ženy. Kraj představuje přes 6 % obyvatel celé republiky a na žebříčku je mezi  

6 nejlidnatějšími kraji.  

 Na Olomoucku žije 231 737 obyvatel, nejvíce z okresů. Statistika nicméně potvrdila 

rozdíly, které Olomoucký kraj dlouhodobě vykazuje mezi svou chudší severní a bohatší jižní 

částí. Dokonce i nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci na Olomoucku, nejméně na Jesenicku 

a Šumpersku. Tam je také nejvyšší počet dětí, které porodily svobodné matky (55 % oproti 

40 % v celém kraji). Dobrou zprávou může být i ta, že v našem kraji soudy rozvedly kolem 

třinácti set manželství, což je o 11 % méně než ve stejném období loni. Nejčastější příčinou 

úmrtí byly v kraji nemoci oběhové soustavy a pak nádory. 

 Se svým jménem se necítí dobře spousta Čechů. A stále více lidem vadí, že jim stát 

nařizuje, v jaké podobě se bude jejich jméno psát do rodného listu, občanského průkazu, 

na vysvědčení … Mnozí lidé proto raději sleví a potomkovi vyhotoví jméno podle „státního 

předpisu“. I když za poslední roky se mnohé změnilo. Křestních jmen přibývá – dnes je jich 

v seznamech na 120 000! Je možné si do rodného listu zapsat i dvě jména, což jsme 

nemohli dlouhých padesát let. U manželek cizinců  nebo žijících trvale v zahraničí nemusí 

přechylovat na -ová mužská příjmení. 

 Častěji však Češi bojují s křestními jmény a to se týká obou pohlaví stejně. I když 

podle žebříčku nejoblíbenějších dětských jmen to vypadá, že patříme spíše mezi 

konzervativce, kteří nedají dopustit na Terezu a Kateřinu, Honzu a Jakuba, stále častěji 

musí matrikáři nahlížet do obrovských seznamů, jestli jméno existuje nebo ne.  
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 Na střední Moravě byly nejčastějšími chlapeckými jmény Jakub, Tomáš, Ondřej, 

Adam, Filip, David, Lukáš, Matěj a Martin, dívčími Tereza, Natálie, Anna, Eliška, Karolína, 

Adéla, Aneta a Lucie. Zdá se, že i když rodičům už mnohdy kalendář nestačí a jména 

podléhají módním vlnám, seznam těch nejoblíbenějších se už několik let příliš nemění.         

U chlapců se letos objevilo i mnoho Matějů a Matyášů (sám kronikář se stal potřetí 

dědečkem s vnoučkem Matyáškem). Problém je, že Matyáše v kalendáři nenajdete, a tak 

jejich rodiče žádají o jeho přepis, vyřazení velmi málo frekventovaných jmen (například 

Zoe, Řehoř, Pankrác, Servác, Bonifác) a na jejich místa dát ta „nová“. Možné by bylo je 

přiřadit k těm, která již v kalendáři jsou. A tak se možná brzy dočká svého svátku i 1 541 

Matyášů letos narozených!? 

 Ještě něco k zamyšlení. Dnes u nás žije celkem 617 lidí, kteří už oslavili sté 

narozeniny. V roce 2065 jich už bude celé město. Podle prognózy statistického úřadu bude 

v té době v Česku 14 414 sto- a víceletých obyvatel. Změní se i české ulice, kavárny, kina 

a třeba kadeřnictví… Ubude mladých lidí a podstatně vzroste počet těch, kteří už za 

sebou mají 65 let, kterých bude celá třetina obyvatel republiky - bezmála tři miliony. 

Ostatně – vědci jednadvacátému století přezdívají „věk metuzalémů“. Senioři se stanou 

velkou politickou silou a život země se jim prostě přizpůsobí. Běžně se dožijí devadesáti let  

a kvůli tomu se změní lékařská péče, sociální služby, ale třeba i reklama či program 

politických stran. Potkat dítě na ulici bude vzácnost? Také si budeme zvykat na to, že cizí 

řeč uslyšíme stále častěji. Každý pátý obyvatel země bude totiž cizinec. 

 

 I u nás máme řadu těch, kteří se dožívají požehnaného věku a výrazně překračují 

dříve obvyklý průměrný věk. Devadesáti a více let se dožili a „kulaté 8o“ a „půlkulaté 85 a 

75“ letos oslavili: 

99 let: Navrátilová Marie, Vybíralová Anežka 

97 let: Halounová Věra 

96 let: Hamřík Josef 

95 let: Frýbortová  Marie (Unčovice), Balcárková Anna, Hájíček Rudolf, Pyšná Eliška 

94 let: Vymětalová Anna, Geprtová Gertruda 

93 let: Smrček František (Savín) 

92 let: Švancer Ladislav (Chořelice), Vilímcová Marie, Látalová Miloslava 

91 let: Dršková Božena, Caesarová Marie, Pavlová Miroslava (Tři Dvory), Malý Jaroslav 

(Nasobůrky), Wilhelm Vojtěch, Bahounková Sophie, Ajgelová Ludmila 

90 let: Stejskal Josef, Sonntagová Věra, Pilátová Drahomíra, Drlíková Anežka, Staroštíková 

Alice, Sonntag Kuneš, Kleiblová Marie, Šneberková Šárka, Lének Vojtěch, Jašková Jarmila, 

Hymrová Helena, Šimonovský Karel 
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85 let: Havlíčková Ludmila (Víska), Lužný Květoslav (Unčovice), Bradová Vlasta, Botková 

Drahomíra, Vala Miloslav, Arnoš Oldřich (Myslechovice), Ležatková Vlasta, Smékalová 

Jiřina, Bučková Kateřina, Navrátilová Jiřina (Chořelice), Hábová Vlastimila, Utíkalová 

Drahomíra (Myslechovice), Václavková Ludmila, Vavrdová Aloisie, Toman Miroslav 

(Unčovice), Sekaninová Dagmar, Jurásek Miroslav, Vařeková Anna, Konšelová Věra, 

Šperlichová Františka (NováVes), Šťastná Drahomíra (Nasobůrky), Nantlová Ludmila (Tři 

Dvory), Navrátilová Františka, Lounová Božena, Buchtová Marie, Novotný Miroslav, Tejkl 

Jaromír, Zlámalová Marie (Myslechovice), Sléžková Ludmila, Rendová Milada, Štěpánková 

Ludmila, Chyťa Bořivoj, Špičková Libuše, Příkopová Věra, Papajková Františka, Smékalová 

Marta 

80 let: Nakládalová Ludmila, Čiklová Svatava, Zbořilová Vlasta, Pokorná Anna, Dostál 

Walter (Unčovice), Navrátilová Anna (Unčovice), Šiková Marie, Nováková Jindřiška, 

Ajgelová Marie, Spáčilová Miloslava, Dostál Ladislav, Bencinová Eva, Dudek Ladislav 

(Chudobín), Kráčmarová Ludmila, Vitásek Zdeněk (Myslechovice), Nedopil Josef 

(Myslechovice), Obšilová Františka, Halouzka Josef, Čep Stanislav, Nedopilová Vlasta, 

Grulichová Ludmila (Březové), Šišma Vladimír, Čamek František, Kvapilová Eliška, 

Koubková Alena, Kučera Alex, Kolářová Vlasta, Kutilová Věra, Vykydalová Marie 

(Myslechovice), Skyvová Anna (Nasobůrky), Mariánek František (Nasobůrky), Novotný 

Jaroslav, Deskopová Jiřina, Mazánková Marie, Straňáková Vlasta, Ajglová Jarmila 

(Nasobůrky), Vernerová Marie, Dostál Miroslav, Crhák Jan (NováVes), Hutová Eva, 

Zdražilová Marie, Hirešová Jarmila, Kopečná Miroslava (Unčovice), Hlaváček František 

(Nasobůrky), Svobodová Žofie (Nová Ves), Hudečková Věra, Kvapilová Marie, Zatloukal 

František, Chrástecká Emilie, Kareš Jiří, Dvořák Julius, Jurásková Vlastimila, Sedláčková 

Svata, Fridrichová Jarmila, Frištenská Zdenka, Krátká Marie (Nasobůrky) 

75 let: Vošalíková Marie, Nebor František, Dohnal Jan, Navrátilová Olga, Vydržel František 

(Nasobůrky), Sedláček Gerhard (Rozvadovice), Hlavinková Zdenka (Nasobůrky), Kubová 

Evženie, Zajíček Oldřich, Hospudka Vladimír, Svozil Miloslav, Bezová Eva, Sedlář František 

(Myslechovice), Špičanová Filoména, Křoupalová Marie (Myslechovice), Hlavinková 

Františka (Savín), Smetanová Eliška (Unčovice), Smékalová Anna, Doleželová Ludmila, 

Dostálová Františka, Remsová Božena, Vodička Vladislav, Coufal Jiří, Navara Stanislav, 

Kuchař Antonín (Nová Ves), Pudilová Věra, Grejtovská Marie, Marková Květoslava, 

Nesetová Zdenka, Novotný Vojtěch, Němec Alois (Nasobůrky), Novotná Ludmila, 

Rendová Alena, Völflová Věra, Urbancová Drahomíra, Šromová Marie, Sedlářová Jiřina 

(Myslechovice), Skopalová Kristina (Savín), Winiarská Jiřina (Tři Dvory), Zdráhal Bořivoj, 

Schadová Marie (Březové), Skřepský František, Havelka Lubomír, Přidalová Ludmila 

(Chudobín), Hejlová Berta, Smékalová Helena, Pavlat Emil, Slouková Františka, Reichlová 

Marie, Horký Tomáš, Kuchařová Marie (Nová Ves), Eliášová Miloslava (Nasobůrky), Valenta 

Josef, Smýkalová Anna, Sonntagová Božena, Ludvík Radoslav, Vinšová Věra (Březové), 

Boudová Zdenka, Vydrželová Anna (Víska), Konečná Anna, Benešlová Štěpánka, 

Čučková Karla, Řeháková Božena, Knajblová Marie (Březové). 

 Celkem je u nás 465 občanů starších 75 let. Jmenovaní jsou řazeni podle měsíců 

v roce, kdy oslaví svoje jubileum. Pokud není uvedena závorka, jedná se o občana Litovle.    
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 Co nám říká statistika o stavu počtu obyvatel k 31. 12. 2009. Bohužel, dostali jsme    

se pod 10 000 obyvatel, a to znamená pro ML citelný pokles financí od státu. Celkový stav 

je nyní 9 986 obyvatel, nejvíce jich žije v Litovli – 7 406 (3 753 žen a 3 653 mužů). Další pořadí 

místních částí je následující: Nasobůrky  490 (243:247); Unčovice 407 (208:199); 

Myslechovice 322 (164:158); Tři Dvory 252 (118:134); Chudobín 245 (124:121); Nová Ves 239 

(117:122); Rozvadovice 206 (114:92); Březové 177 (91:86); Savín 135 (63:72) a Víska 107 

(51:56). Nejvyšší průměrný věk žen je v Myslechovicích (48,99), mužů v Savíně (48,12). 

Nejnižší průměrný věk žen je v Chudobíně (43,92), mužů tamtéž (42,89). U dětí do15 let je 

nejvyšší průměrný věk chlapců v Unčovicích (8,07), dívek ve Třech Dvorech (8,93); nejnižší 

u chlapců z Nové vsi (6,43) a u dívek z Chudobína (6,48).  

 Matrika MěÚ Litovel zajišťuje výkon státní správy v rozšířené působnosti, zejména 

zajištění veškerých matričních záležitostí občanů obvodu z Litovle, Bílé Lhoty, Červenky, 

Haňovic, Pňovic, Měrotína, Mladče a zajišťuje výkon matriky pro obce Náklo, Senice na 

Hané, Bouzov a Cholina. Z přehledu matriční agendy za rok 2009 vyplývá, že se 

uskutečnilo a bylo zapsáno do matrik 50 uzavření manželství a bylo vydáno 11 osvědčení 

k církevním sňatkům. V matričním obvodu zemřelo celkem 60 občanů, nejvíce v Litovli (26) 

a Července (20). Z další činnosti matriky: bylo ověřeno 2 824 podpisů (vybráno 84 390,- 

Kč); ověřeno 4 132 stran fotokopií (101 130,- Kč); přijato a vyřízeno 170 žádostí o vydání 

rejstříku trestů (8 500,- Kč); 139 žádostí o obchodní rejstřík, list vlastnictví, živnostenský rejstřík 

(22 600,- Kč); prostřednictvím CzechPointu přijato 309 žádostí (31 100,- Kč); 6 žádostí            

o změnu příjmení (6 100,- Kč). V knihách bylo vyznačeno 36 rozvodů, 38 určení otcovství 

souhlasným prohlášením rodičů (33 k nenarozenému, 5 k narozenému dítěti). Osvědčení    

o státním občanství pro vydání občanského průkazu bylo vydáno 34, k cestovnímu pasu 

20. Uskutečnilo se 11 vítání, při nichž bylo přivítáno 108 dětí, zorganizovány 4 jubilejní 

svatby, rozesláno 465 blahopřání k životním jubileím občanů, předáno 154 dárkových 

balíčků a provedeno 14 návštěv u jubilantů 90 a 95 let. Proběhla také tři slavnostní 

předávání maturitních vysvědčení absolventům GJO v Litovli. Celkem bylo vybráno          

za správní poplatky 261 920,- Kč a na ně vydáno 2 391 pokladních dokladů. 

 Pracovnice matriky poskytly veškeré potřebné doklady a daly nahlédnout do listin 

jubilantů. Pro potřeby kroniky vyhledaly i nejfrekventovanější jména u novorozenců 

v matričním obvodu. U dívek to byla jména: Eliška, Tereza, Natálie a Veronika, u chlapců 

Adam, Matyáš, Michal a Martin. Z neobvyklých jmen uvedly u dívek jména Melinda, 

Doubravka, Joanna a Liliana; u chlapců Diego, Tobiáš a Samuel.  

 Na úseku evidence obyvatel bylo v rámci města provedeno 964 změn (narození, 

sňatky, úmrtí, změny bydliště aj.) a na poplatcích vybráno 16 000,- Kč. Na ohlašovně bylo 

podáno a vyřízeno 54 správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 

V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností bylo provedeno v informačním 

systému 2 692 změn. Ze statistického přehledu agendy občanských průkazů vyplynuly 

následující údaje: bylo podáno 2 212 žádostí o OP, ztrát a odcizení OP bylo 407. Celkový 

počet projednaných přestupků byl 407, z toho 11 v blokovém řízení a 396 řešeno 

napomenutím. Na blokových pokutách bylo uloženo 1 400,- Kč a ve správních poplatcích 

vybráno celkem 42 100,- Kč. O cestovní pas si požádalo celkem 648 občanů, provedeno 
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169 změn v cestovních dokladech a projednáno zde 51 přestupků. Příjem na správních 

poplatcích za CD byl 314 700,- Kč. 

Věková struktura obyvatel  

Údaje o průměrném věku obyvatel (členění dle místních částí a pohlaví) k 1.1.2009 

 

Část obce celkem 

Počet věk 

Litovel vč. místních částí 10040 40,24 

Březové 177 39,08 

Chudobín 246 36,43 

Litovel + Chořelice 7466 40,2 

Myslechovice 309 41,68 

Nasobůrky 497 42,19 

Nová Ves 241 39,48 

Rozvadovice 202 36,94 

Savín 140 40,45 

Tři Dvory 248 41,84 

Unčovice 405 40,75 

Víska 109 42,3 

Občané (15 let +) 

Část obce ženy muži 

počet věk počet věk 

Litovel vč. místních částí 4360 47,13 4297 43,93 

Březové 73 45,36 77 44,35 

Chudobín 101 43,92 98 42,89 

Litovel + Chořelice 3272 47,09 3197 43,55 

Myslechovice 130 48,99 140 44,41 

Nasobůrky 222 48,53 215 45,07 

Nová Ves 95 49,82 98 45,53 

Rozvadovice 85 46,31 72 44,46 

Savín 56 46,09 60 48,12 

Tři Dvory 105 45,39 117 46,08 

Unčovice 176 47,41 173 44,71 

Víska 45 48,29 50 46,86 

Děti (do 15 let) 

Část obce dívky chlapci 

počet věk počet věk 

Litovel vč. místních částí 700 7,09 683 6,91 

Březové 15 7,2 12 6,92 

Chudobín 22 7,27 25 6,48 

Litovel + Chořelice 503 6,94 494 6,68 

Myslechovice 25 7,88 14 6,71 

Nasobůrky 25 8 35 8,77 

Nová Ves 23 6,43 25 6,84 

Rozvadovice 27 6,63 18 8,06 

Savín 12 8,33 12 7,92 

Tři Dvory 12 7,92 14 8,93 

Unčovice 30 8,07 26 7,04 

Víska 6 6,83 8 6,75 

 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2009 

 83 

5. JUBILEA OSOBNOSTÍ 

190 let 

SONNENLEITNER Johann Sarkander 

akademický malíř, vzal si dceru městského rychtáře Andrease Rősche a r.1777 se stal 

majitelem domu č.790 v ulici 1.máje (roh Havlíčkovy). Roku 1779 namaloval oponu a kulisy 

pro ochotnické divadlo, které se hrávalo ve druhém patře radnice. Na oponě byla 

alegorie: V chrámě pospolitosti a krásných umění slaví jednota radostnou slavnost, kde se 

připletla do režie i nesvornost, byla však bohem hromu bleskem vypuzena jako rušitel míru 

(podle Donata Ulricha). Jeho syn František Sonnenleitner navštěvoval malířskou akademii 

ve Vídni, byl dobrý miniaturista a portrétista. V důsledku bohémského života zemřel mlád již 

roku 1819. 

150 let 

NEDOLUHA František  

Narodil se roku 1859 ve Fryštáku, do Litovle přišel roku 1850 z Kroměříže, kde byl účetním 

záložny. V Litovli z funkce vedoucího úřadovny postoupil až na vrchního ředitele Rolnické 

záložny. Bydlel ve vile na konci Kollárovy ulice (č.202) před mostem na Pavlínku. 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, pohřben 

žehem v Olomouci.  

TRÉVAL Emil, vl. jm. MUDr. Václav  WALTER        

Spisovatel Emil Tréval, vlastním jménem MUDr. Václav Walter, se narodil 13.12. 1859 v 

Prešově. Gymnázium vystudoval v Kroměříži a Olomouci, lékařskou fakultu UK v Praze, kde 

1883 promoval. V letech 1890-1893 pracoval jako okresní lékař v Litovli. Bydlil nejprve na 

Záložně, později v domě pana Spurného na náměstí (knihkupectví) a konečně v domě 

Schönhöffrově (oděvy). Je autorem dvou her, publikoval v Květech, Zvonu, Lumíru a Zlaté 

Praze. Byl dopisovatelem Litovelských novin, kde uveřejnil řadu besídek. I později dojížděl 

do Litovle a udržoval přátelství zvláště s ředitelem Záložny Fr. Nedoluhou. Zemřel v Praze 

10.2.1929 ve věku 70 let.  

140 let 

JÜNGLING František JUDr.  

Advokát František Jüngling, majitel domu ve Vlašímově ul. č.773, se narodil 20. února 1869 

v Netolicích v Čechách. Byl koncipientem u olomouckého advokáta a bývalého ministra 

dra Žáčka. Když zemřel v červnu 1899 litovelský advokát dr. Fr. Panovský, převzal jeho 

kancelář na rohu náměstí a Boskovicovy ulice. Od počátku se uplatňoval v litovelském 

životě, hlavně jako obětavý a nadšený divadelní ochotník. Jako stoupenec Kramářových 
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myšlenek byl zakladatelem a předsedou litovelské organizace národně demokratické 

strany. R.1907 založil divadelní odbor Sokola a byl po řadu let jeho předsedou. Když 

23.8.1914 vznikla česká odbočka Červeného kříže v Litovli, stal se jejím předsedou.             

Po 25 let stál v popředí národního a politického života v našem městě, v národních             

a dobročinných spolcích, v letech 1910-1923 byl radním. Vážná choroba ho r.1924 

přinutila vzdát se veřejné činnosti, zemřel 24.8.1925 ve věku 56 let. Advokátní praxi po něm 

převzal dr. Kousalík. 

SMÉKAL Stanislav  

Narodil se 17.7.1869 v Hradečné jako syn půlláníka Valeriána Smékala, matka Mariana 

Janšíková. Ve 4 letech po úraze oslepl na jedno oko. Do učení nastoupil u litovelského 

kupce Ferdinanda Hübla, pak jako příručí v Olomouci, r.1892 se vrátil do Litovle a pronajal 

si Hüblův obchod. Roku 1898 koupil od Gustava Harbicha právovárečný dům na náměstí. 

Roku 1900 nechal opravit fasádu a r.1910 rozšířil obchod o galanterii a pražírnu kávy. 

Postupně vybudoval největší obchodní dům v Litovli.  

Stanislav Smékal zůstal svobodný,  stále se věnoval i veřejnému životu, už od památných 

voleb r.1899 byl členem obecního výboru, r.1897 vstoupil do Sokola a zasloužil se o stavbu 

sokolovny. Byl mecenášem mnoha kulturních aktivit, stačí jmenovat Matici školskou, 

Obchodní grémium, Spolek ku podpoře studujících aj. Řadu let byl po dr. Smyčkovi 

předsedou Muzejní rady, spoluzakladatelem Krajinské muzejní společnosti, pracoval        

na zpřístupnění mladečských jeskyní. R.1935 obchod předal svým spolupracovníkům 

Rendovi a Kročákovi a odešel na odpočinek do Olomouce, kde zemřel 20.6.1939.  

130 let 

ČELECHOVSKÝ František ing.  

Civilní geometr František Čelechovský se narodil r.1879, velké zásluhy měl o sokolskou 

jednotu jako předseda stavebního odboru pro postavení sokolovny, která je jeho velkým 

dílem. Nebyla to však jeho jediná veřejná činnost.Po léta byl členem místní školní rady,     

od roku 1934 jejím předsedou a pak zastával tuto funkci v újezdní školní radě. Láska ke 

zpěvu jej přivedla do pěveckých sborů Sokola, církve československé i spolku Smetana,       

v Krajinské muzejní společnosti se zasloužil o první zaměření mladečských jeskyní. Zemřel      

v Litovli ve věku 50 let 17.4.1939. 

FRIŠTENSKÝ Gustav  

Slavný zápasník Gustav Frištenský se narodil 18. 5. 1879 v Kamhajku  u Kolína (dnes část 

obce Křečhoř). Rodiče Alois a Kateřina měli šest dětí: Anna, Gustav, Karel, Josef, František 

a Pavlína. Když vyšel obecnou školu vyučil se řezníkem. Jako tovaryš pracoval v Brně, kde 

chodil také cvičit do Sokola. V brněnském atletickém spolku Hellas získal základy                  

v řeckořímském zápasu. Záhy začal vítězit na turnajích, první zápas jako amatér uskutečnil 

v r.1899 a hned napoprvé zvítězil. Roku 1900 se stal mistrem Čech v hodu diskem, v roce 

1901 mistrem Moravy v řeckořímském zápasu, o rok později mistrem Rakouska-Uherska,        

v roce 1903 vybojoval zlatou medaili na amatérském mistrovství Evropy v Rotterdamu, když 

v turnaji porazil mistra Německa i mistra Dánska. Za pět let amatérské kariéry vybojoval     
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na 2000 zápasů a ani jednou neprohrál. Dále již následovala činnost na profesionální 

dráze. 

R.1906 vystupoval v Litovli v programu Kellnerova cirkusu, jako vítězi zápasů mu poslala 

kytici s vyšitou stuhou Miroslava Ellederová, dcera sládka z pivovaru, kterou si vzal r.1908 za 

manželku. Manželka jej pak provázela při cestách a zápasech v Moskvě, Petrohradě, 

Kyjevě, Rize, později v Paříži, Marseille, Alžíru, na Kanárských ostrovech. V roce 1911 

absolvoval turné po Jižní Americe, v roce 1913 po USA, kde si svými výkony získal přízeň 

amerického publika. Tam měla úspěch i jeho žena. S krajanskými organizacemi v New 

Yorku a Chicagu pořádala dobročinné akce a na všech zpívala moravské národní písně. 

V roce 1919 reprezentoval naši vlast na Sportovních hrách spojeneckých armád v Paříži. 

Na trůn profesionálního mistra Evropy nastoupil ve svých padesáti letech - v roce 1929. 

Jako profesionál slavil na 10 000 vítězství. Zápasil 40 let, vítězil ještě po své padesátce. 

Kolem roku 1925 pronajal (spolu s bratrem Františkem) větší statek v Lužici u Šternberka, 

který ale musel po zabrání Sudet opustit. 

Jeho atletická postava lákala i filmové tvůrce. Proslavil se zejména v titulní roli ve filmu 

Pražský kat. Přátelil se také s Petrem Bezručem a Aloisem Jiráskem. Bydlel v ulici, dnes po 

něm nazvané. V období okupace byl pro finanční podporu poskytnutou rodinám 

postiženým nacistickou perzekucí vězněn. Ke kuriozitám válečné doby patří soud se 

zápasníkem Motykou. Frištenský jej r. 1923 porazil a zesměšnil, dřívější "vlastenec" se za války 

dal k Němcům, r. 1943 podal na Frištenského žalobu a žádal bolestné 230.000 K za tehdejší 

zápas. Soud směšnou žalobu odmítl, když Frištenský prokázal, že zápas neměl národnostní 

motiv - oba zápasníci se chlubili češstvím! Jenže Motykova žena žalobu obnovila, když byl 

v únoru 1944 Frištenský zatčen gestapem. Byl souzen za spolupráci s ilegálním národním 

výborem v Olomouci, na podporu postižených rodin věnoval přes 100.000 K. Jenže 

prostředník Cingroš byl zrádce.  

Ze čtyř obžalovaných byli tři ve Vratislavi odsouzeni k smrti, Frištenský pro nedostatek 

důkazů vrácen do Olomouce, odkud měl jít do Mauthausenu. Zachránil jej úplatek 

manželky, ta pak po nervovém vypětí zemřela v březnu 1947 ve věku pouhých 58 let.          

I po válce ještě exhibičně zápasil, titul zasloužilého mistra sportu obdržel v roce 1956. 

Mecenáš litovelského sportu Gustav Frištenský zemřel v Litovli  4.4.1957. Pamětní bronzová 

deska na vilce v Litovli v ulici Frištenského, kde mistr žil od roku 1909 až do své smrtí, byla 

nákladem rodiny Frištenských zasazena v roce 1997. 

MARTINŮ Alois 

Narodil se r.1879 jako syn stolaře ve Všemině u Zlína, absolvoval Vysokou školu umělecko 

průmyslovou v Praze, kde byl žákem Suchardy, Preislera aj. Pracoval pak samostatně jako 

sochař a řezbář, v letech 1921-1934 jako profesor gymnázia v Litovli. Po odchodu do 

důchodu žil ve Štarnově, kde zemřel 7. ledna 1943 ve věku 63 let. 

SLAVÍČEK Oskar  

Narodil se roku 1879 v Litovli, ale od r.1939 žil trvale ve Znojmě. Kromě učitelského povolání 

maloval motivy ze Znojemska, figurální kompozice, portréty. Vystavoval se Sdružením 

výtvarných umělců jihozápadní Moravy. Zemřel 1.2.1951 ve Znojmě. 
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120 let 

KAVAN Josef 

 Majitel textilního obchodu na náměstí Josef Kavan se narodil 11. května 1889 v Dolní 

Dušnici. Byl  zatčen pro podporu uvězněných, poslech cizích stanic a šíření letáků             

20. června 1944, vězněn v Olomouci, v káznici v Garstenu a ve vězení v Riedu. Přežil 

šťastně všechny hrůzy i strastiplný návrat do vlasti. Do Litovle se vrátil těžce nemocen        

22. května 1945 a již 24. května zemřel. 

110 let 

DOHNAL Josef 

Narodil se 1.8.1899 v Hynkově, od r. 1912 studoval na  gymnáziu v Litovli, od r.1917 byl      

na frontě v Itálii a maturoval proto až r.1920. Roku 1921 absolvoval odborný kurs               

na učitelském ústavu v Olomouci, poté působil jako venkovský učitel v Postřelmově, 

Štítech, od r.1923 v Brodku u Konice, založil zde ochotnické divadlo. Od roku 1934 učitel v 

Bludově, Štěpánově, od března 1939 v Olomouci, roku 1959 odešel do důchodu. Bydlel 

v Olomouci -Hejčíně. Mimo učitelského povolání byl dobrým malířem, ilustrátorem, 

ochotnickým hercem. Jeho sbírky kolorovaných obrazů květin jsou uloženy v olomouckém 

muzeu. Zemřel 10.9. 1991 v Olomouci. 

KONEČNÝ František 

František Konečný se narodil 19. září 1899 v Litovli, byl mlynářem na Špitálském mlýně. 

Oženil se s Marií Knaiblovou (otec Jakub Knaibl ze Seničky), vnučkou poslance Svozila. 

Měli syna Františka a dceru Alenku. Při jejím porodu matka zemřela (dle kroniky 17.11.1926 

ve 27 letech po delší nemoci), Konečný se podruhé oženil s Marii Bernatovou, dcerou 

hostinského. Konečný byl činný v městské správě, po r.1924 také jako jednatel Loveckého 

klubu. Jako náměstek starostův a veřejný pracovník byl r.1941 gestapem dvakrát zatčen, 

vězněn v Olomouci, v Brně a od ledna 1942 v Osvětimi, kde zemřel flegmonou a úplavicí 

22.5. 1942. 

KUČERA František 

Narodil se 4.11.1899, studoval na litovelské reálce, ale v 17 letech musel studia přerušit        

a narukovat na italskou frontu. Tam onemocněl malárií a do Litovle se vrátil až dlouho po 

ukončení války. V té době byl považován za nezvěstného a proto bylo jeho jméno 

zapsáno na pamětní desku obětí 1. světové války. V Litovli se vyučil fotografem                   

a v prosinci 1920 převzal fotoateliér pana Relicha v domě pana Rumla (Palackého 883), 

otevřel zde „ateliér umělecké fotografie“. V jeho ateliéru se scházely známé osobnosti 

kulturního života Litovle i dalekého okolí, působil také jako aktivní hudebník v hudebním 

spolku Smetana. Oženil se s Marií, rozenou Rakovou, která studovala v Brně operní zpěv.    

V krizových třicátých letech, aby uživil rodinu, provozoval i osobní autodopravu. Podílel se 

na založení spolku KPDU (Kruh přátel dramatického umění), režíroval i hrál v desítkách 

divadelních představení, činohrách i operetách. Kučera se věnoval i litovelskému sportu, 

několik let byl předsedou sportovního klubu a funkcionářem Hemeleho Hanácké 

fotbalové župy. Na konci II. světové války se stal členem revolučního Národního výboru     
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a po osvobození členem rady za lidovou stranu. Podílel se i na obnovení junácké 

organizace v Litovli, jejímž se stal patronem. Zemřel náhle na srdeční infarkt uprostřed 

litovelského náměstí 26.3.1946. 

PANOVSKÝ František JUDr. 

Litovelský advokát, zpočátku koncipient u advokáta Preisenhammera. Nejprve byl vůdčí 

osobností české strany a předseda Měšťanské besedy v Litovli. Iniciátor založení Rolnické 

záložny, cukrovaru, matiční české školy. Pozdější národní radikalismus mu však nebyl        

po chuti a v obavě, že by národnostní spory škodily jeho advokátní kanceláři, začal se od 

nich distancovat.Ve vypjatém ovzduší doby to bylo chápáno jako zrada národních zájmů 

a došlo až k otevřené roztržce. Panovský se musel vystěhovat z českého střediska Záložny, 

kde měl advokátní kancelář a r.1898 otevřel kancelář v domě paní Šnorové na rohu 

náměstí a Boskovicovy ulice. Jeho manželce ale patřil r.1895 dům U černého orla. Zemřel 

r.1899, pohřeb měl 31.7.1899, podle Smyčky zanechal velký majetek - 700.000 zlatých. 

Praxi po něm převzal JUDr. František Jüngling. 

100 let 

KRHOVJAK Karel 

Karel Krhovjak se narodil 11.12.1909 v Krhové, okres Vsetín, do Litovle přišel roku 1933 jako 

zubař, bydlel v Boskovicově č. 185. Po zrušení soukromých praxí byl dentistou na zubním 

oddělení OÚNZ Litovel. Postaral se o zřízení zubního ambulatória ve školách. Zastával řadu 

funkcí v kultuře a letopisecké komisi. 

KRSEK Jan 

Narozen r.1909, měl v Kysucké ulici č.344 stolařskou živnost, kterou založil již jeho otec Jan 

Krsek  r.1898. Byl stoupenec lidové strany, měl 20-25 zaměstnanců, zhotovoval hlavně 

zahradní nábytek pro obchodní dům Bílá Labuť v Praze.  Počátkem roku 1959 byl výnosem 

ONV v Litovli jeho majetek konfiskován  a předán KPP Dřevozávody v Přerově. Před 

předáním si Krsek odnesl malou stolařskou hoblici a drobné nářadí k panu Hubáčkovi, 

okresnímu cestmistrovi. Byl zpozorován a udán, zatčen 11.2.1959, odsouzen Okresním 

soudem v Litovli ke 4 letům za zatajování zásob. Celý trest odpykal v Leopoldově, doma 

zůstala žena se čtyřmi dětmi bez jakékoli podpory.  

RUSINSKÝ Milan PhDr.  

Moravský prozaik M. Rusínský se narodil  10.02.1909 v Litovli, studoval na zdejším gymnáziu, 

ale již r.1920 se odstěhoval s rodiči do Ostravy a přestoupil na reálku v Ostravě, ukončil ji 

r.1926, ale na gymnázium do Litovle se vrátil ještě v roce 1927, aby složil doplňovací 

maturitní zkoušku z latiny. Poté studoval bohemistiku a germanistiku na FFUK Praha,              

v letech 1931-1932 působil jako pomocná vědecká síla v Münsteru. Celý svůj život pak 

spojil s Ostravskem, kde se natrvalo usadil. V letech 1933-54 se uplatnil v ostravském 

rozhlase jako hlasatel a posléze jako vedoucí literárního programu. Do literatury vstoupil   

na počátku třicátých let knížkou Návrat a jiné prózy, ve své tvorbě navázal na Vojtěcha 

Martínka, největší oblibě se těšil román Bludička slávy. Věnoval se i regionální vlastivědě, 
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psal studie o dílu Petra Bezruče. I když se jeho dílo váže zejména k severní Moravě, na 

Litovel a Hanou nezapomněl a často sem zajížděl. Zemřel v Ostravě 8.11.1987.  

SPURNÝ Ignát 

Nadlesní Ignát Spurný se narodil 28.5.1831 v Bílsku, do školy chodil v Litovli, kde jej 

vychovával strýc Sapara. Po gymnáziu v Olomouci odešel na hornicko-lesnickou akademii 

v B. Štiavnici v Uhrách. Po praxi na lesních správách v mnoha oblastech rakouské říše se 

stal královským  lesním v Tepličce (Uhry). Po svatbě  v roce 1865 s Marií Dostálovou, dcerou 

majitele domu v Litovli  (dnes knihkupectví), odešel do Štýrska  a pak do Dolního Rakouska 

– Weieru. Roku 1873 odešel na odpočinek do Litovle, ale již r.1877 odchází do Olomouce, 

kde koupil dům. Ani zde nezůstává trvale, od r.1883 žije v Praze, pak v Rychnově n.K.          

a Přerově, až r.1890 se vrací opět do Litovle. V Litovli se ihned zapojil do národního boje, 

stává se členem známé "Šestky", pracuje v Měšťanské besedě, Matici školské, ve správě 

rolnických závodů. Za své zásluhy byl jmenován čestným občanem města, zemřel raněn 

mrtvicí 28.3.1909. Jeho rukopisné paměti předal syn Ladislav do muzea (nyní nezvěstné). 

90 let 

DOUŠA Otokar 

Otokar Douša se narodil roku 1855 v českém Kolíně. Po příchodu do Litovle se uplatnil jako 

podnikavý stavitel, k prvním významným pracem patřila první sokolovna a objekt lihovaru. 

Douša  byl také veřejně činný vlastenec. Spolu s Nedoluhou stál v čele národního výboru, 

jedné ze složek, bojujících za vítězství české strany v obecních volbách. Roku 1899 se také 

stal členem I. sboru českého zastupitelstva. Již tehdy byl předsedou tělovýchovné jednoty 

Sokol, z jeho iniciativy byl také zakoupen krásný dřevěný pavilónek u rybníka. Když se pak 

Litovel stala sídlem severomoravské sokolské župy, byl Douša zvolen do jejího čela. Dalším 

jeho zájmem byly mladečské jeskyně a spolu se Smékalem a profesorem Fürstem se 

zasloužil o jejich zpřístupnění. Jeho manželka Jitka stála v čele Spolku paní a dívek 

českých. 

Doušova firma se podílela na přípravě stavby gymnázia, v březnu 1911 vyhrál konkurz na 

přestavbu Záložny a 5. ledna 1913 byla slavnostně otevřena v dodnes známé secesní 

podobě. Roku 1912 si Douša zřídil pilu a výrobu nábytku na Olomouckém předměstí 

naproti lihovaru, v sousedství Motkova závodu. Krátce po válce zemřel, 14. dubna 1919 se 

za velké účasti obecenstva konal jeho pohřeb. 

Dřevařská a stolařská firma s parní pilou pak začala mít potíže a 11.4. 1922 provedla            

s věřiteli vyrovnání cca 3 mil.Kč dluhů na 50 %. Závod převzalo nové konsorcium,               

ale vzápětí ještě r.1923 Doušova firma postavila další z významných litovelských staveb, 

nádhernou rodinnou vilu notáře Jana Slaměníka (Kolářova vila). 

SONNTAG Kuneš JUDr.  

90 let oslavila 17.8. známá osobnost litovelského života. V jeho osudech se plně odrazila 

tragika doby. Po absolvování litovelského gymnázia nastoupil na právnickou fakultu 

Karlovy univerzity v Praze. Po protinacistické studentské manifestaci r.1939 byl zatčen mezi 

prvními jako syn prvorepublikového ministra a vedoucí osobnost studentského hnutí. Jen 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2009 

 89 

shodou náhod nepatřil mezi popravené, ale nevyhnul se koncentračnímu táboru. Dožil se 

osvobození, aby byl krátce po nástupu komunistické moci znovu zatčen ve Střelicích 

7.3.1950 a po 18 měsících vyšetřovací vazby odsouzen pro velezradu a vyzvědačství         

ke 12 rokům odnětí svobody, pokutě a konfiskaci majetku. R.1956 byl podmínečně 

propuštěn     a r.1990 rehabilitován. Přes tyto trpké zážitky patřil vždy v Litovli k osobnostem 

kulturního života, jako recitátor, herec ochotnického divadla, ale zejména jako oblíbený 

právník. Od devadesátých let je vůdčím činitelem Svazu bojovníků za svobodu. 

SVOBODA Bruno Arnošt  

Narodil se 17.6.1919 ve Štěpánově jako páté dítě Josefa a Anny Svobodových. Po vyučení 

zahradníkem u p. Čundrly v Pňovicích dokončil přerušená gymnaziální studia na gymnáziu 

v Litovli, kde maturoval r.1941. Stal se knězem premonstrátského řádu v Nové Říši. Za války 

vězněn v Brně, Kounicovy koleje, nakonec propuštěn a do Krnova se vrací jako stařec. Své 

dojmy z vězení napsal pro brněnský tisk pod zn. BAS. V r.1946 studoval církevní hudbu          

v Římě a bohosloví v Belgii. Knězem vysvěcen v 31 letech, obdržel titul "řeholní kanovník". 

Zůstal v Belgii, skládal duchovní písně a skladby, které se hrají po celém světě. Byl 

vynikajícím varhaníkem a básníkem. Zemřel 3.8.1983 v Grimbergen (Belgie).  

URBÁŠEK Otto 

Narodil se 13.1.1919 v rodině litovelského holiče a veřejného pracovníka Vincence 

Urbáška. Pod rodinným vlivem se od malička věnoval divadlu, nejprve v souboru DTJ           

v hostinci u Zeleného stromu, ale pak zejména v souboru KPDU založeném v roce 1929. 

Bohatý kulturní a společenský život v Litovli přerušila druhá světová válka. Roku 1942 byl 

povolán na práci do německého Suhlu, kde zůstal až do osvobození americkou armádou. 

Po návratu do Litovle se opět vrátil k ochotnické činnosti. Hrál, režíroval, organizoval 

zájezdy profesionálních scén. Jako zaměstnanec ONV v Litovli musel v rámci akce 70.000 

úředníků do výroby odejít do senické Karosy. Roku 1954 se vrátil a stal se ředitelem nově 

založeného Okresního domu osvěty. S touto organizací byl pak na mnoho let spojen, i když 

se v roce 1960 Dům osvěty změnil na Spojený závodní klub ROH Tesla. Tuto práci zastavila 

až normalizace v roce 1970, kdy byl z veřejného života vyřazen. V březnu 1971 odsouzen    

k podmíněnému trestu a nemohl vykonávat své povolání, až do důchodu zůstal 

skladníkem v Tesle. Zemřel 19.8.1995.  

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, již v roce 1947 vstoupil do KSČ, zastával různé 

odborářské i stranické funkce.  V dubnu 1950 na výzvu KSČ nastoupil do funkce újezdního 

tajemníka. V listopadu 1951 přešel do funkce právního, později zemědělského odboru 

ONV Litovel. Po zrušení okresu r.1960 přešel na ONV v Olomouci. 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. 
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80 let 

BIEBERLE Josef doc.PhDr.,CSc.  

Narodil se 19.1.1929 v Lošticích, absolvoval gymnázium v Litovli r.1948, poté FFUP obor 

čeština a dějepis. V r.1959 přešel na katedru historie UP, r.1963 se stal kandidátem historie 

věd, r.1965 docentem, 1963-64 proděkanem pro vědu a výzkum, 1964-65 děkanem FFUP. 

Od padesátých let se věnoval výzkumu historie středomoravského regionu, je autorem 

publikací a statí z moderních dějin regionu. V roce 1970 musel z UP odejít z politických 

důvodů, pracoval v knihovně muzea, muzejním archivu, galerii, publikoval pod cizími 

jmény. R.1989 rehabilitován.  

FILIP Ferdinand 

Ferdinand Filip, učitel na utrakvistické škole v Jevíčku, byl r.1896 po Janu Pecháčkovi 

jmenován druhým ředitelem české školy v Litovli a zůstal jím více než čtvrt století. Od 

1.5.1924 odešel na odpočinek a jeho nástupcem se stal A. Balcárek. Filip zemřel ochrnutím 

srdce 24.3.1929 ve věku 69 let. Byl to statný muž, ale poslední dobou trpěl chorobou 

hlasivek, údělem mnoha učitelů.  

HEROLD František 

Starší kaplan u sv.Marka v Litovli se narodil 3.10.1861 v Uherském Brodě. 10.10. 1888 přišel 

do Litovle a hned se účastnil veřejného života. R.1889 byl zvolen do prvního českého 

zastupitelstva za II.sbor. Byl členem Měšťanské besedy a Místního výboru Ústřední matice 

školské, v letech 1901-1903 prvním katechetou na české reálce. Z Litovle odešel do 

Jakubovic a pak na faru v Červené Vodě na severní Moravě. Odtud se vrátil na 

odpočinek do svého rodiště, kde zemřel 21.1.1929. 

HLŮZA Bronislav, univ. prof. RNDr.,CSc. 

Narodil se 8.3.1929 v Lošticích, v roce 1948 maturoval na gymnáziu v Litovli. Od r. 1957 

působil na Katedře přírodopisu a pěstitelství Pedagogické fakulty UP, od r. 1990 vedoucí 

katedry. Vedoucí sekce biologie VSMO, vynikající mykolog, několik desítek let vede 

mykologickou poradnu v Olomouci. Publikuje v odborném a regionálním tisku. V roce 1997 

jmenován univ. profesorem. Známá je i jeho láska k umění, především k hudbě, kterou 

aktivně pěstoval jako člen smyčcového orchestru ve Šternberku. 

KŘUPKA Václav prof. 

Narodil se 25.9.1929 v Olbramicích, okr. Olomouc, r.1949 absolvoval gymnázium v Litovli, 

poté FFUP v Olomouci a působil jako prof. němčiny, češtiny a dějepisu na SZTŠ v Mohelnici, 

od r.1990 v důchodu. Využívá svých sbírek grafiky a kontaktů s umělci ke studiu a literární 

práci a k pořádání grafických výstav. Předseda KPVU v Mohelnici. K výstavám v místě 

vytváří katalogy, monografie o vystavujících umělcích. Publikuje v našem i zahraničním 

tisku. Roku 1978 vyšla v Dánsku jeho monografie o českém exlibris a belgickým časopisem 

byla označena za "knihu roku". Jeho syn Václav Křupka ml. otevřel v devadesátých letech 

v Mohelnici tiskárnu, od roku 2007 zde tiskne Litovelské noviny. 
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ŘEZÁČ František 

František Řezáč zemřel 11.2.1929, měl obchod smíšeným zbožím na Záložně a pak v domě 

Městské spořitelny, byl aktivním účastníkem národnostních bojů, zakládajícím členem 

mysliveckého sdružení, až do smrti působil v obchodním grémiu. 

STANĚK Jan 

Pekař Jan Staněk se narodil 23.9.1864 v Nasobůrkách, kde byl jeho otec Karel Staněk 

krejčím. Oženil se 16.9.1889 s Annou Zaoralovou z hanácké dědiny Vrbátek na 

Prostějovsku. Na přelomu století se aktivně zapojil do českého obrozeneckého hnutí ve 

městě a působil ve vedení mnoha institucí, živnostenského společenstva, městského 

zastupitelstva aj. Byl náhradníkem za II. sbor v památném prvním českém zastupitelstvu 

roku 1899 a jeho členem až do války. Zpočátku měl obchod moukou v domě dr. Jandy¨  

na náměstí č.750 a souběžně v letech 1895-1907 také ve Vítězné č.16, 9.11.1906 koupil 

dům č.886 v Palackého ulici a tady 1.června 1907 otevřel "moderně zařízené pekařství", 

obchod s moukou na náměstí však provozoval i potom do roku 1912. Jan Staněk       

zemřel 3.7.1929.  

STAROŠTÍK Josef  

Josef Staroštík se narodil v Unčovicích 21.5.1862, věnoval se rozvoji hospodářství Litovelska, 

zřizování potravinářských podniků (pivovary, sladovny apod.). Odborný spisovatel, národní 

pracovník, pomáhal budovat české školství. Působil v Rolnické jednotě, za stranu lidovou 

pokrokovou byl r.1807 zvolen říšským poslancem, přestoupil pak do nové založené strany 

agrární, za ni byl 1906-1913 poslancem moravského sněmu. Jako politický vůdce byl v 

čele národnostního boje. Zemřel 23.12.1929. 

70 let 

HAMPL Leopold 

Narodil se 26.12.1883 ve Střelicích, již jako mladík na sebe upozornil a těsně před 

počátkem války si jej rodná obec zvolila starostou. Věnoval se zvelebení obce po 

hospodářské i kulturní stránce. Postaral se o melioraci katastru, kanalizaci, úpravu návsi, 

pomník padlým. Schopného starostu si zvolil do svého čela celý okres. Stejně iniciativní 

práci odvedl v čele okresního starostenského sboru. Měl velký podíl na zavádění 

družstevnictví, modernizaci zemědělství, možno jmenovat mlékárnu v Července, záložnu 

v Troubelicích, družstevní mlýn a pekárnu v Sukolomi aj. Jako výborný řečník vítal v Litovli 

prezidenta Masaryka i biskupa Dositeje. Zemřel na počátku okupace republiky 27.10.1939 

ve věku 55 let. Pohřben byl v rodinné hrobce v Renotech, vedle svého přítele Kuneše 

Sonntága st. 

KOLLMANN František  

Narodil se 1.9.1871 ve Vilémově. V r.1907 koupil se svou manželkou v Litovli dům č.792 na 

náměstí s lékárnou "U dobrého pastýře". Proslul jako vynálezce četných medikamentů,        

z nichž nejznámější se stala mast na uchování a růst vlasů a později velmi vyhledávaný       

a oblíbený prostředek na mírnění bolestí, zvaný SALVIOL. V krátké době se stal velmi 
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zámožným člověkem, známým i v cizině.  Vydal rovněž sérii prvních pohledů rodné obce. 

Zemřel 2.8.1939 v Litovli. 

MALEČKOVÁ Zdenka 

Zdenka Malečková se nar. r.1882, po 18 let byla odbornou učitelkou v Příboře a od 1. září 

1928 nastoupila v Litovli jako ředitelka dívčí měšťanské školy. Věnovala se činnosti                

v sokolské jednotě, zejména v divadelním odboru. Po jedno období byla i členkou měst. 

zastupitelstva za národní demokracii. Zemřela 25.5.1939 po delší nemoci  ve věku 57 let. 

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. 

RUML Bohuslav 

 Fotograf Bohuslav Ruml si roku 1896 zřídil fotografický atelier v domě Františky Šnorové     

na náměstí, před ním zde byli fotografové Šebesta a Mohelský. Od české správy získal pak 

Ruml roku 1900 pronájem hostince na Střelnici, kam přenesl  (do zahrady) i fotoatelier.    

Ten ale pak zřídil ve vlastním domě Palackého 883 (pozdější Kučerův atelier). Ruml byl 

velmi aktivní v národních spolcích, zvláště v Sokole, Neklanu, Spolku majitelů domů a Nár. 

jednotě. V roce 1927 byl zvolen členem měst. zastupitelstva za stranu národně 

socialistickou, když se se stranou rozešel, zůstal jako samostatný kandidát a byl zvolen        

I. náměstkem starosty. Tyto funkce zastával až do dubna 1936, kdy vážně onemocněl 

těžkou nervovou chorobou. Zemřel 1.4.1939 ve věku 69 let. 

VOLEK Raimund  

Raimund Volek se narodil 1.září 1867 v Lošticích a do Litovle přišel v roce 1887. Byl nejprve 

zaměstnán v advokátní kanceláři dr. Panovského, pak byl v letech 1891-92 účetním           

v Rolnické záložně. Roku 1892 na 6 let odešel do Lipníka, ale do Litovle se vrátil jako účetní 

a konečně administrativní ředitel pivovaru. Zúčastnil se památných bojů za českou Litovel, 

v letech 1903 až 1906 byl členem obecního výboru, v dobách převratových členem 

Národního výboru. Vždy byl činný ve všech národních a osvětových spolcích, zvláště           

v Sokole, 1900-1910 náčelníkem, 1911-1918 místostarostou, 1918-1933 starostou. Roku 1933 

odešel na odpočinek do Olomouce, kde zemřel 20.2. 1939.  
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60 let 

STANĚK Ladislav  

Ladislav Staněk, syn litovelského pekaře Jana Staňka, se narodil  31.5. 1893, maturoval        

v Litovli, další studia na brněnské technice přerušila válka, po převratu promoval v Praze. 

Od r.1920 učil matematiku a deskriptivu na středních školách v Ostravě, Brně, Hodoníně. 

Roku 1939 se stal ředitelem reálky v Novém Městě na Moravě a Vsetíně. Od počátku studií 

se angažoval ve studentských spolcích, byl prvním předsedou litovelského Akademického 

feriálního klubu (AFK). Později působil v učitelských organizacích, zejména však v Českém 

abstinentním svazu, jehož se konečně stal celostátním místopředsedou. Zemřel po válce, 

30.3.1949. 

VANĚK Karel  

Narodil se 4.6.1885, vystudoval 4 třídy gymnázia ve Šternberku a po smrti otce se zde vyučil 

drogistou. Z toho pak pramenily pestré zájmy, jako fotografování, provozování kina,           

či prodej prvních gramofonů. Měl také v Litovli první motocykl značky Puch na petrolej,      

s proutěným přívěsným vozíkem. Kulturní pracovník, divadelní ochotník a organizátor 

divadla, člen Litovelského pěveckého kvarteta od 1909. V roce  1912 spolu s malířem 

Karlem Eckartem zahájil v budově Střelnice provoz kina, vlastně "Stálého elektrického 

divadla" a v r.1922 předali oba podnikatelé kino i koncesi Čs. obci legionářské. V květnu 

1929, kdy se ustavil Kruh přátel dramatického umění, byl místopředsedou. V roce 1923 

otevřel první litovelskou mlékárnu v ul. 1. máje a zavedl výrobu olomouckých tvarůžků,        

v roce 1951 byla zrušena. Zemřel 14.8.1949.  

50 let 

FIŠROVÁ Lenka Mgr. 

Narodila se 11.4.1959 v Prostějově, vystudovala gymnázium Jana Opletala v Litovli              

a nastoupila do Okresní knihovny v Olomouci jako knihovnice. Při zaměstnání vystudovala 

sřední knihovnickou školu a vzdělání si doplnila na Slezské univerzitě v Opavě                       

a Masarykově univerzitě v Brně studiem knihovnictví a vědeckých informací. Po úrazu paní 

Matulové při autohavárii nastoupila roku 1987 do Městské knihovny v Litovli, od roku 1988 

pracuje jako vedoucí. Za jejího působení se knihovna r.1998 přestěhovala z náměstí 

Přemysla Otakara do rekonstruovaného cechovního domu soukeníků na náměstí 

Svobody. Je autorkou brožury vydané ke 100. výročí založení litovelské knihovny a přispívá 

do odborného tisku. 

WEBEROVÁ Hedvika DiS,  

se narodila r.1959 v Hradečné, vystudovala SPŠS v Uničově a speciální pedagogiku VOŠ 

v Litomyšli, do Litovle přišla r.1979. Od r. 1995 pracuje v oddělení společenských věd 

v Domě dětí a mládeže. Od roku 2005 předsedkyně místní organizace ČSSD, 

místopředsedkyně OV ČSSD v Olomouci. V roce 2006 byla zvolena za ČSSD zastupitelkou 

města, předsedkyně kontrolního výboru a členka komise prevence kriminality mládeže. 
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40 let 

HOLCZER Bedřich 

Bedřich Holczer se do Litovle přestěhoval roku 1938 z obsazeného pohraničí a otevřel ve 

dvoře domu v Palackého ulici 850 tiskárnu. Za války byl zapojen v protinacistickém odboji, 

byl zatčen v dubnu 1941 spolu se známým sokolským a kulturním pracovníkem Janem 

Slámou, puškařem J. Dostálem a dalšími, protože na podzim r.1939 založili ilegální 

organizaci, která se snažila získávat a soustřeďovat zbraně. Bedřich Holczer byl po válce 

funkcionářem Svazu protifašistických bojovníků, v r.1948 členem Místního akčního výboru. 

Když byla v padesátých letech tiskárna zrušena, stal se konzervátorem stavebních 

památek v Litovli. Zajímal se o heraldiku, měl větší sbírku starých zbraní. Zemřel roku 1969 

raněn mrtvicí. 

ZAVADIL Zdeněk MUDr. 

Doktor Zdeněk Zavadil, obvodní lékař, přišel do Litovle roku 1956 a převzal obvod po 

MUDr. Němečkovi. Byl všeobecně oblíbený, svědomitý a poctivý lékař. Současně byl 

dobrým hudebníkem, hrál v litovelské dechovce i v orchestrálním sdružení. Pracoval ve 

štábu CO a byl členem ČsČK. Zemřel náhle a nečekaně roku 1969 po krátké nemoci ve 

věku 43 let. 

ZDRAŽIL Alois 

Alois Zdražil, stavitel, vystavěl v Litovli a okolí více rodinných domků, v roce 1931 dostal        

i velké zakázky, jako opravu farního kostela sv. Marka či Nové Zámky. Poslední léta 

pracoval v Okresním stavebním podniku a byl členem stavební komise MěNV, zemřel roku 

1969. 

20 let 

FLASAR František  

Narodil se 23.3.1903 v Července, po vyučení r.1917 byl zaměstnán v malířské živnosti Aloise 

Macha. Působil v Učňovské besídce, která pod jeho vedením ožila kolem roku 1921. 

Využívala sálek s jevištěm U zeleného stromu a pořádala každou neděli za účasti stovky 

příslušníků živnostenského dorostu besedy s programem, měla i hudební a divadelní odbor. 

Po svatbě roku 1929 se osamostatnil a měl v Litovli malířskou živnost. Roku 1942 absolvoval 

školu uměleckých řemesel v Brně. Věnoval se výtvarné práci, sgrafity vyzdobil řadu fasád 

rodinných domků nejen v okolí Litovle, ale od Luhačovic po Šumpersko. Namaloval cyklus 

lunet v obřadní síni litovelské radnice, vytvořil sgrafito nad schodištěm u sálů Záložny,        

na průčelí domu u muzea aj. Pro litovelské ochotníky vytvořil scény pro takřka všechna 

představení. Od padesátých let působil jako výtvarník Okresního domu osvěty, roku 1961 

se stal zaměstnancem Závodního klubu Tesla. Byl všestranně kulturně činný jako 

ochotnický herec, režisér, malíř kulis, plakátů, diplomů, vyzdobil kroniky divadelního 

souboru aj. Namaloval řadu akvarelů a olejů (vesměs v soukromých sbírkách). Měl dvě 

děti, syna a dceru. Zemřel 27.2.1989. 
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6. SENIOŘI, SENIORKLUB   

 Lidské tělo je podle vědců naprogramováno na 120 až 150 let. Ještě v polovině 

minulého století u nás téměř neexistovali lidé starší osmdesáti let. Dnes je jich 350 000           

a v roce 2065 jich bude sedmkrát víc než dnes – bezmála tři miliony. Na prodlužování věku 

má vliv stále se zlepšující přístup ke zdravotní péči a jen za posledních sto let se délka 

lidského života prodloužila o 30 let. 

 Zadarmo to však není, do budoucna se platbám za péči nevyhneme. Jen daně 

ekonomicky vydělávajících lidí totiž zdravotní péči pro miliony seniorů nezaplatí, když místo 

dnešního poměru dvou vydělávajících lidí na jednoho důchodce tu bude poměr jedna ku 

jedné. Dnešní důchodový systém s tím podle ministerstva práce a sociálních věcí počítá    

a ještě dvacet až třicet let je udržitelný. Pak se však bude muset radikálně změnit, 

především ještě zvýšit věk odchodu do důchodu. Gerontologové už deset let upozorňují 

na to, že se podstatně musí změnit i péče o seniory.  

 Tak dlouho politici mluvili o nutnosti připlácet si na zdraví, a naopak neřešili 

důchodovou reformu, až seniory vyděsili. Tedy nejen je. Jen 17 % lidí si myslí, že je možné 

z důchodu důstojně vyžít. Nadpoloviční většina lidí se domnívá, že senioři budou kvůli 

vývoji nájemného, energií, potravin a zdravotnictví žít v chudobě. Na rozdíl od výzkumu 

před čtyřmi lety, kdy ekonomické obavy a strach z nedostupnosti zdravotní péče nebyly 

pro seniory tématem číslo jedna, jsou výsledky alarmující. Že v tom je skutečně spíše strach 

než reálné nesnáze, dokladují statistická data. Průměrný důchod je 9 985 korun a veškeré 

výdaje na zdraví, včetně léků, dělají u důchodců v průměru 400,- Kč.  

 Nemalujme ale čerta na zeď. Když měli senioři porovnat svůj život s tím, jak bylo 

před dvaceti lety, viděli velký rozdíl mezi tím, jak je péče kvalitní, a tím, jak snadno se k ní 

dostanou. Politici slibují, že vše tak tragické ani v budoucnu nebude. ODS chce zavést 

speciální zdravotní ošetřovatelské připojištění, podporovat domácí péči, financovat 

hospice, změnit odvody do penzijního systému. Zatím se ovšem odvážili jen k první 

nepopulární změně – zvýšení odchodu do penze na 65 let. Pouhý přesun peněz do fondů 

nepomůže, financí bude pořád stejně málo.  

 Socialisté podporují nepovinné penzijní připojištění, stanovení minimálního důchodu 

na 1,12 životního minima a zvýšení kapacity zařízení pro seniory, například hospiců. 

Tradičně slibují více peněz, dokonce zvažovali i 13. důchod. Kde na to vezmou, už neříkají. 

Přitom s přibývajícími důchodci bude financování penzí stále složitější. Tak se na problém 

dívají dvě nejsilnější strany, které mají možnost vůbec něco prosadit. Úvahy ukončeme 

jednoduše uvedením toho, čeho se podle výzkumu pro ministerstvo školství lidé ve stáří 

nejvíce bojí: nemoci 78 %; finanční nouze 55 %; osamocenosti 49 %; smrti 43 %; nedostupné 

lékařské péče 37 %; nedostatku lásky a citu 36 %; nedostatku úcty, prestiže, respektu ve 

společnosti 31 % a nedostatku úcty, prestiže a respektu v rodině 24 %. Z toho pak 

vycházejme.  

 Český statistický úřad provedl podrobnou analýzu starobních důchodů a zjistil pro 

nás nepříliš příznivé zprávy. Nejnižší důchody v České republice pobírají senioři na střední 

Moravě. Nejhorší situace je na severu kraje, ale ani Olomoucko na tom není o mnoho 

lépe. Zjistilo se, že navzdory zvyšování důchodů v posledních osmi letech zůstávají všechny 
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moravské regiony na konci žebříčku a Olomoucký je ten nejslabší (i když rozdíly nejsou 

velké).  

 V Praze, kde jsou důchody tradičně nejvyšší, pobíral průměrný důchodce 10 100,- 

Kč, jeho kolega z Olomouce a blízkého okolí si přišel jen na 9 525,- Kč. Hlavním důvodem 

rozdílu je, že se důchody počítají vzhledem ke mzdám a ty nejsou u nás dlouhodobě příliš 

vysoké, v poslední době pak nejnižší v republice. Projevují se také rozdíly v platech žen      

a mužů, v Olomouckém kraji pobírají ženy měsíčně starobní důchod 8 618 korun, což je      

o celých 17 % méně, než kolik dostávají muži. Z uvedeného průzkumu vyplývá ještě další 

věc: lidí, kteří pobírají plný starobní důchod, od roku 2000 přibylo 6 %. Na střední Moravě jej 

nyní pobírá 93 307 lidí a demografický vývoj napovídá, že toto číslo v následujících letech 

ještě dále poroste. Potěšitelné je jistě to, že důchodci nyní dostávají měsíčně v průměru     

o 3 086 korun více než v roce 2000, což výrazně převažuje nad znehodnocením koruny 

v rámci inflace ve stejném období. 

SENIORKLUB LITOVEL 

Další rok existence Seniorklubu Litovel byl ve znamení bohaté činnosti. Během roku 

bylo uskutečněno 52 akcí, z toho 38 vlastních a 14 ve spolupráci s jinými subjekty. Celkem 

bylo 10 zájezdů (Loštice, Brno, Velké Losiny, 2x Kroměříž, Šternberk, 4x Moravské divadlo 

Olomouc); 10 schůzek Samosprávy Seniorklubu; 4 schůzky seniorů v DPS; 4 cyklovýlety 

(Lhota u Nákla, Příkazy – skanzen, Myslechovice – Rampach, Nové Zámky); 1 exkurze do 

Litovelské cukrovarny; 1 brigáda na Třídvorce; 2 setkání s představiteli Města Litovel;            

6 besed (Čína, TJ Vodní sporty, Flora Litovelského Pomoraví, Onkologie, Městská policie 

Litovel, „Jak jsem lovil na Sibiři“ – dr. Vymětal).  

 

S dalšími subjekty bylo nejvíce společných akcí s Mateřským centrem Rybička 5 - 

Den otevřených dveří, „Dýňáček“,Lampičkový průvod, „Mikuláš“; s Městským klubem 

Litovel 4 - Hanácká ambasáda 2 x, akce Litovelského kulturního léta, taneční odpoledne 

s dechovkou Věrovanka; s Muzejní společností Litovelska, o.s. - 2 zájezdy - Muzeum 

řemesel Letohrad, Za židovskými památkami regionu; Mikroregionem Litovelsko - 2 

koncerty - Bílá Lhota, Chudobín; Knihovnou Litovel 2 -kurz počítačové gramotnosti a práce 

na internetu.  

 

 Seniorklub Litovel má ke konci tohoto roku 166 členů. Kromě Litovelanů už má své 

členy nejen z místních částí Unčovic, Nasobůrek, Chořelic, Nové Vsi, Chudobína, ale            

i z Červenky, Střelic a Pateřína. Dalšímu přílivu členů se nebrání. Poplatky za registraci se 

nevybírají, stejně tak ani členské příspěvky. V rozpočtu Města Litovel bylo pamatováno na 

Seniorklub částkou 70 000,- korun, a ta byla beze zbytku věnována na jednotlivé akce. 

Nejvíce ale pohltily zájezdy, kde se seniorům hradila doprava, zbytek si už každý musel 

zaplatit z vlastní kapsy. Přesto to byla asi nejoblíbenější činnost seniorů, stejně jako 

cyklovýlety a besedy.  

  

 V Samosprávě Seniorklubu vznikl dělný kolektiv, bez kterého by se tak rozsáhlá 

činnost nedala vůbec provádět. Povedlo se nejen zmapovat zájmy seniorů, ale dát             

i smysluplnou náplň rozmanitým aktivitám. Možná ale větším kladem než zájezdy a schůzky 
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je to, že se podařilo podchytit zájmy spoluobčanů pokročilejšího věku, dát jim zajímavou 

podobu a hlavně možnost setkávání, vzájemné komunikace a tak aktivního vyplnění této 

části jejich života. A to se žádnými penězi vyvážit nedá. 

  

 To vše se ozvalo na setkání seniorů s vedením města na začátku prosince ve Školní 

jídelně Studentů. Tam už se setkání pořádá tradičně, včetně občerstvení připraveného 

zaměstnanci jídelny. Ale jistě nejen kvůli tomu se shromáždilo na sto seniorů, aby vyslechli 

hodnocení činnosti za tento rok, plány do budoucna, ale mohli se v diskusi zeptat 

představitelů města (schůzky se zúčastnilo kompletní vedení!) na to, co je zajímá a hlavně 

bolí. Starosta města dr. Grézl skutečně upřímně poděkoval vedení Seniorklubu a zvláště 

jeho předsedovi za obětavou práci ve prospěch seniorů a přislíbil všemožnou podporu, 

včetně finanční. O jednotlivých aktivitách více v Událostech 2009.   

 

7. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  

 Zhruba deset opatření proti velké vodě pracovníci Povodí Moravy připravili nebo 

naplánovali pro tento rok. Obecně rychlejší tempo práce brzdí výkupy pozemků. Stejné je 

to u I nás. Když se 11 let od ničivých povodní dostalo město na seznam míst, kde mají 

vyrůst zábrany proti velké vodě, zavládlo nadšení. Práce se měly rozběhnout už loni, ale 

stavbu oddalují problémy výkupu. Protipovodňová opatření se mají totiž dotknout stovek 

parcel v Července a Litovli, mnozí majitelé ale s prodejem stále nesouhlasí. Přitom dvě ze 

tří jejích etap by měly být hotové do roku 2013! 

 Plány a příprava stavby hrází ze tří stran města a také severního odtoku naráží       

na řadu problémů. Například ve Vísce nesouhlasí s částí plánů, protože jsou toho názoru, 

že by mohlo být využito starších, už stojících hrází. To se ovšem riskovat nedá, protože 

hráze musí splňovat přísně stanovené podmínky. Navíc je tu snaha je směrovat tak, aby se 

řeka mohla v případě potřeby rozlévat na co největší plochu. To říká ten, který zná 

problémy Litovle do detailu – Ing. Antonín Kurfürst, specialista protipovodňové ochrany 

z olomouckého závodu Povodí Moravy.  

 „S lidmi, kterým pozemky patří  se stále jedná, některé se už podařilo přesvědčit, jiné 

zatím ne, a část z nich není možné sehnat, protože jsou odjinud nebo přes týden kvůli 

práci jinde v Česku vůbec nejsou doma. Bohužel někteří mají, naštěstí jen ojediněle, stále 

přemrštěné finanční požadavky, případně požadují odkup celého pozemku, i když Povodí 

potřebuje třeba jen malou část.“ To jsou slova starosty města MVDr. Vojtěcha Grézla. 

 Podle Kurfürsta přitom vodohospodáři nemohou nabídnout vyšší částku než tu 

stanovenou soudním znalcem. „Jsme státní firma, nemůžeme jednat jinak. Někteří ale 

žádají třeba i desetinásobek. Cena pozemků se má nyní podle zákona o výkupech 

zvednout tak to snad bude pro lidi zajímavější než dosud nabízená cena. Obyvatelé        

by ovšem neměli zapomínat, že po dobudování hrází se zvýší cena parcel pod jejich 

ochranou a přímo ve městě“. Finance by měly jít z evropských fondů, státního rozpočtu     

a peněz samotného Pomoraví. Počítá se zhruba s osmi sty miliony, ale ceny stavebních 

prací stále rostou. 
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 Co je v plánech? Nultá etapa počítá s rekonstrukcí hrází a stavbou 

protipovodňových zdí na hlavním korytu a elektrárenském náhonu. Měla by začít v zimě 

nebo na jaře s dokončením do roku 2013. Odhadovaná cena je do 30 milionů korun. První 

etapa znamená výstavbu ochranných hrází v severní a západní části Litovle, které by 

měly ochránit i Červenku nebo Vísku, a rekonstrukce jezů u koupaliště a na Šargounu. Pak   

i úprava vedlejších říčních koryt, především Malé Vody. Pokud se podaří získat pozemky, 

měla by začít v roce 2010 a hotová taktéž do roku 2013. Cena je tady někde v rozmezí   

350 – 400 milionů korun. Město by tak mělo být ochráněno minimálně proti dvacetileté 

vodě.  Ve druhé etapě půjde o výstavbu a dokončení severního obtoku města a tamní 

hráze, což by mělo ochránit i Tři Dvory. Poslední částí pak bude výstavba hráze východně 

od města jako ochrana před zpětnou vodou. Zahájení se zatím odhaduje v letech 2013 – 

2015 za cenu kolem 400 milionů korun.  

 Po dokončení všech etap by se Litovel neměla bát ani stoleté vody. Na její 

parametry je ochrana projektována. Samozřejmě že tisíciletá povodeň, jako byla ta z roku 

1997, je neřešitelná, ale vybudovaná opatření by snížila její následky a běžné jarní tání       

a podobně už by město a některé místní části, jako je Víska nebo Tři Dvory, neměly 

ohrožovat.  

 Tak jak jsme na tom nyní? V roce 2008 byla dokončena projektová dokumentace    

I. etapy, kterou zajistil státní podnik Povodí Moravy. Generálním projektantem je firma 

Valbek, spol. s r.o. Liberec, investorem celé akce je Povodí Moravy,s.p. Brno. V závěru roku 

2008 oslovila firma Valbek majitele pozemků vysvětlujícím dopisem a pozvánkou na 

prezentaci navrhovaných opatření. Ta se konala několikrát už během prosince. Zároveň 

byli majitelé pozemků požádáni o souhlas s umístěním stavby formou Smlouvy o smlouvě 

budoucí. Zájem není příliš velký. Bylo pozváno více než 160 osob, dostavila se zhruba 

třetina, souhlas či alespoň ochotu k dalším jednáním projevila celkem pouze asi jedna 

čtvrtina oslovených vlastníků pozemků. Tak si nedělejme žádné iluze o plné ochraně 

města před povodněmi a mnozí ať si v opačném případě sáhnou hluboko do svého 

svědomí!  

 

8. MĚSTSKÝ ÚŘAD 

SPRÁVA MĚSTA 

 Ve vedení města nedošlo k žádným změnám. Ve funkci starosty nadále působí 

MVDr. Vojtěch Grézl (Nezávislí); uvolněným místostarostou je Mgr. Blahoslav Papajk (ODS); 

neuvolněným místostarostou pan Petr Šrůtek (ČSSD). Místostarosta Mgr. Papajk byl 

dlouhodobě nemocen. Sekretariát starosty a místostarostů vedla i nadále paní Simona 

Čapáková.  

 Litovel, jako město s rozšířenou působností má své zastupitelstvo, radu města, 

výbory, komise, zvláštní orgány - bezpečnostní radu, krizový štáb, povodňovou                     

a přestupkovou komisi. Tajemníkem MěÚ je stále Ing. Radovan Vašíček. Zastupitelstvo 

města 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, 
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Ing. Karel Zmund, Mgr. Blahoslav Melhuba, Mgr. Marek Faltus, Ing. Jan Fiala, Ing. Zdeněk 

Potužák a Ing. Romana Ambrožová; ODS – Mgr. Blahoslav 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 devětkrát, projednalo 96 bodů, 

což je v průměru 10,66 na jedno zasedání. Vše bylo nejprve předjednáno v Radě města 

Litovel a ve většině případů doporučeno ke schválení. Jednání byli vždy přítomni vedoucí 

odborů MěÚ, vedoucí příspěvkových organizací, zástupce Městské policie a v případě 

potřeby byli přizváni kvalifikovaní odborníci. Nejčastěji projednávaným bodem jednání    

ZM bylo hospodaření s majetkem města a v závěru roku otázka rekonstrukce městského 

koupaliště. Účast občanů města byla zase minimální. 

 Rada města Litovle 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 17 zasedání RM. Na nich bylo 

projednáno celkem 409 bodů, to je v průměru 24 na jedno zasedání. Nejčastějšími 

projednávanými záležitostmi bylo hospodaření s majetkem města, investice, odprodeje, 

smlouvy, půjčky, činnost příspěvkových organizací, výborů, komisí, příspěvky a dotace, 

vyhlášky města aj. Docházka členů byla velmi dobrá, negativem časté odcházení 

z jednání a tím i komplikace při hlasování. Prakticky absentoval Mgr. Papajk z důvodu 

vážné nemoci.   

 

ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU   

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 Vedoucím odboru je pan František Sležek. Na odboru pracují 3 pracovnice,            

na podatelnách také 3 a na matrice 2 pracovnice, v oddělení pasů, víz a občanských 

průkazů 3 pracovnice. Podatelna v Havlíčkově ulici je zároveň pokladnou pro výběr 

správních poplatků. Součástí podatelny v budově radnice je městský rozhlas, kde jsou 

zajišťovány a hlášeny všechny relace. Pravidelné hlášení je vždy ve všední dny od 17 

hodin, mimořádné dle potřeb a nutnosti. Tyto relace využívají ve smyslu směrnice Rady 

města Litovle kromě samotného úřadu i cizí fyzické i právnické osoby za úplatu, která je 

příjmem města. V roce 2009 tak bylo vybráno cca 22 tisíc korun.  

 Odbor zajišťuje agendu z oblasti všeobecné vnitřní správy, matriky, evidence 

obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a přestupkovou komisi. Jde i o provoz 

a údržbu zařízení a budov po stránce materiální, technické i finanční v rámci rozpočtu 

města. Dále se jedná o provoz a údržbu městského rozhlasu ve městě Litovli i v jeho 

místních částech. Kromě základní činnosti byly v průběhu roku zabezpečovány volby do 

Evropského parlamentu i příprava předčasných voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, které se však nakonec neuskutečnily. Z větších údržbových prací byla 

dokončena rekonstrukce skladu po bytovém odboru ve dvoře správních budov, zajištěna 
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klimatizace obou servroven a instalováno protipožární zabezpečení. Dále byly prováděny 

průběžné opravy na zařízeních všech tří správních budov. V tomto roce bylo 

zaregistrováno a zaevidováno celkem 8 351 došlých dokumentů či spisů a přes poštu jich 

vypraveno 13 729. Pokladnou bylo vybráno 5 448 869,- Kč na správních a jiných 

poplatcích. 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

  V čele odboru stojí Ing. Vlastimil Habermann. Samotný název odboru ukazuje šíři 

záběru jeho činnosti a pod něj spadají i dvě samostatné organizační složky – Městská 

knihovna a Muzeum Litovel, kterým je v kronice věnována samostatná kapitola. Dále je 

součástí odboru redakce Litovelských novin a mzdová agenda.  

 Redaktorkou Litovelských novin je Mgr. Jana Motlová, jazykovou korekturu zajišťuje 

na dohodu o činnosti paní Marie Hrubá. Noviny jsou měsíčníkem a jejich náklad je 1 200 

kusů s průměrnou měsíční remitendou asi 50 kusů. I přes navýšení ceny z 6 na 8 korun se 

prodejnost novin nesnížila. Postupně se daří zlepšovat grafickou podobu novin, zvyšovat 

jejich čtivost a také atraktivitu pro inzerenty. 

 Dvě pracovnice mzdové agendy zajišťují přípravu podkladů, jejich zpracování        

a evidenci pro 15 škol a 6 obcí, tj. celkem pro 348 stálých zaměstnanců a 175 na dohody 

a jiné pracovní poměry. Během roku nedošlo k žádné reklamaci jejich práce ze strany 

obcí nebo škol. Příjmy ze mzdové agendy činily cca 0,75 milionu korun.  

 Vedoucí odboru a pracovnice pí Bartoňová se věnovali zpracování rozpočtových 

přímých nákladů na úseku státní správy ve školství a jejich přepočtům a úpravám během 

roku. Bylo zpracováno na 10 výkazů pro Ústav pro informace ve vzdělávání Praha              

a zprostředkovány informace mezi Krajským úřadem Olomouc a 21 školskými 

organizacemi. Připravovaly se i rozpočty pro 7 školských a kulturních příspěvkových 

organizací a vytvářeny podmínky pro řešení jejich provozních problémů. Šlo také o údržbu 

budov Města Litovel, ve kterých sídlí příspěvkové organizace. Podařilo se například provést 

další etapu výměny oken na ZŠ Vítězná a instalaci venkovních žaluzií; dokončit kanalizační 

přípojky u DDM a Městské knihovny; pro děti MŠ Kollárova zajistit výstavbu nových průlezek 

a zahradního altánu; rekonstruovat sociální zařízení na GJO a zde provést i rekonstrukci 

učeben fyziky a chemie; na dopravním hřišti opravit plot a elektrickou přípojku; dokončit 

výměnu oken na budově MK, opravit parapety a okapové žlaby, vyměnit vstupní dvéře. 

V MŠ Unčovice došlo k rekonstrukci osvětlení. 

 Přes odbor jsou rozdělovány příspěvky žadatelům, mezi nimiž jsou církve, kulturní       

a sportovní organizace, organizace zabývající se sociálními službami i jednotlivci. Bylo 

podepsáno 76 smluv na 5 819 000,- Kč. Ze sportovních a společenských akcí odbor 

zorganizoval: 3. ročník sportovních her dětí z MŠ; 1. ročník turnaje v miniházené „O putovní 

pohár ředitele MŠ“; 1. ročník vyhlášení „Litovelských nadějí“ – ocenění jednotlivců nebo 

družstev z řad dětí a mládeže, kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci školních                    

a mimoškolních aktivit, zejména v předmětových, uměleckých, sportovních a ostatních 
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soutěžích či přehlídkách, případně vykonali čin vedoucí k ochraně lidského zdraví              

a důstojnosti, k záchraně života nebo majetku.  

 

FINANČNÍ ODBOR 

 V jeho čele je nadále Ing. Jaromír Kolář, který vede šestičlenný kolektiv pracovnic. 

Ten se musel během roku potýkat s celou řadou více či méně složitých problémů, 

především rozpočtovými provizorii, schválením rozpočtu města. V březnu došlo 

k přezkoumání hospodaření Města Litovel za rok 2008, při kterém nebyly zjištěny žádné 

chyby či nedostatky. Řešení otázek DPH podle změněného zákona si vyžádalo několik 

školení, přípravu podkladů pro nastavení kontace v účetnictví. I když je od 1. 5. 2009 

město plátcem DPH, zatím to, kromě zvýšení administrativní zátěže, nepřineslo téměř 

žádný efekt. Přibyla také spisová služba. 

 Průběžně byly připravovány rozpočtové změny a materiály pro jednání Rady            

a Zastupitelstva města Litovle. V měsíci červnu byla vypracována 1. varianta návrhu 

rozpočtu ML na rok 2010. Červenec byl ve znamení kontroly ze strany Ministerstva financí, 

kdy bylo kontrolováno a přezkoumáno hospodaření v letech 2005 – 2007. V září započal 

příprava k inventarizaci za rok 2009, dále dokončen návrh vyhlášky o čipování psů             

a nakonec se spustila reforma účetnictví, která pro pracovníky odboru znamenala nutnost 

absolvování školení a samostudium. S důsledky uvedené reformy se odbor bude potýkat     

i v dalším roce a může se připravit na lahůdku – od roku 2011 budou města a obce 

účtovat o odpisech majetku, což opět s sebou přinese náročnou přípravu se spoustou 

operací. 

 Celkový počet účetních zápisů v roce 2009 byl 108 283, počet účetních případů 

v pokladně 5 236, z toho 221 platební kartou. Výdajová pokladna provedla 564 výplat        

a počet realizovaných bankovních transakcí se pohyboval kolem 16 000. Bylo 

zaevidováno 1 866 dodavatelských faktur, 416 platebních a převodních poukazů; 

vystaveno a odesláno 317 faktur. V evidenci města je 1 245 psů. V evidenci majetku je 

8 816 položek. Počet sledovaných odběrných míst elektrické energie je 104, plynu 20. 

Majetkových položek je k 31. 12. 2009 v evidenci 8 816.         

 

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 I v roce 2009 zde vykonávalo 5 úředníků státní správu v rozšířené působnosti ve 

správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem. Jednalo se o činnosti v rozsahu 

stanoveném zákonem, byla prováděna živnostenská kontrola a ukládány pokuty za 

porušení povinností podle zákona. Na základě zákona o zemědělství šlo i o podnikání 

v zemědělství. Na žádost bylo možno získat kromě výpisu z živnostenského rejstříku                 

i ověřený výstup z informačního systému státní správy, a to výpis z obchodního rejstříku            

i mimo režim používaného CzechPointu. Živnostenský úřad byl zapojen do systému IMI pro 

služby, kde jde o volný pohyb služeb; a je to o administrativní spolupráci mezi úřady 

členských států EU. 
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 Nově přijatý zákon o živnostenském podnikání z roku 2008 plně do praxe vstoupil     

až letos, kdy bylo dokončeno elektronické propojení dotčených orgánů veřejné správy. 

Údaje o podnikatelích a jimi oznámených změnách jsou bezproblémově předávány 

elektronicky na finanční úřady, Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní 

pojišťovny. Cílem bylo usnadnění při vstupu do podnikání a při podnikání samotném 

z důvodu podpory podnikatelů zejména nyní v období celosvětové ekonomické krize. 

Živnostenský úřad se letos na podzim zapojil do projektu „Než naliješ skleničku“, který byl 

zaměřen na zákaz nalévání alkoholických nápojů mladistvým. Spolu s Policií ČR a 

Městskou policií Litovel a Odborem sociálním MěÚ byly prováděny kontroly na území 

města. Práce odboru se dotkly i změny v evidenci dokumentů. Na úřadě byla 

zprovozněna spisová služba prostřednictvím systému GINIS. Písemnosti subjektům jsou 

doručovány prostřednictvím datových schránek. 

 Odbor eviduje 3 626 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním (z toho 3 324 

fyzických osob). Celkový počet oprávnění je pak 4 982, z toho aktivních oprávnění 4 259 

(2 284 je volných živností). Během roku 2009 bylo vydáno 206 nových oprávnění. Ve 

správním obvodu je 1 164 provozoven, z toho vlastních subjektů 850. Bylo provedeno 149 

kontrol u podnikatelů. Vedoucím odboru je i nadále Bc. Ing. Jaromír Hlavinka.      

 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC 

 V čele odboru je nadále pan Miroslav Skácel a agendu provádějí tři pracovníci. 

Kromě výběrových řízení a prodeje pozemků se odbor soustředil na investiční činnost, 

která byla nejvýraznější v oblasti komunikací. Největšími investicemi v této oblasti v pořadí 

podle měsíců roku 2009 byly: opravy chodníků u rondelu Staré město (122 tisíc), oprava 

komunikací firmou MODOS (477), chodník do Nasobůrek (334), vjezdy na Dukelské - firma 

MODOS (269), zpevnění plochy na sídlišti Novosady – firma STRABAG (647), úprava vjezdů 

na ulici Dukelské - firma MODOS (154), oprava komunikací tryskovou metodou - firma 

SEKNE (245), oprava chodníků v Unčovicích – Dlaždičská s.r.o. (305 000).  

 Z dalších akcí uvádíme ty, které znamenaly nejvyšší výdaje pro Město Litovel: 

oprava dešťové kanalizace v Unčovicích (200 000), projekt náměstí Přemysla Otakara –    

S-projekt Zlín (634 + 595), nákup prvků pro dětská hřiště – Karim Hulín (262), osvětlení 

cyklostezky Litovel – Víska (596), oprava fasády kulturního domu ve Vísce (839), kanalizace 

Chudobín – pro VIS Hradec Králové (718), kanalizace Myslechovice – firma VODIS (391), 

oprava střechy na sokolovně Unčovice  (287), technologie pro saunu –- BMS Přerov (222), 

stavební práce pro saunu (52), fasáda samoobsluhy na náměstí – Litovelská stavební 

(2 001), kanalizace Jungmannova – firma GLOBAL (694), technická infrastruktura Pavlínka 

– firma IDOP (551). Významnou částkou byly i platby za dopravní obslužnost firmě Vojtila 

Smržice (250) a VEOLIA TRANSPORT (300 900,- Kč každé čtvrtletí).  

 Osadní výbory obdržely finance dle počtu obyvatel, a to v pořadí: Unčovice 

104 000,- Kč (významné položky - židle do kulturního domu 27 846,- Kč), Nasobůrky 

125 000,- (malování sálu 18 414,- Kč), Myslechovice 74 000,- Kč (oprava altánu 29 750,- Kč, 

oprava oplocení pozemku u kulturního domu 20 000,- Kč), Tři Dvory 68 000,- (zvonění na 

kapli – firma ELPREMONT 49 980,-), Chořelice 67 000,- (oplocení hasičské zbrojnice 40 000,- 
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Kč, oprava omítek kulturního domu 8 000,- Kč), Nová Ves 59 000,- Kč (el. zvonění do 

kapličky – BOROKO Přerov – 24 999,- Kč, nájemné TOI – TOI na koupališti 8 568,- Kč), 

Chudobín 54 000,- Kč (pódium  a posuvná ocelová stěna na hřišti 37 931,- Kč), 

Rozvadovice 50 000,- Kč (malířské práce v pohostinství 10 920,- Kč), Březové 40 000,- Kč 

(stoly do kulturního domu 14 000,- Kč), Savín 38 000,- (oprava schodů v požární nádrži 

9 650,-), Víska 25 000,- Kč (vybavení předsálí kulturního domu 20 460,- Kč).    

 

ODBOR SOCIÁLNÍ 

 Vedoucím odboru je nadále Mgr. Pavel Procházka a během roku došlo 

k následujícím personálním změnám: paní Zuzana Rozehnalová odešla v květnu                

na mateřskou dovolenou a jako zástup na místo kurátorky byla po výběrovém řízení přijata 

Mgr. Jana Hlavicová. Paní Eva Vyroubalová byla přijata ke studiu oboru pedagogika - 

sociální práce na UP Olomouc. Byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu 

domu s pečovatelskou službou na ulici Vítězná a podána žádost o dotaci. Nejprve bude 

nutné stávající objekt bývalé školky odstranit. Výstavba DPS by stála asi 100 milionů korun   

a sloužila by pro Charitu Litovel jako denní stacionář, informační centrum pro zdravotně 

postižené a byly by postaveny i byty pro osoby vyžadující zvláštní péči. Projekt byl nazván 

„Centrum sociálních služeb Litovel“, dotace zatím ovšem zajištěna nebyla a realizace se 

tak odsouvá do budoucna. 

 Sociální odbor vyplácel během roku dávky v celkem 10 kapitolách - příspěvky:        

na zakoupení motorového vozidla (880 000,- Kč); na zvláštní pomůcky (806 821,- Kč);       

na provoz bezbariérového bytu (9 600,- Kč); na úpravu bytu (82 274,- Kč); na provoz 

motorového vozidla (2 640 718,- Kč); na individuální dopravu (13 000,- Kč); na péči 

(47 372 000,- Kč); na živobytí (3 923 451,- Kč). Doplatek na bydlení byl poskytnut ve výši 

289 431,- Kč a mimořádná okamžitá pomoc 142 732,- Kč. Jistě pozoruhodná čísla!    

 

ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 Nadále je vede paní Jana Polívková a má další 3 pracovnice. OBH má ve správě 

52 domů, 305 bytů a 96 nebytových prostor. Během roku 2009 bylo evidováno 87 žádostí  

o byt Města Litovle a 51 žádostí o umístění do Domu s pečovatelskou službou, náměstí 

Svobody 674. Uvolněno a předáno novým nájemcům bylo 19 bytů, uskutečnily se                

2 přechody nájmu a dán souhlas s výměnou 1 bytu. U jednoho nájemce došlo 

k exekučnímu vystěhování.  Bylo evidováno 522 požadavků na opravy. Objekt č.p. 183 - 

nebytový prostor na ulici Vítězná (tzv. Liga) byl prodán a předán novému majiteli       

MUDr. Dostálové.   

 OBH má nyní ve správě i veřejná pohřebiště. V Litovli – Chořelicích se nachází      

750 hrobů a 426 urnových schránek, v Chudobíně 343 hrobů, Rozvadovicích 51 hrobů        

a 11 urnových schránek a ve Třech Dvorech 86 hrobů. V roce 2009 bylo vystaveno 310 

smluv na hrobová místa. Tyto smlouvy se uzavírají na dobu určitou 5 let, v případě 
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pohřbívání do země pak dle délky tlecí doby daného hřbitova. Na hřbitovních poplatcích 

bylo na pokladně OBH vybráno 177 000,- Kč.  

 

ODBOR DOPRAVY 

 Vedoucím odboru je nadále Ing. Pavel Filípek a jeho odbor řeší ve své působnosti 

evidenci vozidel a řidičů (řidičské průkazy), vydávání digitálních karet do tachografů, 

profesní způsobilost řidičů, řešení přestupků v dopravě, evidenci autoškol a zkušebních 

komisařů, přezkušování odborné způsobilosti řidičů, silniční hospodářství. Působí také jako 

silniční správní úřad a speciální stavební  úřad a jako dopravní úřad se zabývá odbornou 

způsobilostí v dopravě a státním odborným dozorem ve věcech stanic měření  emisí.  

 Na úseku evidence vozidel bylo v roce 2009 registrováno 23 156 vozidel, vyřízeno 

5 879 žádostí žadatelů o zápis změn v registru silničních vozidel, bylo vydáno 2 222 

registračních značek (dříve SPZ – státních poznávacích značek), 2 900 osvědčení                

o registraci, vypsáno 268 technických průkazů, schváleno 177 technických způsobilostí 

vozidel z dovozu a 749 vozidel bylo trvale vyřazeno z registru. Vyřízených písemných 

podání bylo 1 125. Bylo vylepeno 3 224 registračních známek. Na správních poplatcích 

bylo vybráno 1 854 455,- Kč. 

 V tomto roce bylo uděleno 563 řidičských oprávnění, z toho byl největší podíl 

žadatelů o zkoušku skupiny B - 343 (vozidlo do celkové hmotnosti 3 500 kilogramů). Bylo 

vydáno 1 422 řidičských průkazů, z toho 323 prvopisů, 51 mezinárodních řidičských průkazů 

a 67 průkazů profesní způsobilosti řidiče. Od dubna 2009 byl instalován informační systém 

digitálních tachografů a od té doby do konce roku bylo podáno 30 žádostí o digitální 

kartu. Na správních poplatcích bylo vybráno 68 525,- Kč, za paměťové karty do 

tachografů 42 000,- Kč a za průkazy profesní způsobilosti 22 000,- Kč.   

 Je evidováno 8 autoškol. Vyzkoušeno bylo 484 žadatelů o řidičský průkaz.              

Na poplatcích při přezkoušení odborné způsobilosti řidičů bylo vybráno 397 600,- Kč.         

Ve správním řízení bylo předáno 258 přestupků v dopravě k vyřízení, z toho ve 23 

případech se jednalo o přestupek jízdy pod vlivem alkoholu. Zadrženo bylo 29 oprávnění    

a tyto případy řešeny soudem. Na pokutách bylo uloženo 335 181,- Kč za dopravní 

přestupky, 62 400,- Kč za dopravní nehody a 4 900,- Kč v blokových pokutách.  

 Na úseku silničního hospodářství bylo vyřízeno 309 písemných podání, v oblasti 

speciálního stavebního úřadu vydáno 15 stavebních povolení, 8 ohlášení stavebních 

úprav, 26 kolaudačních rozhodnutí a 6 rozhodnutí o předčasném užívání stavby.              

Na správních poplatcích vybráno 196 950,- Kč. Celková částka vybraná odborem za 

uložené pokuty ve správním řízení a na správních poplatcích činí celkem úctyhodnou 

sumu 2 984 011,- Kč. 

 Město Litovel řeší dlouhodobý projekt města bez bariér. Jsou také zpracovány 

projekty řešení nevyhovujících autobusových zastávek a přechodů pro chodce i nasvícení 

přechodů světly typu Zebra. To vše má být realizováno v období do roku 2012. Jednou 

z největších akcí v oblasti dopravy byla rekonstrukce mostu na ulici Dukelské na silnici 
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II/449 přes hlavní tok Moravy. Opravou mostu došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců 

vybudováním lávek pro pěší. V listopadu 2009 byla zahájena výstavba chodníku                 

a cyklostezky na ulici Svatoplukově kolem silnice II/635 směrem do Nasobůrek. 

Vybudování chodníku je zde nanejvýš žádoucí, protože na této komunikaci došlo už 

k několika vážným dopravním nehodám cyklistů a chodců. 

 

ODBOR VÝSTAVBY 

 Vedoucí odboru výstavby je nadále paní Zdenka Knajblová, zaměstnáno je zde      

7 úředníků. V dubnu rozšířila řady pracovníků odboru Ing. Dvořáková, která nahradila paní 

Šimarovou. Odbor vykonává funkci obecného stavebního úřadu pro 16 obcí a od roku 

2007 i funkci úřadu územního plánování pro 20 obcí. Správní území stavebního úřadu se 

ale nekryje se správním územím obce s rozšířenou působností proto, že na tomto území 

působí i stavební úřad Senice na Hané pro obce Senice, Dubčany, Vilémov a stavební 

úřad Náměšť na Hané, který povoluje stavební činnost obci Olbramice. Náš úřad má zase 

působnost i pro katastr Příkazy a Hynkov. 

 V průběhu roku 2009 bylo stavebnímu úřadu doručeno celkem 2 610 podání. 

Odbor jako stavební úřad vydal tato rozhodnutí a opatření: územní rozhodnutí - 34; územní 

souhlas - 117; územně plánovací informace - 31; povolení stavby - 167; dodatečné 

povolení - 22; ohlášení stavby - 65; kolaudační rozhodnutí - 56; kolaudační souhlas - 46; 

povolení zkušebního provozu - 4; ověření dokumentace provedení stavby - 22; povolení 

odstranění stavby - 9; jiná řízení - 171; opatření a stanoviska - 415; kontrolní prohlídky - 47; 

odvolání - 4; sankce za přestupky a delikty - 30. 

 Úřad územního plánování ukončil vydání územně plánovací dokumentace pro 

obec Cholina a změny územního plánu pro obce Luká a Pňovice. Jednání zatím probíhá 

pro územní plány obcí Vilémov, Bouzov a Červenka, pro změny v územních plánech obcí 

Haňovice, Bílá Lhota, Dubčany, Senice na Hané a Bílsko a nebylo ještě ukončeno. 

Stavební zákon, který nabyl účinnosti 1.1. 2007 prodělal již 7 novel a další novela se 

připravuje, jednání o ní se ale stále posunuje. To práci odboru velmi komplikuje. Dobrá je 

spolupráce s Odborem životního prostředí MěÚ.  

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   

 Vedoucím odboru je Ing. Pavel Kurfürst, jedinou personální změnou je přijetí nové 

pracovnice Bc. Dostálové. Oblast zeleně byla pro odbor prioritní a došlo zde 

k následujícím akcím: na jaře byla dokončena rekonstrukce lipové aleje v ulici Sochově; 

ve Smetanových sadech bylo odborně ošetřeno torzo lipové aleje a na ostrůvku 

Uničovského rybníka skáceny přestárlé topoly a nově vysazeny olše i topoly. V Litovli           

a přidružených obcích probíhalo kácení a výsadby jednotlivých dřevin podle hodnocení 

jejich zdravotního stavu. Byly zpracovány projekty na revitalizaci hřbitovní zeleně na 

městském hřbitově v Chořelicích, návesní zeleně ve Třech Dvorech, Myslechovicích, Vísce, 

Chořelicích, Unčovicích, Rozvadovicích a v Savíně.  
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 Na úseku péče o odpady byl zaveden měsíční sběr zeleně v lokalitách Komárov, 

Žerotínova ulice, Červenská, Sochova, v části Pavlínka a u lagun cukrovaru. Provedla se 

úprava stanovišť na tříděný odpad v Savíně, Třech Dvorech, Nasobůrkách, Chořelicích      

a na ulicích Svatoplukova, Šmakalova a Sochova. Zpracován byl projekt na rekultivaci 

skládky v Haňovicích. Na revitalizaci Olomouckého rybníka obdrželo Město Litovel dotaci 

po výběrovém řízení. Samotná realizace stavby probíhá v roce 2010. Vzhledem ke komáří 

kalamitě byly na přelomu května a června 2009 provedeny tři postřiky proti komárům, 

zčásti proplacené Olomouckým krajem.      

 

9. VÝBORY A KOMISE 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 Pracoval v nezměněném složení: H. Weberová, DiS (předsedkyně), J. Rozsypalová, 

P. Veselý, H. Kráčmarová, Ing. L. Zavadilová, Ing. R. Urválek, dr. Kráčmarová (členové),      

J. Bartoňová (zapisovatelka výboru). Bylo uskutečněno 12 jednání,  na kterých vždy 

proběhla kontrola plnění usnesení RM a ZM, příp. usnesení v plnění. Během roku byla 

provedena kontrola Zásad pro poskytování odměn a příplatků členů RM a ZM a občanům 

za jejich práci v komisích, výborech a zvláštních orgánech, Základní školy Jungmannova 

655 a Městské knihovny. 

FINANČNÍ VÝBOR 

 Předsedkyní je i nadále Ing. Ambrožová; p. Ošťádal, Urbánek, dr. Vymětal, pí MUDr. 

Šromová – členové; V. Čiklová  je zapisovatelkou  výboru. Bylo uskutečněno 8 jednání KV, 

při projednávání rozpočtových záležitostí byli hosty MVDr. Grézl, Mgr. Papajk, p. Šrůtek, Ing. 

Kolář a Ing. Vašíček. Důkladně byl projednán rozpočet Města Litovel na rok 2009, 

doporučeno schválení Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2008 a ověření řádné účetní uzávěrky k 31. 12. 2008 pro ZM, provedena kontrola     

FV na Oddělení bytového hospodářství a Odboru životního prostředí MěÚ, v pobočce 

Městské knihovny Litovel v obci Nasobůrky, návrhy jednotlivých rozpočtových změn            

a rozpočtu na rok 2010. Také bylo jednáno o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti,           

o realizaci cyklostezek, placení prací za opravu stropů v ZŠ Vítězná, litovelském koupališti, 

budoucnosti objektu chaty na Přemyslově aj. Jednání proběhla i o rozpočtovém 

provizoriu na rok 2010 a obnově kontokorentu pro zajištění realizace investičních akcí           

a pro možnost čerpání dotací ve výši 20 milionů korun u KB, a.s. 

BYTOVÁ KOMISE 

 Členy i nadále zůstávají: místostarosta Petr Šrůtek jako předseda, Jana Polívková 

(vedoucí bytového hospodářství), Mgr. Lenka Fišrová, MUDr. Alena Šromová, Mgr. Pavel 

Procházka (vedoucí odboru sociálního MěÚ), Ing. Rostislav Papajk, Pavel Veselý jako 

členové a Alena Pekařová jako tajemnice komise. Ta se sešla celkem desetkrát a řešila 

žádosti o byty Města Litovle, žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, 

přidělení pokoje na ubytovně U Stadionu 1087, směny bytů aj. Také byly projednávány 

otázky upřednostnění přidělení bytu z důvodů hodných zřetele, výpovědi z nájmu, 
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vypracován seznam žadatelů o byt pro rok 2010, který obsahuje 62 jmen a vyřizována 

průběžná korespondence.  

KOMISE DOPRAVY A BESIP 

 Předsedou komise je Miloslav Číhal, členové Mgr. Marek Faltus, Josef Hetcl, Jaroslav 

Skála, Jan Horníček, Jiří Hájek (zástupce TS), Jiří Forst (MP), mjr. Josef Krátký (P ČR), Ing. 

Pavel Filípek (vedoucí Odboru dopravy MěÚ), jednatelem je Ing. Jan Vachutka. Vedením 

části BESIP je pověřena Mgr. Ivona Odstrčilová. Častými hosty jednání komise byli členové 

vedení města, Ing. Pavel Kurfürst (vedoucí odboru životního prostředí MěÚ) a Ing. Zdeněk 

Potužák (předseda komise životního prostředí). Hlavním bodem jednání po celý rok byl 

projekt „Město Litovel – změna dopravní situace“ (lokality Pavlínka, Sochova, Šemberova 

a  Šmakalova ulice, sídliště Karla Sedláka). Dále bylo jednáno o stavu cyklostezek, 

dopravním značení (umístění, doplnění, zrušení), parkování vozidel, zónách s dopravním 

omezením. Byly také projednávány stížnosti občanů. Komise se sešla celkem pětkrát. 

KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 

 Komise se sešla celkem 7x pod vedením člena Rady města Litovle Zdeňka Jančího. 

Členy komise jsou i nadále: místostarosta Petr Šrůtek, Alena Albrechtová, Zdeňka 

Zmundová, Ing. Helena Najmanová, Ph.D., Ing. Vlastimil Habermann (vedoucí odboru 

školství MěÚ), Viktor Kohout, Pavel Putna, Radoslav Urválek, jednatelkou je Mgr. Jana 

Motlová. K jednání komise byla často zvána ředitelka MK Bc. Hana Vogelová a tajemník 

TJ Tatran Mgr. Oldřich Štěpán. Byly projednávány otázky ocenění významných osobností 

v kultuře, soutěž „Litovelské naděje“ (úspěšní žáci a studenti), konkurzy, výročí 50 let PS 

Mládí, kulturní akce celoměstského charakteru a program k vánočním svátkům. 

K projednání aktuálních otázek byly postupně přizvány i nové ředitelky ZŠ Jungmannova   

a MŠ Gemerská (Mgr. Eva Hrachovcová, Irena Blektová) a vedoucí Muzea Litovel         

Mgr. Zdeňka Frištenská v souvislosti se vzpomínkovými akcemi k výročí zápasníka Gustava 

Frištenského. 

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY 

 Předsedou je nadále Ing. Rostislav Papajk, členové: Hedvika Weberová, DiS, MST 

Petr Šrůtek, MUDr. Jurečková, Mgr. Chrudina (zástupce P ČR), A. Pajonková, V. Lakomý,    

A. Černá, tajemníkem komise je Bc. Lubomír Broza (velitel Městské policie Litovel). Komise 

na osmi svých jednáních projednávala Krajský program prevence kriminality v opatřeních  

i projektech (Klub mladých, oplocení rizikových míst, mobilní kamerový systém), vytvořila 

seznam sportovišť, organizovala besedy na školách (ZŠ i MŠ), budování a stav pískovišť 

v Litovli a místních částech (přizvána pracovnice odboru MHaSI pí Hana Dohnalová), 

posílení bezpečnosti ve školách pomocí videodomovníků a problémy in-line hřiště.    

LETOPISECKÁ KOMISE 

 Svá zasedání měla každý měsíc, tj. celkem 12x. Pracuje ve složení: PhDr. Josef 

Hubáček, předseda; Lubomír Šik, Karel Kabelík, Marie Hrubá, Blanka Opíchalová, Karel 

Polášek, Vladimír Vytásek, Miroslav Pinkava, Mgr. Robert Najman – členové. Tajemnicí 

komise je paní Hana Dohnalová. Hlavním projednávaným bodem jednání byla tvorba 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2009 

 108 

kroniky města za rok 2008 – zajištění odeslání a doručení žádostí o podání zprávy za běžný 

rok, jejich urgence a zpracování do kapitol, včetně faktografické a jazykové korekce. Byla 

uskutečněna beseda s kronikářkou Mgr. Petrou Pruckovou o Almanachu obce Červenky   

a výročí umělce Františka Flasara, o publikaci o Starém městě s autory L. Šikem                      

a M. Pinkavou, beseda se zástupci obce Myslechovice. Členové se zúčastnili akcí Muzejní 

společnosti Litovelska a Muzea Litovel, exkurze do Litovelské cukrovarny a besedy „Kroniky 

města Litovle a práce kronikářů“. Pro Litovelské noviny byly připraveny články 

popularizující kroniku města. 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Během roku se sešla 7x a pracovala ve složení: Ing. Zdeněk Potužák – předseda, 

Zdeněk Rozsypal, Ing. Dolinský, Ing. Kurfürst (vedoucí odboru životního prostředí MěÚ),       

pí. Pajonková a pánové Veselý a Masopust. Jako hlavní body své činnosti si komise 

vytyčila tyto hlavní směry: veřejná zeleň, zanedbané kouty města a obcí, černé skládky, 

třídění odpadu a obnovu fasád. V otázce protipovodňových opatření se projednávaly 

problémy navýšení hrází řeky Moravy, dále pak spolupráce s TS, pořádek u supermarketů, 

sběr odpadků – jarní úklid, revitalizace zeleně, rekultivace skládky v Nasobůrkách, práce 

osob dle sociálního zákona ve prospěch města, ekologická výchova na školách, cyklus 

článků v Litovelských novinách „Mám rád svoje město?“ aj. v nich bude projednávána 

otázka čistoty životního prostředí a úklidu přírody. Budou zveřejňovány snímky 

zanedbaných míst, ale i těch pěkných, kde se věc podařila. Mottem celé činnosti v tomto 

směru by mělo být „Jednodušší je nepořádek nedělat, než ho uklízet!“. 

KOMISE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

 Sešla se třikrát za vedení předsedkyně MUDr. Nory Hradské. Členy komise jsou MUDr. 

Alice Přibylová, Ivana Štýbnarová, Evženie Řmotová, tajemníkem Bc. Radim Sléha 

(pracovník odboru sociálního MěÚ). Na svých zasedáních se komise věnovala otázkám 

rodinného vstupného, záškoláctví a šikaně na školách, sociální pohotovosti na MěÚ, 

volnočasovým aktivitám dětí, zdravému způsobu stravování na školách, umísťování 

nápojových automatů tamtéž, Klubem mladých, činností mateřského centra Rybička, 

výherními automaty a problémem „děti – psi“. 

PŘESTUPKOVÁ KOMISE 

 Právní a přestupkové oddělení v roce 2009 vyřizovalo 268 přestupků, většinou proti 

občanskému soužití, majetku a proti veřejnému pořádku. Byly uloženy pokuty v celkové 

výši 57 000,- Kč. Na základě žádostí orgánu státní správy – Policie ČR a soudů bylo 

vypracováno 498 posudků, ve třech případech vedeno řízení podle § 5 Občanského 

zákoníku a na úseku exekucí vyhotoveno 122 výzev zaslaných dlužníkům města Litovle       

a následně připraveno 106 případů pro podání návrhu na exekuci. 

KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ  

 Schází se dle potřeby (v tomto roce 3x) ve složení: MST Petr Šrůtek, JUDr. Marta 

Dědková (právnička města), Ing. Jaromír Kolář (vedoucí finančního odboru MěÚ), Miroslav 

Skácel (vedoucí odboru MHaSI MěÚ), jednatelkou komise je Mgr. Kateřina Fišrová. Během 
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roku komise projednala celkem 10 žádostí z kapitol 2 (zateplení fasády, opravy fasády),     

5 (oprava střechy, nová střecha), 6 (výměna oken a vchodových dveří) a 7 (modernizace 

bytu). Stav účtu FRB na začátku roku byl 2 039 000,- Kč, na jeho konci 1 873 485,18,- Kč       

a částka poskytnutá žadatelům byla 957 400,- Kč. 

SAMOSPRÁVA SENIORKLUBU LITOVEL 

 Je zařazena do skupiny komisí, i když jejich statut oficiálně zatím nemá. Je poradním 

orgánem Rady města Litovle a během roku 2009 se sešla celkem 11x. Jejím předsedou je 

PhDr. Josef Hubáček, členové: Alenka Machačová, Jaroslava Köhlerová, Libuše 

Grohmanová, Jana Kabelíková, Marie Kubínová, Milada Faltusová, Lubomír Faltus, 

Miroslav Fendrych a Oldřich Zajíček. Na svých zasedáních se zabývali akcemi dle 

rámcového plánu práce na obě pololetí, spoluprací s MK, Muzejní společností Litovelska, 

Mateřským centrem Rybička aj. Podrobněji o činnosti Samosprávy a Seniorklubu Litovel viz 

v kapitole Senioři, Seniorklub.    

 

10. INTEGROVANÉ OBCE 

CHUDOBÍN 

 K 31. 12. bylo v obci zaevidováno 83 popisných čísel, 4 budovy jsou zatím 

nezkolaudovány. Neřešeným problémem se stalo rumiště uprostřed obce, vzniklé po 

demolici usedlosti číslo 15, když v této věci i přes urgence zastupitelstvo města konkrétní 

opatření dosud nepřijalo. Zámek – další problém obce. Práce na vnitřních úpravách a na 

vybavení interiéru stagnují a proklamovaná spolupráce vedení zámku s představiteli OA je 

minimální. Došlo k situaci, kdy při čištění zámeckého rybníka byl přerušen napájecí 

pramen, takže jak zámecký, tak i místní rybník jsou prázdné.  

 Z investic: na západní straně hřiště bylo vybudováno dřevěné kryté pódium určené 

pro hudební produkce, k chatě na hřišti přivedena pitná voda. Na konci října byl z popudu 

členů OA připraven zábavný program pro mládež „Bobřík odvahy“. Na akci bylo více než 

250 mladých i dospělých a ohlas byl velmi dobrý. V listopadu odvysílal Český rozhlas 

Olomouc padesátiminutovou relaci „Historie chudobínských kostelů, kde redaktory            

a kampanologa (znalce zvonů) pořadem provázel pan Vlastimil Nedoma. Osadní výbor 

ve složení Ing. Romana Ambrožová (předsedkyně), Radek Šperlich, Petr Ambrož a Vlastimil 

Nedoma systematicky pracuje na zvelebování obce a v součinnosti s Technickými 

službami Města Litovel a Odborem životního prostředí MěÚ dosáhl výrazných úspěchů. 

Chudobínská veřejnost hodnotí jejich aktivity příznivě. 

MYSLECHOVICE 

 Během roku přibylo do obce 7 dětí, ovšem 6 občanů zemřelo. Výstavba nových 

rodinných domů pokračuje, u dříve postavených se dělá nová fasáda. Některé domy, 

které byly již delší dobu neobývané, byly prodány a dostaly nové majitele. Za finančního 

přispění Města Litovel byla provedena obnova dětského hřiště v místní části Hliník-Doly.    

Na zahradě kulturního domu z podnětu dobrovolných hasičů a za podpory Města Litovle 

se podařilo získat finanční prostředky na zastřešení prostor nad lavičkami. Tak při konání 
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venkovních akcí nebude nutno brát ohled na rozmary počasí. Byly také vydlážděny 

zámkovou dlažbou prostory zahrady kulturního domu a zahájeny přípravy pro obnovu 

živého plotu. 

 Kulturní vyžití v Myslechovicích zahajoval už tradičně hasičský ples v lednu a ke 

konci února pak „šibřinky“. Děti měly v tento den svůj maškarní rej. V měsíci květnu se 

konalo hasičské námětové cvičení za účasti několika sborů, v červnu hasičská soutěž 

„Memoriál Františka Vogla“ o putovní pohár (tentokrát už 26. ročník). Bylo zde 7 družstev 

mužů a 3 družstva žen. Hasiči – veteráni se zúčastnili soutěže ve Vísce. V závěru léta 

proběhlo pod 418 metrů vysokým Rampachem „ve skale“ setkání s europoslancem        

Ing. Janem Březinou. 

NOVÁ VES 

 Obec má 238 občanů, z toho je 118 žen a 120 mužů, jejich průměrný věk je 39 roků. 

Z investičních akcí roku 2009 stojí za uvedení instalace nového elektrického zvonění do 

kapličky, ve které byl také restaurován a nově zabudován kříž. Nový asfaltový povrch byl 

položen na cestu ke knihovně, do areálu přírodního koupaliště byly instalovány 4 lavičky      

a v obci byly zabudovány 3 informační tabule.  

 Z kulturních akcí: pochod do Javoříčka (květen), zájezdy do Polska (duben, říjen), 

Dětský den a kácení máje (červen), Mikulášská nadílka (prosinec). V měsíci březnu ukončil 

činnost knihovník pan František Vachutka, který knihovnu vzorně vedl dlouhých 60 let. 

Knihovnu převzala paní Jarmila Kubičková. Během celého roku probíhaly soutěže dvou 

družstev futsalové ligy se střídavými úspěchy. Členové osadního výboru navštěvují s přáním 

a dárkem jubilanty k významným životním výročím.  

 Stále marný boj svádí obec o obnovení přechodu pro chodce, anebo alespoň 

snížení rychlosti provozu u autobusových zastávek, které jsou v blízkosti nebezpečné           

a nepřehledné zatáčky. Na tomto místě došlo již k několika dopravním nehodám, a proto 

se OA snaží záporné stanovisko úřadů v této věci změnit.     

NASOBŮRKY 

 Během roku 2009 byla v obci započata výstavba 4 rodinných domů, zbudována 

cyklostezka z Nasobůrek do Litovle od podniku ALIBONA po kruhovou křižovatku na jižním 

okraji Litovle. Její vybudování a zprovoznění se setkalo s velmi pozitivní odezvou obyvatel 

obce, zamezilo možnosti dopravních nehod mezi cyklisty, chodci a automobily na této 

frekventované trase. Od již zmíněné ALIBONY byly vysázeny stromy směrem ke kruhovému 

objezdu u průmyslové zóny, na které byla vybudována solární elektrárna a probíhala další 

dostavba podnikatelských subjektů.  

 Kulturní dění se odstartovalo v lednu tradičním hasičským plesem a v únoru Plesem 

Charity Litovel. V měsíci září proběhl již 11. ročník noční soutěže v požárním sportu za účasti 

16 družstev mužů a 7 družstev žen. Před noční soutěží se konala i soutěž veteránů za účasti 

4 družstev a ta pak pokračovala zahradním hasičským výletem. 
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SAVÍN 

 Hlavním nositelem dění v obci je Sbor dobrovolných hasičů Savín, který během roku 

rozšířil své řady o další občany tak, že vznikla dvě nová soutěžní družstva pro soutěžní 

sezónu v požárním sportu. Sbor má nyní již 4 družstva, a to děti, ženy, muže a veterány. 

Nejlépe si vedli právě veteráni jak při vítězství v Luké o sošku svatého Floriána, tak 

obhájením loňského prvenství v Měrotíně a úspěšnou sezónu ukončili úspěchem                

na 1. ročníku soutěže veteránů na Pindě. Právě tam vyvinuli hasiči velké úsilí o toto 

výletiště, které po dlouhá léta udržují, opravují a plně využívají pro konání svých akcí 

(hasičská cvičení, soutěže v požárním sportu, odpolední čaje a zábavy). Tradičně, jako 

každoročně, hasiči uspořádali svůj ples, dětský den, stavění a kácení májky, lampiónový 

průvod s vatrou a Štěpánskou zábavu. Zdá se, že nebýt Sboru dobrovolných hasičů, 

sportovně kulturní vyžití v obci by asi zašlo na úbytě!?  

 Za zmínku stojí stále přetrvávající neuspokojivý stav týkající se prodejny smíšeného 

zboží umístěné v budově kulturního domu, kterou využívá minimum občanů. Zdá se jim, že 

jak sortiment, tak i kvalita zboží je neuspokojivá a tak ten, kdo má možnost si nakupuje 

jinde. Potíž nastává u starších občanů, kteří jsou na obchod odkázáni, jelikož většinou 

nemají možnost si pro zboží zajet jinam. OA tento stav průběžně řešil, avšak s ohledem      

na nepříznivé okolnosti (nezájem potenciálních zájemců, konkurence supermarketů aj.) se 

jej vyřešit nepodařilo.  

 Realizace investičních akcí byla vzhledem k nepříznivé finanční situaci mizivá, i když 

by bylo kam investovat. Je potřebí vyměnit okna a obnovit nátěr střechy na Turistické 

ubytovně, dokončit finální asfaltovou vrstvu na autobusové točně aj. Tak se vlastně 

prováděly jen běžné udržovací a úklidové práce, menší opravy a dodláždění dvora 

kulturního domu. 

VÍSKA 

 Předsedou občanského aktivu je nadále ing. Radomír Havlíček. Ten sděluje, že 

během roku 2009 v obci nikdo nezemřel, ani se nikdo nenarodil a stav je tedy setrvalý – 

107 občanů (56 mužů, 51 žen). Z investičních akcí došlo k výměně oken a opravě fasády 

kulturního domu. Kulturních, společenských a sportovních akcí bylo pomálu, většina z nich 

byla v režii dobrovolných hasičů (tradiční „Sósedské hasičské bál“ s hudbou Modrá rosa;   

6. ročník závodu hasičů veteránů „O pravyho kohóta z Viske“, jehož vítězem se stalo SDH 

Nasobůrky). Další akcí bylo hodové sousedské posezení s dechovkou na zahradě 

kulturního domu. 

Další obce své zprávy i přes opakované urgence nedodaly. Bylo by dobré se zamyslet 

nad výší příspěvků těm obcím, které nejsou schopny ani referovat o tom, kam finance 

z rozpočtu města investovaly! 
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11. ROZPOČET MĚSTA LITOVEL 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, dle § 17, předkládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu 

města k projednání závěrečný účet za rok 2009. 

Pro rok 2009 byl zastupitelstvem města dne 26.02.2009 schválen rozpočet v celkovém 

objemu 272.000.000,00 Kč. Během roku ZM a RM průběžně schvalovaly rozpočtové změny. 

Plnění rozpočtu za rok 2009 - příjmy: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Daňové příjmy          108.357.280,00 100.458.431,84     100.274.444,84 

Nedaňové příjmy            26.951.273,50 32.901.183,09 32.885.165,99 

Kapitálové příjmy             11.922.498,00  4.082.700,00  4.082.700,00 

Dotace 73.918.948,50 98.738.666,77 522.601.182,43 

    

Celkem 221.150.000,00 236.180.981,70 659.843.493,26 

Celkem po konsolidaci 220.438.000,00 235.468.981,70  235.268.977,60 

 

Financování    

Úvěr ŠkoFIN 0,00 378.751,30 378.751,30 

Kontokorentní úvěr 24.850.000,00 0,00 0,00 

Změna stavu finančních 

prostředků 

na bankovních účtech 

26.000.000,00 26.000.000,00  18.202.758,16 

    

Celkem financování 50.850.000,00 26.000.000,00   18.202.758,16 

 

Celkové zdroje:                                   271.288.000,00                 261.847.732,00             253.850.487,06 

 

Plnění rozpočtu za rok 2009 - výdaje: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Běžné výdaje      229.500.106,60 215.873.999,76 632.418.246,95 

Kapitálové výdaje  29.744.775,40   33.887.294,13   33.208.316,66 

    

Celkem  259.244.775,40 249.761.293,89 665.626.563,61 

Celkem po konsolidaci 258.532.882,00 249.049.293,89 241.052.047,95 

 

Financování    

Uhrazené splátky 

dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků 

12.755.118,00 12.798.439,11 12.798.439,11 

Celkem financování 12.755.118,00 12.798.439,11  12.798.439,11 

 

Celkové výdaje:                                  271.288.000,00                 261.847.733,00             253.850.487,06 
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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 příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 15 700 000,00 16 836 215,17 16 836 215,17 

1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 7 000 000,00 4 143 188,43 4 143 188,43 

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 600 000,00 1 416 350,85 1 416 350,85 

111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 23 300 000,00 22 395 754,45 22 395 754,45 

1121 Daň z příjmů právnických osob 24 000 000,00 17 677 744,80 17 677 744,80 

1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 7 175 280,00 7 175 280,00 7 175 280,00 

112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 31 175 280,00 24 853 024,80 24 853 024,80 

11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 54 475 280,00 47 248 779,25 47 248 779,25 

1211 Daň z přidané hodnoty 35 000 000,00 35 339 538,98 35 339 538,98 

121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 35 000 000,00 35 339 538,98 35 339 538,98 

12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 35 000 000,00 35 339 538,98 35 339 538,98 

1331 Poplatky za vypouštění odp. vod do vod povrch.  6 400,00 6 400,00 

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 500 000,00 594 027,00 594 027,00 

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 800 000,00 4 498 727,00 4 498 727,00 

133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5 300 000,00 5 099 154,00 5 099 154,00 

1341 Poplatek ze psů 150 000,00 171 660,00 171 660,00 

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 000,00 380 000,00 256 933,00 

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 23 342,00 23 342,00 

1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 15 000,00 32 890,00 32 890,00 

1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 380 000,00 380 000,00 380 000,00 

134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 810 000,00 987 892,00 864 825,00 

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 600 000,00 1 038 546,32 1 038 546,32 

1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr  400 000,00 397 600,00 

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 600 000,00 1 438 546,32 1 436 146,32 

1361 Správní poplatky 3 672 000,00 3 487 410,00 3 428 890,00 

136 SPRÁVNÍ POPLATKY 3 672 000,00 3 487 410,00 3 428 890,00 

13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 10 382 000,00 11 013 002,32 10 829 015,32 

1511 Daň z nemovitostí 8 500 000,00 6 857 111,29 6 857 111,29 

151 DANĚ Z MAJETKU 8 500 000,00 6 857 111,29 6 857 111,29 

15 MAJETKOVÉ DANĚ 8 500 000,00 6 857 111,29 6 857 111,29 

1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 108 357 280,00 100 458 431,84 100 274 444,84 

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 308 000,00 1 931 332,60 1 931 836,80 

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 15 000,00 16 800,00 16 832,00 

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti  28 333,00 28 333,00 

211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 1 323 000,00 1 976 465,60 1 977 001,80 

2122 Odvody příspěvkových organizací  699 000,00 697 664,00 

212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM   699 000,00 697 664,00 

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 571 000,00 571 000,00 462 171,00 

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 15 878 000,00 17 525 222,73 17 514 505,73 

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 500 000,00 6 316 205,91 6 316 205,91 

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku  142 800,00 196 700,00 

213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 21 949 000,00 24 555 228,64 24 489 582,64 

2141 Příjmy z úroků (část) 545 273,50 635 833,36 617 354,36 
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2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend  261 876,99 261 876,99 

214 PŘÍJMY Z ÚROKŮ A REALIZACE FINANČNÍHO MAJETKU 545 273,50 897 710,35 879 231,35 

21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 23 817 273,50 28 128 404,59 28 043 479,79 

2210 Přijaté sankční platby 885 000,00 952 400,00 872 381,97 

221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 885 000,00 952 400,00 872 381,97 

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 699 000,00    

222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 699 000,00     

22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 1 584 000,00 952 400,00 872 381,97 

2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku  9 592,00 9 592,00 

231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU   9 592,00 9 592,00 

2321 Přijaté neinvestiční dary  160 000,00 160 000,00 

2322 Přijaté pojistné náhrady  523 185,00 523 185,00 

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 000,00 2 271 544,30 2 293 836,30 

2328 Neidentifikované příjmy   18 025,00- 

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   203 938,83 

232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 700 000,00 2 954 729,30 3 162 935,13 

2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.  56 057,20 56 057,20 

234 PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM   56 057,20 56 057,20 

23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 700 000,00 3 020 378,50 3 228 584,33 

2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 850 000,00 800 000,00 740 719,90 

246 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA 850 000,00 800 000,00 740 719,90 

24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 850 000,00 800 000,00 740 719,90 

2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 26 951 273,50 32 901 183,09 32 885 165,99 

3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 383 500,00 1 842 700,00 1 842 700,00 

3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 

3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku  90 000,00 90 000,00 

311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 5 533 500,00 4 082 700,00 4 082 700,00 

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 6 388 998,00    

312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 388 998,00     

31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 11 922 498,00 4 082 700,00 4 082 700,00 

3 K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 11 922 498,00 4 082 700,00 4 082 700,00 

V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 147 231 051,50 137 442 314,93 137 242 310,83 

4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.  2 262 718,00 2 262 718,00 

4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 23 299 400,00 23 299 400,00 23 299 400,00 

4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 49 414 000,00 58 509 449,00 58 509 449,00 

411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 72 713 400,00 84 071 567,00 84 071 567,00 

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí  828 100,00 828 100,00 

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů  1 117 621,00 1 117 621,00 

4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 493 548,50 493 548,50 493 548,50 

412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 493 548,50 2 439 269,50 2 439 269,50 

4134 Převody z rozpočtových účtů 712 000,00 712 000,00 424 574 515,66 

413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 712 000,00 712 000,00 424 574 515,66 

41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 73 918 948,50 87 222 836,50 511 085 352,16 

4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů  1 926 200,00 1 926 200,00 

4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu  3 345 078,00 3 345 078,00 
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421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ   5 271 278,00 5 271 278,00 

422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ   6 244 552,27 6 244 552,27 

42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE   11 515 830,27 11 515 830,27 

4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4) 73 918 948,50 98 738 666,77 522 601 182,43 

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 221 150 000,00 236 180 981,70 659 843 493,26 

     

     

Rozbor čerpání výdajů po OdPa       

Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Běžné výdaje 229 500 106,60 215 873 999,76 632 418 246,95 

Kapitálové výdaje 29 744 775,40 33 887 294,13 33 208 316,66 

Výdaje celkem 259 244 882,00 249 761 293,89 665 626 563,61 

      

 
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 260 000,00 382 201,00 382 201,00 

1031 Pěstební činnost  223 078,00 223 078,00 

1036 Správa v lesním hospodářství  338 610,00 338 610,00 

1037 Celospolečenské funkce lesů 276 000,00 147 814,50 95 814,50 

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 6 174,00 6 174,00 2 610,00 

1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 55 000,00 25 000,00 14 550,00 

2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 1 400 000,00 1 762 683,00 1 762 683,00 

2141 Vnitřní obchod 126 000,00   

2143 Cestovní ruch  126 000,00 126 000,00 

2169 Ostatní správa v průmyslu, obchodu, staveb.  a službách 100 000,00    

2212 Silnice 2 524 340,80 6 186 335,80 6 059 178,27 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 471 509,10 17 513 170,05 17 161 881,71 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 700 000,00 1 453 600,00 1 453 600,00 

2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 100 000,00 100 000,00 93 777,66 

2299 Ostatní záležitosti v dopravě  43 538,00 43 538,00 

2310 Pitná voda 50 000,00 50 000,00 12 683,00 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 14 784 008,60 4 821 989,40 4 821 906,40 

2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j. n. 75 000,00 84 150,00 38 957,30 

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 912 025,00 18 474,00 18 474,00 

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 230 000,00 289 346,10 262 424,60 

3111 Předškolní zařízení 2 582 000,00 2 737 040,00 2 733 535,80 

3113 Základní školy 13 394 363,00 14 468 752,00 14 391 985,19 

3114 Speciální základní školy  10 000,00 9 571,18 

3121 Gymnázia 275 000,00 540 141,10 518 849,10 

3123 Střední odborná učiliště a učiliště  19 040,00 19 040,00 

3141 Školní stravování při předškolní a základní vzdělávání 1 930 000,00 1 930 000,00 1 930 000,00 

3143 Školní družiny a kluby 500 000,00 500 000,00 332 976,00 

3146 Zařízení výchov. poradenství a preventivně výchovné péče 7 833,00 7 833,00 7 089,00 

3231 Základní umělecké školy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

3314 Činnosti knihovnické 2 930 000,00 2 730 000,00 2 671 298,55 

3315 Činnosti muzeí a galerií 1 496 000,00 1 686 000,00 1 343 314,95 

3319 Ostatní záležitosti kultury 360 000,00 368 000,00 235 439,10 
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3322 Zachování a obnova kulturních památek   393 000,00 392 659,00 

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot národ.  hist. povědomí 509 000,00 387 999,50 98 082,50 

3329 Ostatní záležitosti ochrany památek  141 000,00 140 937,00 

3330 Činnost registrovaných církví a náboženských  společností 1 747 621,00 1 762 621,00 1 762 621,00 

3341 Rozhlas a televize 650 000,00 650 000,00 444 490,65 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 435 000,00 435 000,00 386 707,00 

3392 Zájmová činnost v kultuře 6 677 000,00 6 655 319,25 6 429 567,81 

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 290 000,00 460 061,00 408 843,60 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 987 500,00 3 038 500,00 3 038 500,00 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 800 000,00 1 320 826,75 1 321 443,47 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 554 000,00 866 234,50 669 278,50 

3519 Ostatní ambulantní péče 220 000,00 220 000,00 220 000,00 

3541 Prevence před drogami, alkoholem, ,nikotinem aj. návyk.lát. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

3611 Podpora individuální bytové výstavby 1 000 000,00 1 000 000,00 789 134,46 

3612 Bytové hospodářství 14 200 000,00 14 036 871,80 12 899 740,61  

3613 Nebytové hospodářství 4 220 000,00 4 505 977,00 4 179 514,15 

3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 20 000,00  20 000,00  

3631 Veřejné osvětlení 3 752 401,00 3 252 401,00 3 027 935,21 

3632 Pohřebnictví 300 000,00 291 300,00 189 166,00 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 500 000,00   

3635 Územní plánování 677 000,00 511 510,00 511 510,00 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 22 858 000,30 18 180 088,30 17 984 603,00 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 780 000,00 7 940 178,44 7 609 624,00 

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů   27 370,00 27 370,00 

3729 Ostatní nakládání s odpady  62 451,56 62 451,56 

3733 Monitoring půdy a podzemní vody 200 000,00 100 000,00 83 966,40 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 950 000,00 1 720 000,00 1 531 468,50 

3792 Ekologická výchova a osvěta 100 000,00 180 000,00 26 716,00 

4171 Příspěvek na živobytí 4 000 000,00 3 923 451,00 3 923 451,00 

4172 Doplatek na bydlení 240 000,00 289 431,00 289 431,00 

4173 Mimořádná okamžitá pomoc 100 000,00 142 732,00 142 732,00 

4177 Mimořádná okamž. pomoc osobám ohrož. sociál. vyloučen 20 000,00 20 000,00 15 000,00 

4179 Ostatní dávky sociální pomoci  10 000,00  

4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky  806 821,00 806 821,00 

4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 210 000,00 214 550,00 91 874,00 

4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl. úpravu motor. vozidla 2 680 000,00 991 015,00 880 000,00 

4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 2 700 000,00 2 712 000,00 2 640 718,00 

4186 Příspěvek na individuální dopravu 50 000,00 50 000,00 13 000,00 

4195 Příspěvek na péči 39 414 000,00 47 746 000,00 47 372 000,00 

4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 3 000,00 70 000,00 70 000,00 

4322 Ústavy péče pro mládež 5 000,00 5 000,00 2 177,00 

4349 Ostatní. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 13 000,00 35 000,00 34 628,00 

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 1 600 000,00   

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb  197 273,50 197 273,50 

4357 Domovy 200 000,00 218 700,00 218 700,00 

4371 Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 000,00    

4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 000,00 1 000,00 463 
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5212 Ochrana obyvatelstva 99 000,00 99 000,00 17 374,00 

5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 224 000,00 424 000,00 235 526,00 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 890 000,00 5 692 831,27 5 090 174,66 

5511 Požární ochrana - profesionální část 850 000,00 310 475,30 277 014,00 

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 663 000,00 3 227 854,70 3 156 399,36 

6112 Zastupitelstva obcí 3 210 000,00 3 210 000,00 3 017 879,20 

6117 Volby do Evropského parlamentu  360 000,00 344 299,00 

6171 Činnost místní správy 41 866 606,40 41 057 641,95 40 149 944,26 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 149 542,10 319 317,42 283 300,39 

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 562 000,00 1 415 530,00 1 342 812,00 

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 712 000,00 712 000,00 424 574 515,66 

6399 Ostatní finanční operace 7 175 280,00 7 385 488,00 7 798 781,55 

6402 Finanční vypořádání minulých let 828 677,70 828 677,70 828 677,70 

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 11 736 000,00 503 524,00 464 462,80  

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 259 244 882,00 249 761 293,89 665 626 563,61 

     

     

Rozbor čerpání výdajů po položkách    
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 308 000,00 27 160 886,00 26 827 546,00 

5019 Ostatní platy 30 000,00 30 098,00 1 490,00 

501 PLATY 27 338 000,00 27 190 984,00 26 829 036,00 

5021 Ostatní osobní výdaje 667 000,00 1 080 078,00 842 850,00 

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 947 000,00 2 000 000,00 1 999 926,00 

502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 2 614 000,00 3 080 078,00 2 842 776,00 

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 7 224 000,00 6 902 533,00 6 756 484,00 

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 549 000,00 2 653 984,00 2 606 960,00 

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 162 000,00 115 530,00 115 530,00 

5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 9 500,00 9 500,00 488,00 

503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 9 944 500,00 9 681 547,00 9 479 462,00 

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 20 000,00  

504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 20 000,00 20 000,00   

50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST. 39 916 500,00 39 972 609,00 39 151 274,00 

5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 164 

5132 Ochranné pomůcky 190 000,00 52 090,64 17 600,40 

5133 Léky a zdravotnický materiál 6 000,00 7 909,36 4 909,36 

5134 Prádlo, oděv a obuv 148 000,00 141 000,00 92 726,60 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 395 000,00 431 718,00 411 172,85 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 262 500,00 2 263 255,48 2 146 132,07 

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 30 000,00 30 000,00 8 699,00 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 738 000,00 2 921 853,78 2 390 327,07 

513 NÁKUP MATERIÁLU 5 774 500,00 5 852 827,26 5 071 731,35 

5141 Úroky vlastní 1 819 542,10 38 317,42 38 317,42 

5144 Poplatky dluhové služby 60 000,00 60 000,00 59 776,00 

514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 1 879 542,10 98 317,42 98 093,42 

5151 Studená voda 1 281 000,00 1 415 280,85 1 290 990,85 

5152 Teplo 5 115 000,00 5 097 366,21 5 045 188,57 
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5153 Plyn 279 000,00 368 000,00 337 366,34 

5154 Elektrická energie 4 391 000,00 3 836 008,77 3 598 246,52 

5155 Pevná paliva 45 000,00 56 233,00 41 134,00 

5156 Pohonné hmoty a maziva 363 000,00 330 333,87 263 804,65 

5157 Teplá voda  19 108,66 19 108,66 

515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 11 474 000,00 11 122 331,36 10 595 839,59 

5161 Služby pošt 1 056 000,00 1 078 843,00 1 017 568,60 

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 872 000,00 866 000,00 817 759,07 

5163 Služby peněžních ústavů 1 670 000,00 1 521 000,00 1 412 488,97 

5164 Nájemné 258 000,00 240 022,20 138 932,50 

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 870 000,00 663 975,45 625 989,45 

5167 Služby školení a vzdělávání 330 000,00 359 000,00 259 122,50 

5169 Nákup ostatních služeb 20 548 363,00 17 308 511,25 15 653 898,22 

516 NÁKUP SLUŽEB 25 604 363,00 22 037 351,90 19 925 759,31 

5171 Opravy a udržování 20 720 509,10 20 384 632,82 18 822 910,72 

5172 Programové vybavení 510 000,00 119 000,00 72 929,99 

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 176 833,00 203 947,00 122 129,00 

5175 Pohoštění 200 000,00 288 680,00 270 493,20 

5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 4 629,20 

5177 Nákup uměleckých předmětů 40 000,00 40 000,00  

5178 Nájemné za nájem s právem koupě 647 606,40 397 606,40 397 606,40 

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 366 000,00 31 897,10 28 580,10 

517 OSTATNÍ NÁKUPY 22 665 948,50 21 470 763,32 19 719 278,61 

5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 50 000,00 31 300,00 16 548,00 

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 700 000,00 1 453 600,00 1 453 600,00 

5194 Věcné dary 205 000,00 164 498,00 163 959,00 

5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 35 000,00 33 000,00 1 721,00 

5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 20 000,00 10 000,00  

519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 2 010 000,00 1 692 398,00 1 635 828,00 

51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 69 408 353,60 62 273 989,26 57 046 530,28 

5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 170 000,00   

5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 139 000,00 860 310,00 860 310,00 

521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 309 000,00 860 310,00 860 310,00 

5222 Neinv.transf.občanským sdružením 3 857 500,00 3 846 511,00 3 686 893,00 

5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 1 747 621,00 1 762 621,00 1 762 621,00 

5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 103 000,00 130 510,00 92 865,80 

522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 5 708 121,00 5 739 642,00 5 542 379,80 

52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 6 017 121,00 6 599 952,00 6 402 689,80 

5321 Neinvestiční transfery obcím   251 114,50 251 114,50 

5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně  297 524,00 297 524,00 

532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ   548 638,50 548 638,50 

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 37 647 000,00 38 200 389,00 38 200 389,00 

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 130 000,00 134 000,00 134 000,00 

533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 37 777 000,00 38 334 389,00 38 334 389,00 

5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 712 000,00 712 000,00 712 000,00 

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   423 862 515,66 
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534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 712 000,00 712 000,00 424 574 515,66 

5361 Nákup kolků  7 250,00 7 250,00 

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 206 280,30 7 626 475,80 7 595 755,00 

5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 828 247,70 827 448,70 827 448,70 

5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 430 1 229,00 1 229,00 

536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 11 034 958,00 8 462 403,50 8 431 682,70 

53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 49 523 958,00 48 057 431,00 471 889 225,86 

5410 Sociální dávky 49 414 000,00 56 906 000,00 56 175 027,00 

541 SOCIÁLNÍ DÁVKY 49 414 000,00 56 906 000,00 56 175 027,00 

5424 Náhrady mezd v době nemoci  74 000,00 73 561,00 

542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU   74 000,00 73 561,00 

5492 Dary obyvatelstvu 200 000,00 193 000,00 144 000,00 

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 742 000,00 581 656,80 329 311,00 

549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 942 000,00 774 656,80 473 311,00 

54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 50 356 000,00 57 754 656,80 56 721 899,00 

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 000 000,00 1 000 000,00 789 134,46 

566 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU 1 000 000,00 1 000 000,00 789 134,46 

56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY 1 000 000,00 1 000 000,00 789 134,46 

5901 Nespecifikované rezervy 13 278 174,00 210 361,70  

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  5 000,00 417 493,55 

590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 13 278 174,00 215 361,70 417 493,55 

59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 13 278 174,00 215 361,70 417 493,55 

5 B Ě Ž N É   V Ý D A J E  (třída 5) 229 500 106,60 215 873 999,76 632 418 246,95 

6111 Programové vybavení 650 000,00 742 000,00 741 149,00 

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 677 000,00 223 078,00 223 078,00 

611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 1 327 000,00 965 078,00 964 227,00 

6121 Budovy, haly a stavby 26 287 775,40 30 792 710,86 30 152 364,36 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 220 000,00 1 253 624,00 1 252 579,00 

6123 Dopravní prostředky  556 831,27 549 248,30 

6125 Výpočetní technika 410 000,00 318 000,00 288 848,00 

612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 26 917 775,40 32 921 166,13 32 243 039,66 

6130 Pozemky 1 500 000,00 1 050,00 1 050,00 

613 POZEMKY 1 500 000,00 1 050,00 1 050,00 

61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 29 744 775,40 33 887 294,13 33 208 316,66 

6 K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (souč.za třídu 6) 29 744 775,40 33 887 294,13 33 208 316,66 

V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6) 259 244 882,00 249 761 293,89 665 626 563,61 

 

 

12. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA s.r.o. 

 Ze zprávy jednatele Ing. Zdeňka Potužáka vyplývá, že hospodářské výsledky byly 

uspokojivé. Společnost vykázala kladný výsledek hospodaření v objemu zisku 5 295 887,- 

Kč. Příznivý nárůst oproti minulému roku byl ovlivněn pozastavením oprav a rekonstrukcí ve 

2. pololetí, kdy došlo ke zhoršení peněžního toku z důvodu výrazně nižších tržeb od firmy 

Pivovar Litovel. Ovšem od jiných odběratelů se příjmy navyšovaly a tak bylo možno zahájit 

i velké plánované akce. Výnosy jsou plněny v souladu s časovým plánem na 84,17 %, 

náklady nižší o 10 %.  
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 Během roku 2009 byly dodavatelsky provedeny tyto nejdůležitější investice: nákup 

nakladače (1 159 000,- Kč), sklad olejů a garáže (2 480 937,- Kč), generel vodovodu 

(735 000,- Kč), nový zdroj pitné vody (97 079,- Kč). Z provedených oprav za rok 2009 

dodavatelsky a vlastními náklady zaslouží pozornost: oprava kanalizace na ulici Severní 

(98 430,- Kč), měřitelné okrsky na Července (192 334,- Kč), oprava veřejné části přípojek 

na ulici Jungmannova (88 850,- Kč), oprava vodovodu v Mladči (182 120,- Kč), protlak na 

ulici Palackého (727 675,- Kč).  

 V provozu pitné vody zajišťovali pracovníci úseku provoz a dodávky byly 

realizovány v souladu s potřebami odběratelů. Velkou akcí bylo provedení protlaku pod 

řekou Moravou a potokem Loučkou. Tato akce se prováděla z důvodu havarijního stavu 

přemostění vodovodu na ulici Palackého. Protlak byl dlouhý 110 metrů a na nový řad byly 

přepojeny i ulice Nábřežní a Frištenského.  

 Pracovníci společnosti prováděli na zakázku i tyto práce: montáže nových 

vodovodních přípojek pro novostavby, vodovodní přípojky na klíč, autodopravu, řezání 

asfaltu a hutnění zeminy. Bylo opraveno 72 poruch na vodovodní síti, z toho 30 bylo         

na vodovodech a 42 na vodovodních přípojkách. 

 Průběžně byl zajišťován chod všech čistíren odpadních vod a kanalizací. 

Z pravidelných činností šlo o čištění kanalizací a čerpacích stanic, vývoz a čištění 

odpadních vod ze septiků a žump, vyjádření k územním stavebním řízením, vzorkování 

průmyslových podniků a odtoků z čistíren i výustí z obcí. Stav napojení na kanalizaci se 

během roku mírně zlepšil, a tak je například v Litovli napojeno 1 061 objektů (loni 1 044), 

v Července 266, v Nasobůrkách 138 aj. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ 

a právním oddělením jsou zváni občané, kteří nemají napojeny nemovitosti na kanalizaci 

a jsou dohodnuty termíny k nápravě. 

 V prosinci se konala valná hromada Vodohospodářské společnosti Čerlinka, která 

potvrdila výši zisku i kvalitu provedených prací. Na rok 2010 vyly schváleny ceny vodného 

a stočného: pitná voda 26,20 Kč a odpadní voda 25,26 Kč, včetně DPH. Vodné je tak 

zdraženo o 2,24 Kč t.j. 9,3 %, stočné o 1,63 Kč tj. o 6,9 %. Ceny se pohybují v celostátním 

průměru. Jsou ovšem obce, kde se platí méně a kde cenu obce dotují ze svých rozpočtů. 

Naše obce provoz ale nedotují a cena pokrývá roční provozní náklady a plánované 

rekonstrukce. Zakladateli VHS jsou totiž obce, které si nerozdělují zisk společnosti a veškeré 

vybrané vodné/stočné jde do oprav a údržby vodovodů a kanalizací. Vliv na cenu mají     

i velké odběry firem (k největším patří Veseta), které zvyšují využití sítí a svými platbami za 

vodu významně posilují tvorbu finančních prostředků na provoz.  

 

13. MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST 

 Předsedou představenstva společnosti je i nadále Ing. Jan Fiala. Rok 2009 byl 

prvním rokem provozu nových kogeneračních jednotek pro výrobu elektřiny a tepla.     

Tyto byly postaveny jako první etapa projektu nazvaného „Modernizace kogenerace       

a soustavy centralizovaného zásobování teplem v Litovli“. Očekávání byla splněna, nové 

zařízení až na drobné vady, které byly v záruční době odstraněny, pracovalo po celý rok 
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spolehlivě. Velmi se osvědčila akumulační nádrž na topnou vodu, která v letních měsících 

slouží jako zásobník, v němž se akumuluje teplo vyrobené během ranní špičky a je 

používáno v odpoledních a nočních hodinách pro převody, zatímco výroba elektřiny je 

zastavená. K plnému využití by bylo třeba dokončit celý projekt, a to realizací druhé 

etapy. Tato byla zahájena až v prosinci a bude dokončena v červnu 2010. Projekt je 

spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu             

a obchodu. Jedná se o rekonstrukci teplovodů na Uničovském předměstí, zrušení 

výměníkových stanic a instalaci domovních předávacích stanic v jednotlivých objektech. 

 Na přelomu roku 2008/2009 došlo k prudkému nárůstu ceny zemního plynu                

a společnost čelila kritice za vysoké ceny tepelné energie. Bylo proto přistoupeno 

k výběrovému řízení na dodávku plynu a během roku se přešlo k jinému dodavateli. Cena 

tepla se takto stabilizovala. Vzhledem k nasmlouvání výhodné výkupní ceny elektrické 

energie z roku 2008 dosáhla společnost velmi dobrého hospodářského výsledku. 

Ekonomická a finanční krize však zasáhla i sektor energetiky. Došlo ke snížení poptávky po 

elektrické energii, a tak se výkupní cena pro rok 2010 snížila. Tento pokles je částečně 

kompenzován navýšením státního příspěvku pro kogenerační výrobu.          

 

14. .A.S. A. odpady Litovel, 

 Že je hospodaření s druhotnými surovinami pro ekonomiku země ne bezvýznamná 

položka je každému jasné. Loni se řešily problémy s nelegálním sběrem železa                     

a barevných kovů, letos se problémy objevily nečekaně úplně jinde. Česku hrozí konec 

třídění odpadu! Proč? Nikdo ho nechce. Důvod? Finanční krize! Svozovým firmám se 

hromadí papír, plasty a sklo a ony mají na základě smluv s obcemi za povinnost tříděný 

odpad odvézt, ale nevědí co s ním. Skutečně jej nikdo nechce. A obce hlásí: „Čím více 

lidé třídí, tím více nás to stojí!“ Přitom Češi třídit chtějí a jsou v tom dokonce jedni 

z nejlepších v Evropě.   

 Systém ekologicky prospěšného třídění odpadu se tak hroutí. Kvůli finanční krizi klesá 

poptávka po všem. A tak přestaly odebírat i zpracovatelské závody v Africe a Číně, které 

byly velkými odběrateli evropského plastu a papíru. Pokud se svozovým firmám podaří 

odpad udat, tak za minimální cenu, nebo dokonce za poplatek. A toto břemeno firmy 

dlouho neudrží. Propad brzy pocítí i ti, kteří nemají sběr odpadu jako formu přivýdělku. 

Třeba lidé, kteří si kupují nápoje v PET lahvích či obalech tetrapak, za ně zaplatí více. Proč? 

Aby systém odpadového koloběhu nezkolaboval, budou do něj muset více přispět i sami 

výrobci nápojů a ti následně promítnou zvýšené náklady do cen pro zákazníky. To znovu 

přiživuje debatu o zálohování nápojových obalů, především PET lahví. Zálohované obaly 

by pak byly na více použití. Obalový zákon by mohl platit nejdříve v roce 2011, ovšem 

proti zálohám je celý nápojový průmysl. 

 Nerudovská otázka „kam s ním“, tedy se starým slamníkem jako odpadem, je stále 

aktuální i u nás na střední Moravě. Řeší ji firmy, které třídí odpad z měst a obcí a nemohou 

se vytříděných frakcí zbavit. Města tak musí aktuálně řešit, jak už nákladnou separaci 

odpadů ještě více dotovat. Problém se zhoršuje, nejde totiž jen o nezájem odběratelů,    

ale také o stále klesající ceny. Tuna vytříděných PET lahví se prodávala ještě loni za sedm 
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tisíc, nyní cena klesla na pouhou tisícovku, u sběrového skla ze čtyř set na stokorunu. 

Pokud se podaří udat sběrový papír tak nejspíš zadarmo, někde je nutno odběratelům 

dokonce platit. A to ještě v roce 2008 bylo za tunu až dva a půl tisíce! 

 Jsme na konci září a zdá se, že svítá na lepší časy. Sběrny ožily, přetahují se o výkup 

surovin, ceny vylétly od začátku roku i na pětinásobek, bere se i papír! Zájem o druhotné 

suroviny, například šrot či papír, stoupá již od srpna a lidem se tak znovu vyplácí chodit 

s ním do výkupen a neházet ho jen do popelnic na tříděný odpad. Papírny a železárny 

mají mnohem větší poptávku. Hutě obnovují činnost a nemají dostatek materiálu. 

Nedostatek je nyní smíšeného papíru a lepenky, kterých byl naopak dříve největší 

nadbytek. Růst cen ve výkupnách ulehčuje i firmám, které musí platit poplatky za 

ekologické zpracování svých obalů. Společnost EKO-KOM z poplatků firem za likvidaci jimi 

na trh uvedených obalů může dotovat obcím třídění, které se kvůli padajícím cenám 

přestalo radnicím vyplácet. Zdá se, že vše bude zase fungovat normálně a problém zmizí 

tak rychle, jak se objevil. 

 Aby si někdo nemyslel, že jde o prkotiny. Průměrný občan Olomouckého kraje 

ročně vytřídí přes 41 kilogramů odpadu. V tomto směru se náš postoj k ochraně životního 

prostředí za poslední roky výrazně zlepšil a patříme dokonce na špici republikové tabulky 

(3. místo). Kdyby se všechny odpady, které lidé v našem kraji vytřídili za tento rok, naložily 

do nákladních vagonů, zabral by takový vlak koleje z Olomouce přes Zábřeh a Bludov     

až do Nových Losin. Měl by přes 85 kilometrů a přejít kolem něj od lokomotivy až 

k poslednímu vagonu by svižnou chůzí trvalo bez přestávek zhruba čtrnáct hodin. Největší 

část vytříděných odpadů tvoří papír, kromě toho se ještě třídí plasty, nápojové kartony      

a sklo.    

 Stále více měst v Olomouckém kraji chce ve svých ulicích nahradit klasické 

kontejnery na tříděný či komunální odpad jejich podzemní variantou. Měly by se objevit     

i v našem městě a to v nejbližších letech. Obce si na podzemních kontejnerech 

pochvalují, hlavně trojnásobnou kapacitu a současně nenápadnost, díky které mohou být 

umístěny i v historických centrech, aniž by působily rušivě. Městům mohou také díky méně 

častému vyvážení snížit výdaje za svoz odpadků.  

 U nás jsme museli s plánováním podzemních kontejnerů počkat na 

hydrogeologický posudek, protože jsme v záplavovém území. Ten dopadl dobře, takže se 

projekt začal připravovat. „Konkrétní místa a počet zatím nevíme, uvažujeme o pěti až 

sedmi nádobách, hlavně v historické části města. Navíc můžeme dát na jedno stanoviště 

namísto tří klasických kontejnerů jeden podzemní. V těch také odpady leží ve stálé 

teplotě, takže tolik nezapáchají,“ vysvětluje Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru životního 

prostředí MěÚ. 

 Jaké bylo množství odpadů na území města Litovel za rok 2009? Svoz směsného 

komunálního odpadu vykázal množství 2 341 tun; papír a lepenka 152 tun; sklo 91 tun; 

plasty 83 tun. Do sběrného dvora na ulici Cholinská bylo svezeno 61 tun objemného 

odpadu a 10 tun nebezpečných odpadů. Zprávu nám podal nový vedoucí střediska 

Radovan Šmíd, který vystřídal dosavadního vedoucího Ing. Ptáčka, který odešel do 

důchodu. 
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 Během roku platila nová otvírací doba ve sběrném dvoře z důvodů organizačních 

a provozních potřeb. Provozovatel chtěl mít lepší možnost vyklidit dvůr v době, kdy není 

otevřen pro veřejnost. Kapacita sběrného dvora tak byla lépe připravena pro další 

zájemce. Nebylo totiž žádnou výjimkou, kdy především stavebníci přijeli několikrát 

s vozíkem nebo dokonce s nákladním autem naloženým stavebním odpadem                     

a dožadovali se jeho uložení. V těchto případech si ovšem musí majitel takového množství 

stavebního odpadu na své náklady pořídit kontejner a odpad odvézt na příslušnou 

skládku, jak stanovuje vyhláška MěÚ Litovel. 

 Pro občany Litovle měl odbor životního prostředí alespoň jednu dobrou zprávu - 

v tomto roce zůstal poplatek za svoz komunálního odpadu ve stejné výši - tj. 480,- Kč za 

osobu a rok. Způsob a forma placení zůstala také stejná, a to na radnici přes pokladnu 

nebo přes účet. Pozitivně bylo kvitováno mimořádné zajištění odvozu odpadů – jarní         

a podzimní úklid, sběr bioodpadu (nově i větví) a sběr nebezpečného a velko-

objemového odpadu. Vyhovující je také počet míst, kam je možno odpadu odkládat jak 

v Litovli, tak i ve všech místních částech.       

 

15. TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace 

 V roce 2009 bylo v TS zaměstnáno 35 pracovníků, z toho 4 THP. V průběhu sezóny   

se zde vystřídalo 16 pracovníků s pracovní smlouvou na dobu určitou, zejména při práci 

v lesích, při údržbě městské zeleně a při provozu koupaliště. K zásadní změně došlo v 

personální situaci, když v únoru byl do funkce ředitele TS na základě výběrového řízení 

jmenován Ing. Karel Zmund, protože dosavadní ředitel pan Jaroslav Valouch odešel do 

důchodu.  

 Z významných výdajů pro posílení vozového parku TS byla v závěru roku zakoupena 

nová vysokozdvižná plošina na podvozku NISSAN, která je využitelná do 19 metrů a dále 

byl zakoupen nový vysavač na odpadky a psí exkrementy. Ve volné kapacitě byla 

provozována hospodářská činnost pro třetí osoby, například vývoz odpadů ze septiků        

a žump, zajišťování dopravy občanům a firmám, provoz sauny a koupaliště, kopírování      

a plakátování. Jen pro ilustraci – zákazníci využili TS pro propagaci 499 akcí a bylo 

vylepeno 3 496 plakátů.  

 Na vlastních příjmech se největší měrou podílí hospodaření v lesích, kde bylo 

vytěženo 2 470 m3 dřevní hmoty a utrženo 2 458 933,- Kč. Vzhledem k nákladům 

potřebným na obnovu lesních porostů ve výši 2 072 295,- Kč byl čistý zisk z lesů 401 527,- Kč. 

Provoz koupaliště byl zahájen 15. června, počasí však dovolilo provoz jen 61 dní. 

Návštěvnost byla 3 964 osob, tedy v průměru 65 osob denně. PO skončení sezóny se areál 

koupaliště stal již tradičně místem konání akce BOBR CUP (o níž píšeme na jiném místě).  

Koupaliště je ovšem trvale ztrátové. Jeho správcem je pan Jiří Motola, pracovník TS. 

 O osud sauny se vášnivě bojovalo. Nejprve byl zájem ji pronajmout, poté dokonce 

prodat, ale nakonec zvítězil zdravý rozum a Město Litovel uvolnilo částku cca 250 000,- Kč 

na rekonstrukci ochlazovacího bazénku a čistící soustavy. To narušilo návštěvu klientů, 

která musela být až do začátku listopadu přerušena. Proto byl i počet provozních dní        
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a návštěvnost menší než v roce 2008. Celkem zařízení navštívilo v 86 provozních dnech 

1 140 návštěvníků, což znamená denní průměr 13,25. Správcem sauny je pracovnice TS 

paní Marie Jurečková. 

 Ubytovna Pavlínka byla dále provozována pod správou pana Jiřího Navary, tak 

jako v uplynulých letech. Zařízení dále sloužilo pracovníkům firem a organizací, které 

v regionu podnikají, ale stále častěji i občanům města a okolí jako prozatímní způsob 

bydlení sociálního charakteru. V roce 2009 zde bylo ubytováno celkem 4 996 osob. Přesto 

je zařízení v trvalé ztrátě, letos cca 100 000,- korun. 

 V oblasti veřejné zeleně bylo v průběhu roku provedeno 4 - 5 pokosů na cca         

40 hektarech travnatých ploch. Mírný podzim dovolil prodloužit strojové sbírání spadaného 

listí. Na náhradní díly, opravy a garanční prohlídky sekaček nebo křovinořezů bylo 

vynaloženo okolo půl milionu korun. Na základě rozhodnutí MěÚ Litovel bylo pokáceno 

162 stromů a odstraněno 194 m2 keřových porostů. 

 Od února přistoupily TS ke zvýšení cen za některé služby poskytované občanům         

i firmám. Šlo o změnu cen za výlep plakátů o 2,- resp. 5,- Kč. Ceny byly před zvýšením 

značně pod průměrem za obdobné služby ve spádové oblasti a postupnou obnovou 

ploch za nové velkorozměrové plakáty se zdražily vstupy pro kalkulaci služby. Nyní je 

poplatek 17,- Kč za velikost plakátu A2 a 35,- Kč za A1 (včetně DPH) - výlep na dobu         

1 týdne. Došlo ke zdražení i u druhé, nejvíce využívané služby - svozu odpadních vod ze 

septiků a žump. Sazby za ujetý kilometr se zvýšily z 13,- na 14,- Kč a sazba za hodinu výkonu 

ze 420,- na 496,- Kč. Ostatní položky v této službě, jako je cena za přečerpání odpadních 

vod a cena za jejich likvidaci zůstaly beze změny. 

 Institut „Veřejné služby“ se ještě nedostal plně do povědomí lidí. Město Litovel tím 

umožňuje občanům, kteří dlouhodobě nepracují a pobírají jako osoby v hmotné nouzi 

sociální dávky, aby splnili podmínku pro její přiznání. Touto podmínkou se stalo 

odpracování 20 - 30 hodin měsíčně bez nároku na odměnu na pracích pro své město 

nebo místní části. Po dohodě s TS Město Litovel takovou možnost nezaměstnaným nabídlo 

a tyto se smluvně k výkonu veřejné služby zavázaly.  

 Tak v ulicích města a v některých obcích je možno vidět občany v oranžových 

bezpečnostních vestách s nápisem Technické služby, jak pomáhají udržovat pořádek 

v ulicích, čistí krajnice a kruhové objezdy, udržují hřbitovní zeleň či autobusové čekárny. 

Měsíčně je takto využito asi 20 osob a TS se starají o jejich vybavení pracovním nářadím, 

ochrannými prostředky, přidělením práce a její kontrolou. Lze konstatovat, že až na malé 

výjimky, jsou úkoly plněny bez problémů.   

 

16. MIKROREGION  LITOVELSKO 

 Vedením agendy je nadále pověřena paní Eva Vaňková. Během roku byla 5x 

svolána valná hromada a rada Mikroregionu Litovelsko, 2x rada samostatně. Nejvíce akcí 

tvořily zájezdy, kterých bylo celkem šest (Mořice - obec roku 2009; Parlament ČR Praha; 

Kovalovice a Bantice – biotopy; Lednice, Laa an der Thaya; Budapešť, Ostřihom;  
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Krakow). Mikroregion pořádal nebo se spolupodílel na organizování pěti  koncertů 

(Bouzov - kostel; Bílá Lhota - Hana a Petr Ulrychovi, skupina Javory; Chudobín – The Beatles 

revival; Náměšť na Hané, zámek - Jaroslav Hutka; Náměšť na Hané, kostel - adventní 

koncert). Zajímavou akcí bylo setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou 

v Myslechovicích na Rampachu, a v měsíci listopadu sázení lip v Olbramicích, Náměšti na 

Hané, Měrotíně a v Bílé Lhotě. Byly vydány publikace „Technické památky regionu“ 

(květen), pexeso Mikroregion Litovelsko a propagační hrníčky se stejným mottem. 

 

17. ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

 V kapitole Počasí se často objevují stížnosti na množství polétavého prachu 

v ovzduší a vůbec jeho znečištění. Ruku na srdce, pokud máte kotel na pevná paliva, 

nevhodíte tam občas něco, co tam nepatří? Třeba PET lahev, gumy nebo zbytky žaluzií? 

Pokud ano, tak se připravte na to, že vás to bude stát dost peněz. Ministerstvo životního 

prostředí prosadilo novelu zákona o ovzduší, díky níž mohou kontroloři pověření 

ministerstvem hlídat lidem jednou ročně kotel. Z něj mohou mimo jiné odebrat vzorek, ze 

kterého se zjistí, čím topíte. A pokud se prokáže, že spalováním ničíte životní prostředí, 

zaplatíte na městském úřadě vysoký poplatek. 

 Špatný provoz kotlů na pevná paliva kromě obtěžování zápachem a kouřem 

způsobuje také spoustu zdravotních rizik. Doposud byly tyto situace prakticky neřešitelné   

a lidé museli takové chování trpět. Vzhledem k tomu, že u domácností, na rozdíl od 

podnikatelů, není možné v případě znečišťování ovzduší provoz zakázat, vymyslelo 

ministerstvo tento způsob, jak bezohledné sousedy potrestat. Současný zákon sice 

umožňoval měření takzvané tmavosti kouře, majitel však úředníky do svého bytu nemusí 

pustit, a navíc se špatně prokazuje, ze kterého komína nebezpečný kouř vychází. 

Polétavým prachem přitom domácnosti zásobují ovzduší ze 40 %. I když v Litovli je kotlů    

na pevná paliva relativně málo, i toto opatření nám zajistí lepší dýchání bez 

nebezpečných následků.     

 Ministerstvo životního prostředí vydalo zprávu o stavu přírody a krajiny. V ČR vymřelo 

či vymizelo 84 druhů hub, 27 mechorostů, 118 rostlin, 627 bezobratlých a 22 druhů 

obratlovců. Smutné statistiky platí i pro Olomoucký kraj. Klesá hlavně početnost druhů 

ptáků, kde je hlavními příčinami intenzifikace zemědělství, nová výstavba – a tedy 

„drobení“ krajiny. Nedaří se snižovat spotřebu průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu 

rostlin. Vysoká spotřeba agrochemikálií představuje riziko pro kvalitu půdy i vody. Roste 

podíl zastavěných ploch na úkor ekologicky příznivějšího využití krajiny. Produkuje se stále 

více odpadu, v posledních dvou letech stoupla jeho produkce meziročně o 6 %, u 

nebezpečného odpadu dokonce o 7 %. Za poslední čtvrtstoletí klesl v Česku podíl 

dopravou nerozdělené krajiny z 81 na 64 % rozlohy. Tento trend stále pokračuje a ohrožuje 

tak existenci významného počtu druhů. Na silnicích ročně zahyne v průměru 570 000 

zajíců, 52 000 srnců, 350 000 ježků, 70 000 bažantů a 50 000 kun. Třetina druhů na území 

republiky je hodnocena jako ohrožená a stovky druhů u nás již vymřely nebo vymizely, jak 

je popsáno na začátku odstavce. Vzpamatujme se! 
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PROTIPOVODŇOVÁ   OPATŘENÍ 

 Od ničivých povodní roku 1997 uplynulo již dvanáct let, ale Olomoucký kraj i po 

takové době patří k nejméně chráněným místům v Česku, co se protipovodňových 

opatření týče. Podle map, které nyní zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí ČR, se 

v celém regionu dá při povodních očekávat velmi vysoký počet lidí, který povodně 

zasáhnou. A nejhorší situace je pak u nás na Olomoucku, které v tomto ukazateli dominuje 

celé republice. Dají se tady čekat velmi vysoké materiální škody. Podle vodohospodářů se 

na zlepšení tohoto stavu stále intenzivně pracuje, a tak by se do tří až pěti let měla na 

nejrizikovějších místech, mezi něž spolu s Olomoucí patří právě Litovel, protipovodňová 

ochrana výrazně zlepšit.  

 Situace je jasná. Rizika plynoucí z ohrožení povodněmi jsou tu stále velmi vysoká. 

Vliv na to mají hlavně přírodní podmínky, protože nepříznivá situace je způsobena 

především rozvinutou říční nivou řeky Moravy, která je široká a z velké části obydlená. 

Navíc jde o ploché území, takže jakékoliv zvýšení hladiny znamená zaplavování 

rozsáhlých území. Nároky kladené na ochranu jsou u nás tedy mnohem vyšší než jinde, 

protože musí být velmi rozsáhlá. Dobře víme, že to vyžaduje spoustu peněz a čas. A je co 

zlepšovat, a to hlavně u nás dokladuje statistika. V Olomouci by při stoleté vodě bylo 

zasaženo asi 35 000 obyvatel, ale v Litovli je toto číslo ještě vyšší. Takové obce jsou 

v republice jen asi čtyři. Proto ty naše neustálé obavy a dlouhodobé požadavky na to, 

aby se něco dělalo.  

 Povodňovou situaci u nás pravidelně výrazně ovlivňují řeky Třebůvka a Moravská 

Sázava, proto je důležitý projekt Malá Haná na té první, nebo polder Žichlínek na druhé. 

Kromě toho je tu takzvaná Mohelnická brázda, což je série staveb spojená s pracemi na 

uvolnění říční nivy, kam se může voda rozlít a blízké obce jsou tak chráněny. Stejný krok se 

připravuje právě v Litovelském Pomoraví. Ke stavbám, které by mohly zmenšit škody 

z povodní, patří kromě polderů a odváděcích koryt také přehradní nádrže. Ty podle 

odborníků řece Moravě chybí. Přehrada by samozřejmě situaci na řece Moravě velmi 

zlepšila. K tomuto řešení se ale část veřejnosti i odborníků staví negativně.  

 Specialista na Litovelsko z Povodí Moravy, náš dobrý známý Ing. Antonín Kurfürst to 

vidí podobně: „Problémy v Olomouckém kraji jsou dány tvarem krajiny a klimaticky. Stékají 

se tu přítoky z hor, kde jsou srážky vždy vyšší. Oproti jiným povodím tu ale navíc není žádná 

přehrada, a pár nádrží co tu je, neplní funkci ochrany proti povodním. Přitom byly 

plánovány nádrže u Hanušovic, Mohelnice nebo Teplic nad Bečvou. Proti tomu se však 

zvedl odpor ze strany ekologů. Můj osobní názor ale je, že pokud se bude klima vyvíjet 

tímto směrem, budeme se k projektům přehrad muset vrátit. Byla by to totiž velká pomoc.“ 

 Další ochranné stavby proti záplavám plánuje Povodí Moravy u nás. Příprava           

a výstavba hrází však naráží na řadu problémů. Jde například o výkup potřebných 

pozemků. „S lidmi, kterým patří, stále jednáme. Zatím se podařilo přesvědčit jen některé,“  

řekl náš starosta dr. Vojtěch Grézl. Podle něj jsou naopak majitelé, kteří požadují 

mnohonásobek ceny, kterou jim Povodí Moravy může zaplatit. Ti ale budou nejhlasitěji 

volat po zajištění bezpečí jejich nemovitostí před velkou vodou! Hlavní protipovodňovou 

stavbou má být systém ochranných hrází na severní a západní straně města. Hráze by 
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měly také ochránit Vísku a Červenku. S tím bezpečím to tedy zatím není až tak žhavé. 

Závěr studie ministerstva životního prostředí nás snáší na zem: Pro všechny případy 

stoupání hladin řek na tom bude stále z hlediska rizika povodní nejhůř v zemi Olomoucký 

kraj. 

 

18. DOPRAVA 

 Šternberk, Litovel a Uničov. Co mají tato tři vedle sebe ležící města společného? 

Potřebují obchvat. Jejich středem totiž procházejí rušné silnice, po kterých denně projíždí 

tisíce aut a kamionů. Až na Šternberk, kde nyní dokončují územní řízení, je zahájení 

stavebních prací v nedohlednu. 

 Odklonění aut z Litovle komplikuje fakt, že ležíme v Chráněné krajinné oblasti 

Litovelské Pomoraví. „Žádný návrh trasy nyní neexistuje. Olomoucký kraj má prověřit, jaká 

varianta by připadala v úvahu a následně ji projednat se Správou CHKO. Ta má totiž 

k návrhům možných tras mnoho připomínek a většinou s nimi nesouhlasí. Obchvat je ale 

nutný co nejdříve. Podle sčítání dopravy z roku 2005 projede Dukelskou ulicí, což je hlavní 

průtah městem, v pracovní dny dvanáct tisíc aut, za víkend pak deset tisíc. Řešíme ho už 

poměrně dlouho, ale bohužel se stále nepodařilo najít variantu, na které bychom se 

s CHKO a krajem shodli,“ říká místostarosta Mgr. Blahoslav Papajk. 

 Podle Ladislava Růžičky, vedoucího oddělení silničního hospodářství Krajského 

úřadu Olomouc, se Litovel ani Uničov v nejbližších letech problému nezbaví. „Budování 

obchvatů patří k prioritám kraje a máme na to koncepci do roku 2013. Ani jedno z těchto 

měst v ní ovšem není, protože v jejich případě jde o otázku delšího časového horizontu.   

Na druhou stranu si uvědomujeme jejich důležitost, a proto jsou zaneseny aspoň 

v krajském územním plánu.“ Tolik na úvod a komentář ke známému tanci kolem obchvatu 

ve stylu - jeden krok vpřed, dva kroky vzad. O vybudování kruhových objezdů, nových 

osvětlených přechodů a retardérů píšeme také v Událostech 2009. 

 To by ani nebylo pojednání o dopravě, kdyby se znovu jako bumerang neobjevila 

otázka vybudování kanálu k moři, který počítá i s tankery. A tak letos opět: bude, nebude, 

bude, nebude. Tak vypadají zprávy, které informují o stavbě kanálu Dunaj - Odra - Labe. 

Alespoň podle ministerstva dopravy, které usiluje o kontroverzní stavbu koridoru, který 

počítá například s tím, že lodě po něm poplují mezi Olomoucí a Samotiškami, takže na ně 

bude výhled ze Svatého Kopečku, a my je budeme vidět někde u Svatojánu! Jedním 

z nových argumentů pro kanál je doprava zkapalněného zemního plynu. Kvůli tomu se tak 

možná stane, že přímo středem Moravy budou plout tankery, třeba až k Černému moři. 

Proti je pochopitelně většina obcí podél zamýšleného kanálu i ekologové.  

 Mluvčí ministerstva dopravy Martin Kupka říká zlatá slova: „Od tohoto plánu 

ministerstvo neustupuje. Plavební koridor spojující tří významné evropské toky představuje 

podle zastánců projektu jedinou možnost propojení evropské soustavy vodních cest          

a také jedinou možnost pro Českou republiku, aby nebyla odkázána jen na pozemní 

dopravu. Novým argumentem pro výstavbu kanálu za stovky miliard korun je přeprava 

zemního plynu.“ A máte to!  
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 Se stavbou kanálu Dunaj - Odra - Labe skutečně zásadně nesouhlasí většina 

starostů na trase (včetně toho našeho!), Hnutí DUHA. Unie pro řeku Moravu nebo 

ministerstvo životního prostředí. Megalomanský projekt s velmi spornou ekonomikou by měl 

katastrofální dopad na životní prostředí – to by měl být rozhodující argument.  

DOPRAVA, KOMUNIKACE 

 Co o nás píší noviny „Olomoucký kraj“ v květnovém čísle? „Zbrusu nový most přes 

řeku Moravu slavnostně otevřeli v Litovli. Stavba podle odborníků zvýší bezpečnost veřejné 

dopravy a přispěje také ke snížení nebezpečí povodní ve městě. Vybudování mostu         

za 35 milionů korun financoval Olomoucký kraj. Původní most pocházel z roku 1945 a byl již 

ve velmi špatném technickém stavu. Nová stavba má odlišnou konstrukci, díky níž žádná 

část mostu nestojí v řece Moravě. To zvyšuje možnost průtoku vody korytem. Stavba 

bezprostředně navazuje na vybudovanou okružní křižovatku, do níž kraj vložil 13 milionů      

a město další 4 miliony korun. Kraji se na ni podařilo získat dotaci z evropských fondů. 

Náklady vložené do důležité dopravní spojnice v Litovli tak přesáhly 50 milionů“. Velmi 

výstižné, dalšího komentáře netřeba. My, chodci, cyklisté a také automobilisté jsme 

spokojeni. Dílo se povedlo! 

 Stavba byla součástí uceleného projektu v dopravě Olomouckého kraje 

(Modernizace silniční sítě), který zajistil opravy stovek kilometrů silnic a 12 nových mostů. 

Většinou šlo, jako u nás, o frekventované úseky, které byly opraveny v rámci projektu 

celkem za více než dvě miliardy korun. Pěkné, ale podle silničářů by bylo na opravy 

potřeba těch miliard asi dvacet! Realizovalo se 42 staveb, mezi nimi i ty naše, a také 

silnice mezi Uničovem a Litovlí. V závěru roku přišly na střední Moravu další tři miliardy 

z Evropské unie a o bruselské peníze je velký zájem. Stavebníci před začátkem zimního 

období dokončili řadu projektů, které už byly schváleny regionální radou. Mimo jiné se 

dostalo i na nás, když jsme na opravy místních komunikací obdrželi částku 6 244 552,- Kč. 

 Od měsíce dubna došlo ke změně v parkování vozidel v historickém centru města. 

Za parkovací kartu bude nutno zaplatit až o několik set korun navíc. A tak zatímco se 

dosud provozovatelé barů a majitelé firem sídlících v centru či okolních ulicích spadajících 

do zóny s dopravním omezením poplatkům vyhýbali, stáním na některém ze tří 

bezplatných parkovišť (v ulici Komenského, na náměstí Svobody a u bývalé tržnice v ulici 

Šafaříkově) - tentokrát se placení nevyhnou. Město ani městská policie totiž řidičům 

mířícím do centra, nedává na výběr.  

 Až tři tisíce korun si za parkování musí nachystat majitelé firem. Lidé, kteří v zóně 

s dopravním omezením bydlí, vlastní auto a jím jezdí, zaplatí tisícikorunu ročně. Dočasné 

stání je možné jen na náměstí Přemysla Otakara, kde jsou umístěny parkovací automaty 

(za každou započatou hodinu stání 10,- Kč, za celý den 50,- Kč). Zóna placeného 

parkování je vymezená ulicemi Masarykova, Revoluční, náměstí Svobody, Komenského, 

Mlýnská, Vlašímova, Kostelní, Třebízského, Šafaříkova, Jungmannova, Husova, Havlíčkova, 

Švédská, Poděbradova, Boskovicova, 1. máje, Smyčkova, náměstí Přemysla Otakara.       

O tom, kdo povolenku k parkování dostane, rozhoduje městská policie. Řidiči byli 

zpočátku dost bezradní, když zjistili nové dopravní značení a to,že v centru  přibylo 

jednosměrek (Třebízského, Jungmannova, Husova). 
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 Parkovací automaty přišly radnici na půl milionu korun a jsou pro obyvatele města 

novinkou. Dosud totiž od motoristů za parkování v centru města vybíral peníze 

zaměstnanec soukromé firmy, která měla náměstí v pronájmu. Zóna placeného parkování 

je podle rozhodnutí rady vyznačena svislými dopravními značkami a za parkování řidiči 

zaplatí ve všední dny od 8 do 17 hodin a v sobotu dopoledne. 

 

19. KRIMINALITA 

 Nová čísla o zločinnosti v České republice obsahují jednu dobrou a jednu špatnou 

zprávu. Kriminalita poklesla – policie letos napočítala asi o 13 600 trestných činů méně než 

loni. Ale také ubylo případů, které vyřešili, a to skoro o 11 000. Je to podobné jako v roce 

2008 a to jsou údaje za posledních deset let nejnižší. Objevuje se i paradox – více policistů 

= méně úspěchů. K policii nastoupilo letos o 600 lidí více, než kolik odešlo. Situace u nás na 

Severní Moravě (kam z tohoto hlediska stále patříme) je následující: počet policistů 6 025, 

trestných činů 35 494, objasněnost 32 %.  

 Policejní statistiky přinesly i některá překvapení. V kolonce odcizená motorová 

vozidla je číslo o čtvrtinu nižší než loni (15,5 – 11,8 tisíce). O stejné procento naopak stoupl 

počet krádeží jízdních kol. Těžko lze ovšem předpokládat, že se zloději pod vlivem ekologů 

dali na nový životní styl ohleduplnější k přírodě. Obě čísla totiž mají logické vysvětlení. Češi 

se vezou na „cyklistické módní vlně“. Bicykl si kupuje stále více lidí a mnohdy jsou za něj 

ochotni zaplatit víc než za ojetý automobil. Kůlny, kočárkárny i stojany před hospodami   

se tak staly vyhledávaným místem zlodějů.  

 V oblasti dopravy šlo o druhý nejnižší počet mrtvých na silnicích za posledních        

20 let. Těžce se zranilo o 7 % lidí méně (3 536), došlo k nárůstu počtu usmrcených při 

nehodách s alkoholem o 43 osob. Nárůst byl i u obětí usmrcených při nehodách na náledí 

(o 16). Přesto těmto číslům nezabránily ani velké investice do vybavení policie, tj. nové 

přístroje na měření alkoholu a radary.  

 Počet obětí při nehodách byl 865, nejvíce bylo řidičů osobních vozů (320), pak 

chodců (157), následovali spolucestující v osobních vozech, řidiči motocyklů, cyklisté, řidiči 

nákladních vozů, spolujezdci v náklaďácích, řidiči malých motocyklů a jejich spolujezdci. 

Nejtragičtějším měsícem byl říjen, nejtragičtějším dnem sobota. Nejčastěji umíraly oběti ve 

věku 45 až 64 let – 26 %.  

 Chodci tvoří vysoké procento usmrcených. U nás se ale chodci bát nemusí, 

dopravní experti vyhodnotili nebezpečí v Litovli jako malé. Nejlépe je na tom v našem kraji 

Jeseník, Olomouc je na 5. místě mezi 13 krajskými městy. Pomohlo jistě i nasvícení 

přechodů, vyznačení parkovacích míst, nákup mobilního dopravního značení. Velký podíl 

na situaci mají i nové ochranné ostrůvky pro chodce (u PENNY MARKETU na ul. Uničovská, 

a u HTJ na Palackého ulici), změny křižovatek za kruhové objezdy, již dřívější instalace 

retardérů, která nutí řidiče zpomalit.  

 Nedobrá je situace u krádeží a loupeží. Takové množství jich detektivové v kraji 

dlouho nepamatují. Na Olomoucku je nahlášena každý třetí den nová loupež. Stoupá i 
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počet případů, kdy pachatelé někoho přepadnou přímo na ulici. Vybírají si přitom obvykle 

ty nejzranitelnější oběti, často bývají napadeni starší lidé, dokonce i postižení. Mnohem 

častější jsou však loupeže v barech, na čerpacích stanicích, případně ve směnárnách      

a bankách. Zdaleka ne všichni lupiči při pokusech přijít rychle k penězům uspěli. Přesto 

policisté radí, aby lidé při přepadení zbytečně neriskovali. Každopádně by měli 

upřednostňovat zdraví a život před majetkem, ten za to přece nestojí. 

 Bohužel, příliš velkým překvapením pro kriminalisty není, když se setkají s pachateli, 

kterým ještě nebylo osmnáct a občas dokonce ani patnáct let. S kriminalitou mládeže se 

totiž v posledních letech setkávají až příliš pravidelně. Mladíci se rádi prohánějí v autech, 

aniž by vzhledem k věku mohli vlastnit řidičský průkaz, další mladiství distribuují drogy, jejich 

mladší sourozenci kradou. Trestné činy se tak nevyhýbají žádné věkové kategorii.  

 Jen za tento rok děti (do 15 let) a mladiství (do 18 let) spáchali několik stovek 

trestných činů. Na Olomoucku policisté řešili 31 úmyslných trestných činů dětí a 144 

případů, ve kterých vystupují mladiství. Nejčastějším přečinem bylo řízení bez průkazu, 

kapsářství, drobné krádeže v obchodech a často také ublížení na zdraví. Navíc měli na 

svědomí majetkové trestné činy, nejčastěji krádeže, vloupání do automobilů, trafik              

a podobně. Mladiství se objevují nejen mezi pachateli loupežných přepadení, ale 

dopouštějí se ještě i závažnějších činů jako je prodej drog či pohlavní zneužívání. 

Mladistvých se týká například 50 % všech vyhlášených pátrání, nejčastěji po uprchlících 

z výchovných ústavů. Pokud navíc mají chovanci pobyt v ústavu nařízený soudem, útěk je 

poté posuzovaný jako trestný čin maření úředního rozhodnutí. 

 Jak vidí neustále klesající věk pachatelů i mnoha závažných trestných činů 

psychologové? „Stejně jako ostatní kriminalita to souvisí s jedním – děti se předvádějí nebo 

chtějí peníze. A chtějí je hned!“, říká dětský psycholog Jiří Knoll. Je tomu tak i v užívání        

a distribuci drog? Více než čtyři stovky lidí v našem kraji berou pervitin, mezi mladými je 

stále oblíbenější marihuana, toluen je naštěstí na ústupu. Letos se ze závislosti na 

nelegálních drogách na střední Moravě léčilo 642 lidí. Pomoc drogově závislým i teprve 

experimentujícím nabízejí kromě nízkoprahových poraden a klasických léčeben také 

terapeutické komunity a doléčovací centra. K zahájení léčby je mnohdy donutí to, až se 

schyluje k nějakému velkému průšvihu, jako je třeba vyhazov z bytu, vězení nebo hrozba 

udání na policii. 

 Podle statistik je v Olomouckém kraji asi 206 uživatelů drog, nejužívanější drogou     

je pervitin (64 %), pak marihuana (18,1 %) a heroin (10,3 %). Nejvíce uživatelů podle 

vzdělání má jen základní vzdělání (44,4 %), vysokoškoláků je minimum (0,6 %). Nejčastějšími 

uživateli jsou nezaměstnaní (48,4 %) a studenti (14,5 %). Škoda, že léčba je nakonec jen 

málo účinná. Po 6 či 9měsíčním pobytu v komunitě totiž nastává pro mnohé abstinující 

šok. Vracejí se obvykle nabití energií a plni dobrých předsevzetí. Jakmile se ale vrátí          

do normálního života, doženou je dluhy, zjistí, že nemohou najít práci nebo nemají peníze 

na to, aby mohli trávit volný čas tak, jak si představovali. Proto znovu do problémů 

zabřednou, a tak je v ČR kolem pětatřiceti tisíc uživatelů drog. Ročně jich přibudou dva až 

tři tisíce, stejný počet lidí se ale zase vyléčí. Z vyléčených je asi 70 % těch, kterým stačí 

ambulantní léčba nebo i vlastní snaha a podpora okolí místo odborné pomoci.  
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 Diagnóza – patologické hráčství: lidí, kteří propadli výherním automatům                  

a hazardním hrám a vyhledali odbornou pomoc, přibylo za několik posledních let            

na střední Moravě vůbec nejvíc v celém Česku. Více než stovka se jich léčí každoročně 

(2009 – 108 mužů a 7 žen), 44 lidí závislých na automatech muselo být hospitalizováno. 

Hracích automatů přibývá i na internetu, a proto také přibývá více závislých. Odhaduje 

se, že patologickým hráčstvím trpí půl až jedno procento populace. Jediné potěšitelné     

je snad to, že od roku 2003 mezi nemocnými výrazně klesl počet mladistvých. Jaká je 

situace v Litovli uvedeme v komentované zprávě Městské policie Litovel. 

 K situaci v Olomouckém kraji: novela policejního zákona zbavila policisty povinnosti 

vyjíždět k haváriím se škodou menší než 100 000,- korun. Je zřejmé, že pozornost 

dopravních policistů se skutečně přesunula od nehod ke kontrolám – zatímco havárií 

policisté vyšetřovali oproti dřívějšku zhruba polovinu, počet řidičů potrestaných za 

přestupky naopak raketově vzrostl (24 375 – 35 167). Ze statistiky dopravní policie je patrné, 

že extrémní nárůst se týká hlavně kategorií přestupků, jež bývají nejčastějšími příčinami 

vážných nehod (překročení rychlosti 13 747 – 15 967; způsob jízdy 1 112 – 2 976; nezapnuté 

pásy 1 821 – 3 845; telefonování za jízdy 216 – 1 452; alkohol 793 – 691; pokuty v mil. Kč 21,1 

– 27,8).   

 Tedy v jedné jediné kategorii mají policisté záznamů méně, než v roce 2008.           

Za volantem přistihli celkem sedm stovek opilých řidičů, o rok dříve to bylo osm set. Možná 

i proto nehod, za nimiž byl alkohol, mírně ubylo (401 – 470). Přes závažnost faktu, je alkohol 

za volantem ještě stále společensky podceňovaný problém. Vždyť při takových nehodách 

letos zahynulo 123 lidí, což je stále hrozivé číslo. O žádném zásadním zlepšení nevypovídají 

ani statistiky následků havárií v kraji: zemřelo 51 lidí, 241 se zranilo těžce a 1 412 lehce. Až 

na počet obětí, kterých je o osm méně, jsou další čísla téměř beze změny. Snad je dobře, 

že alespoň u silnic policie přitvrdila. 

 Jaká jsou souhrnná čísla pro zločinnost na Olomoucku? Snížení kriminality prakticky 

ve všech oblastech s jedinou výjimkou – výroba a prodej drog. U násilné trestné činnosti 

klesl počet případů o necelou desetinu, objasněnost je zhruba 40 %. V mravnostní 

kriminalitě přibylo znásilnění (11), ostatních typů zločinů, jako je například pohlavní 

zneužívání, bylo naopak méně. Počet odhalených případů stoupl z 37 na 50 % - většinou 

se jednalo o výrobu pervitinu a nárůst ilegálních velkopěstíren konopí. Majetková 

kriminalita zaznamenala o 524 případů méně, přesto jde stále o více jak tři a půl tisíce 

trestných činů krádeže a vloupání. Ubylo kapesních krádeží či vykradených obchodů, 

naopak mírně se zvýšil počet vyloupených bytů. Úvěrových podvodů ubylo letos o více 

než polovinu, některých specializovaných trestných činů na úseku hospodářských deliktů 

přibylo (např. porušování autorských práv). Dopravních přestupků bylo 24 049, což je          

o 10 % více než loni, na pokutách vybrali policisté o sedm set padesát tisíc více. Pozitivní je 

zvýšená spolupráce policie s řadou institucí včetně škol, nákupních středisek aj. Mezi nové 

projekty patří „Poznej svého policistu“, díky kterému lidé vědí, na kterého konkrétního 

policistu se obracet při problémech v lokalitě a „Než naliješ skleničku“, zaměřený              

na problematiku nalévání alkoholu mladistvým. 
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MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL 

 Působí na území města Litovel, což znamená mimo jiné i všech 11 místních částí.    

Na plnění úkolů MP se podílí 10 strážníků, velitelem je i nadále Bc. Lubomír Broza, jeho 

zástupcem Jiří Forst. MP je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného 

pořádku. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel 

občanského soužití, obecně závazných vyhlášek, podílí se na dohledu na bezpečnosti      

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a na prevenci kriminality.  

 V uvedených oblastech řešila MP během roku 2009 celkem 2 500 přestupků,          

46 podezření ze spáchání trestného činu a bylo odchyceno na 50 volně pobíhajících 

zvířat. Na blokových pokutách bylo uloženo 334 100,- Kč. V dopravě bylo řešeno 1 927 

přestupků, z toho 886 blokově, 1 018 domluvou a 23 postoupeno správnímu orgánu. 

Uloženo 288 900,- Kč blokových pokut. Dále bylo řešeno 573 ostatních přestupků, z toho   

90 blokově, 323 řešeno domluvou a 160 postoupeno správnímu orgánu. Blokových pokut 

uloženo 45 200,- Kč.  

 Důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených Policii ČR bylo 46, 

zadrženy 2 osoby, předvedeno 15 osob, a evidovány dva útoky na strážníky MP. Odchyt 

volně pobíhajících zvířat, kterých bylo přes 50, měl i kuriózní „zákazníky“ – kočky, srnce, 

hady, labuť, nejvíce ale bylo psů. Z nich 18 bylo umístěno do útulku Ligy na ochranu zvířat 

v Olomouci, ostatní vráceni majitelům. 

 Nezanedbatelnou úlohu sehrává činnost MP Litovel při pořádání kulturních akcí 

(Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti, Otvírák) a zajišťuje bezpečnost účastníků 

sportovních akcí (BOBR CUP, Liga stovkařů, Litovelský triatlon). Každodenně je během 

školního roku prováděna kontrola nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol. 

Výborná je spolupráce s OO P ČR v Litovli, například při 3 akcích zaměřených na kontrolu 

podávání alkoholu dětem a mladistvým. Ve spolupráci s DDM je prováděna dopravní 

výchova v litovelském regionu. Letos šlo o 10 takovýchto akcí s účastí celkem asi 200 dětí.  

 MP Litovel se stala členem celorepublikového projektu „Dejte srdci šanci“. Ten je 

zaměřen na možnost laického poskytnutí včasné první pomoci při postižení člověka 

srdeční příhodou nebo jakýmkoli typem příhody, který je spojen se selháním některé 

z důležitých životních funkcí (vědomí, dýchání, krevní oběh). Smyslem projektu je vytvoření 

tzv. „Bezpečných míst“ pomocí využívání automatizovaných externích defibrilátorů AED. 

Tento typ obdržela MP nově do svého vybavení a všichni strážníci byli proškoleni v první 

pomoci a zacvičení na použití tohoto defibrilátoru. Uvedená fakta o činnosti MP snad 

utnou přílišné kritické hlasy na adresu policie a pomohou i spoluúčasti občanů na dodržení 

a zachování klidu v našem městě.  

OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY LITOVEL 

 Služební obvod oddělení je 276 km2 a na tomto území má trvalé bydliště 26 190 

obyvatel v 64 obcích. Na obvodním oddělení je služebně zařazeno 21 policistů (7 je 

vyčleněno k plnění úkolů v rámci trestního řízení, 12 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.  
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 V průběhu roku 2009 bylo zaevidováno celkem 411 spisů v trestním řízení, z toho 

bylo 11 postoupeno příslušnému policejnímu orgánu dle místa spáchání, 29 odloženo dle  

§ 159a odstavce 1 trestního řádu, 9 odevzdáno příslušnému orgánu k projednání 

přestupku. U 14 spisů šlo o nepřípustné či neúčelné stíhání, 185 odloženo, protože nebyl 

zjištěn pachatel, 86 spisů řešeno ve zkráceném přípravném řízení. Zbylých 77 spisů bylo 

postoupeno k zahájení trestního stíhání na službu kriminální policie a vyšetřování. Ve 

srovnání s rokem 2008 došlo k poklesu zaevidovaných čísel trestních spisů o 63, došlo 

k poklesu o 85 trestných činů známých pachatelů a ke snížení úspěšnosti v objasňování 

z 50,14 % na 47,80 %.  

 V trestné činnosti v roce 2009 bylo celkově zjištěno 387 trestných činů, objasněno 

185, podíl objasněnosti je tedy 47,80 %. Obecná kriminalita se na celkovém objemu 

podílela 64 % (násilná, mravnostní, majetková), hospodářská kriminalita 6 % a zbývající pak 

30 %. V průběhu roku bylo zaevidováno celkem 956 přestupků. Těch řešených policií 

(mimo přestupků v dopravě, řešených uložením blokové pokuty na místě) bylo 511, 

přičemž u 294 byl zjištěn pachatel – úspěšnost v objasňování je tedy 57,53 %. Nejvyšší 

pokles nápadu přestupků byl zaznamenán u přestupků proti veřejnému pořádku a proti 

občanskému soužití, příp. u přestupků proti majetku.  

 Obvodní oddělení P ČR v Litovli je jedno z typově menších oddělení v rámci 

územního odboru vnější služby Olomouc, ovšem jedno z největších rozlohou. Na již 

uvedené ploše 276 km2 se nachází chatové oblasti u obce Bouzov, Savín a Hynkov. 

Obvodem prochází 17 kilometrů silnice pro motorová vozidla Olomouc - Mohelnice, dále 

důležitý železniční uzel na cestě z České Třebové. V centru pozornosti však zůstává město 

Litovel, ve kterém je přibližně poloviční nápad trestné činnosti v celém služebním obvodu. 

Jedná se zejména o majetkové trestné činy, jako jsou krádeže vloupáním do chat, 

krádeže dopravních prostředků, zvláště jízdních kol a vloupání do vozidel. S rozšiřováním 

průmyslové zóny v Nasobůrkách dochází k více krádežím věcí v této oblasti.  

 V oblasti veřejného pořádku byl pro oddělení obtížnější nárůst kulturních akcí s větší 

koncentrací návštěvníků (např. Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti. Motosraz Odrlice, 

Motosraz Unčovice, Litovelský otvírák, BOBR CUP). Tyto akce byly zajišťovány zvýšeným 

nasazením policistů zdejšího OO, MP Litovel a Oddělení hlídkové služby územního odboru 

vnější služby Olomouc. V červnu 2009 bylo realizováno opatření k zajištění veřejného 

pořádku v době konání voleb do Evropského parlamentu. K zásadnímu narušení pořádku 

však na žádné z akcí nedošlo.  

 Mimo těchto akcí byly OO P ČR uspořádány tři preventivní akce „Noční Litovel“ 

zaměřené na kontrolu dodržování zákona č. 379/2005 Sb. o ochraně před alkoholismem    

a jinými toxikomaniemi. Dále proběhly 4 dopravně bezpečnostní akce „Y“ zaměřené       

na kontrolu požívání alkoholických nápojů řidiči motorových vozidel, dvě preventivní akce 

v chatových oblastech a jedna k předcházení krádeží jízdních kol.  

 Mírný pokles lze pozorovat u kriminality mládeže, když v roce 2009 došlo ke 

spáchání 13 skutků (v roce 2008 23). U nezletilých do 15 let byl dokonce zjištěn pouze 

jeden skutek, u mladistvých do 18 let 12 skutků (2008 – 20). Rozborem statistických výkazů 

bylo zjištěno, že nejvyšší podíl tvoří majetkové trestné činy, kterých bylo mládeží spácháno 
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celkem deset. V roce 2009, stejně jako v roce 2008 byly zdejším OO P ČR zaznamenány 

celkem 3 trestné činy vztahující se k drogové problematice. Při řešení této problematiky     

je úzce spolupracováno se specialisty z územního odboru SKVP Olomouc. Nejvíce 

ohroženou skupinou jsou zde osoby mladistvé a osoby blízké věku mladistvých.  

Žádný trestný čin s extrémistickým podtextem zaznamenán nebyl, stejně tak jako 

trestný čin mravnostní povahy. Při dopravně bezpečnostních akcích bylo zjištěno celkem 

490 přestupků. Z toho bylo 445 vyřízeno blokově částkou 366 500,- Kč a 39 přestupků bylo 

oznámeno správnímu orgánu. Ve vztahu k domácímu násilí byly vykázány 2 osoby              

a sepsáno 17 úředních záznamů o výjezdu k incidentu se znaky domácího násilí. V roce 

2009 bylo 43 osob omezeno na svobodě dle zákona o policii a 21 osob na žádost soudů, 

státních zástupců apod. Bylo vypátráno 22 hledaných osob a realizováno 66 eskort. 

Celkem 22 osob bylo dodáno do Protialkoholní záchytné stanice Olomouc. Nebyl 

zaznamenán žádný zákrok s použitím zbraně, ani útok na policisty. V rámci preventivního 

působení jsou ve spolupráci s pracovníky preventivně informační skupiny organizovány 

besedy a přednášky na školách, mateřských školách a zařízeních pro seniory.    

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 Požární stanice Litovel se nachází na Náměstí Svobody 821 a jejím velitelem je npor. 

Bc. Petr Höchsmann. Uvádí, že během roku nedošlo k žádným výrazným organizačním 

změnám a početní stav příslušníků - 16 – zůstal nezměněn. V polovině roku byla jednotka 

vybavena repasovanou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 32 T 81 náhradou      

za CAS bez provedené repase. Za rok 2009 vyjížděla jednotka ke 206 událostem. Vlastními 

silami byla dokončena stavba garáže na pomocnou techniku a došlo i k její kolaudaci. 

V prosinci 2009 byl kolektivem PS Litovel uspořádán 26. ročník tradičního vánočního 

turnaje ve stolním tenise pro příslušníky Hasičského záchranného sboru Olomouckého 

kraje.  

 

20. FINANČNÍ ÚŘAD, ÚŘAD PRÁCE 

FINANČNÍ ÚŘAD 

 Stále sídlí v Litovli na adrese Uničovská 138 a jeho ředitelem je i nadále Ing. Radomír 

Florian. Ten uvádí, že v průběhu roku 2009 nedošlo k žádným podstatným změnám a k 31. 

12. 2009 v něm pracovalo 27 pracovníků, včetně ředitele. Nedošlo ani ke změnám ve 

smyslu struktury a uspořádání úřadu, jeho organizaci, poslání a plnění hlavních úkolů proti 

předcházejícím rokům. Ve věci průměrného platu pracovníků a informací týkajících se 

výběru daní nás odkazuje na zveřejňované statistické údaje a odvolává se na povinnost 

zachovávat v těchto oblastech mlčenlivost. Tak to jsme se toho moc nedověděli. 

ÚŘAD PRÁCE 

 Informace nám poskytl Bc. Jaroslav Mikšaník z ÚP Olomouc, Vejdovského 4. Ani ten 

není sdílnější a uvádí, že na pobočce v Litovli nedošlo k žádným změnám, které by byly 
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doslovně „zaznamenáníhodné“. Alespoň poskytl informace o vývoji nezaměstnanosti na 

Litovelsku v roce 2009. 

 Litovelsko patří mezi mikroregiony s nejnižší nezaměstnaností v rámci olomouckého 

okresu. Největší průměrnou míru nezaměstnanosti vykázalo Uničovsko (18,6 %), za ním 

následuje Šternbersko (12,3 %), Město Libavá (11,9 %), Bouzovsko (11,3 %) a Senicko        

(9,6 %). Nižší než průměrnou míru nezaměstnanosti tedy mají pouze Litovelsko (9,1 %)           

a Olomoucko (7,2 %).  

 Rok 2009 byl v celé ČR ve znamení masového propouštění z důvodu výrazného 

poklesu zakázek a ekonomických potíží v důsledku světové finanční krize. V okrese 

Olomouc pokles zaměstnanosti v některých velkých strojírenských a elektrotechnických 

společnostech činil řádově i stovky zaměstnanců. Co se týče Litovle, o desítky 

zaměstnanců se snížila zaměstnanost v HTM Sport s r.o. a PAPCEL Litovel,a.s.; k menšímu 

propouštění došlo i v mnoha dalších litovelských společnostech. Meziročně se zvýšil počet 

uchazečů o zaměstnání z 288 na 508 (stav k 31. 12. 2009). K tomuto datu snad ještě několik 

zajímavých údajů: míra nezaměstnanosti ve městě Litovel 9,8 % (k 31. 12. 2008 5,6 %, 

zvýšení o 4,2 %); na území POÚ Litovel 11,6 % (6,1 %, zvýšení o 5,5 %); v okrese Olomouc 

11,2 % (5,8, + 5,4 %); v Olomouckém kraji 12,2 (6,9, + 5,3 %) a v ČR 9,2 (6,0 %, + 3,2 %). 

 

21. EKONOMIKA   

 Už hodně dlouho nebyl začátek roku naplněn tolika neznámými jako letos. 

Sloganem přelomu roku se stala fráze: ekonomická krize. Pomalu začíná být i prázdná, 

protože ekonomickou krizí se zdůvodňuje kdeco, přitom teď ještě evidentně v plné síle 

nedorazila. Jaký bude mít obsah, nikdo definovat zatím nedovede. Možných podob má 

hodně. Jak dlouho se s ní povlečeme, těžko říct. Je ale nasnadě, že to v této kapitole 

bude pojem nejfrekventovanější. 

 Celá hospodářská krize začala krizí důvěry na americkém hypotečním trhu. Na nás 

to dolehlo jen zprostředkovaně, protože jsme malá, otevřená ekonomika orientovaná na 

export. Jsme ovšem provázaní s ekonomikou Západu a tak se nedivme, že se iluze o oáze, 

jíž se ekonomická krize příliš nedotýká, je pryč. Naopak, už teď jsme mezi třemi evropskými 

státy, jejichž průmysl trpí krizí nejvíce. 

 Zájem o naše výrobky klesá, klesá i počet nových zakázek. Hůř dopadlo zatím jen 

Španělsko a Dánsko. Prudký pokles však pocítila celá Evropská unie, a to o 25,4 %. Vždyť 

my jsme na průmyslové výrobě z evropských zemí nejvíce závislí. Služby a zemědělství se 

na hrubém domácím produktu podílejí málo. A průmysl je vždy hospodářskou krizí zasažen 

nejvíc.  

 Méně zakázek znamená i menší daňové příjmy do státního rozpočtu a na druhé 

straně víc peněz na podporu v nezaměstnanosti a na rekvalifikace. Státu hrozí, že si letos 

bude muset půjčit víc, než se plánovalo, a nízký schodek rozpočtu se prohloubí. Evropa 

srazí i Česko a odhaduje se, že naše hospodářství letos zpomalí svůj růst z loňských 4,2 na 

1,7 %. Prudké zbrzdění české ekonomiky se projeví hlavně prodloužením front na úřadech 
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práce, o práci přijdou desetitisíce lidí. Nezaměstnanost se tak vrátí do úrovní na počátku 

roku 2007. 

 Léčba k poražení krize bude bolestivá a přijde nás asi na osmdesát miliard. Českou 

ekonomiku mají uzdravit nižší daně, podpora vývozu a dotace úroků. Musí se nachystat 

záchranný balíček a podívat se pravdě do očí. Nafouknutá bublina předstíraného růstu a 

s ní v bludný kruh spojené rozhazovačné chování světové společnosti, to jsou příčiny 

současné krize. Koruna zatím pomáhá vývozu. Česká měna je nejslabší za poslední tři roky 

a naše firmy mohou v zahraničí útočit cenou. Oslabování kurzu nemá mít dlouhého trvání, 

v prvním pololetí se asi dotkne třiceti korun za euro, ale pak má zase posilovat. Na druhou 

stranu nyní kurz prodražuje zahraniční zboží a služby. 

 Evropané budou šetřit a na nákupy vyrážet s menšími taškami. Počítají s tím,            

že oproti loňsku budou nakupovat o desetinu méně aut, nábytku, mobilů či televizorů        

a budou méně investovat do rekonstrukcí svých obydlí. Ze svého nákupního košíku nejprve 

vyřadí takové věci, které pro ně nejsou životně důležité. A my Češi?  Evropské náladě se 

tak trochu vzpíráme a chceme vidět svou budoucnost celkem růžově. Chceme si užívat 

dál, a když bude zle, omezíme prý hlavně pití a tabák, 32 % lidí chce šetřit na jídle a 29 % 

na oblečení. Nelžeme si však do vlastní kapsy?  

 Život s krizí aneb co vše je jinak? Jak vypadá skutečně život v úsporném režimu? 

V televizi ubylo reklam, jídlo v restauracích zlevňuje, lidé se více hádají, ale rozvodů spíše 

ubývá.  Kina si nestěžují - lidé potřebují relaxovat. Lidé se více bojí dluhů, obchody jdou       

o něco hůře, cestování je levnější, hlavně letenky šly dolů. Kriminalita zatím spíš klesá. 

Dopady krize ale pociťuje většina lidí v Česku, i ti, kteří nemusí na úřad práce pro podporu. 

 Podobný dopad má krize na myšlení lidí. Vede k tomu, že o sobě a o světě kolem 

sebe začínají více přemýšlet. Mají méně peněz na utrácení, takže hledají jiné a levnější 

varianty trávení volného času a ti, kteří již práci ztratili, mají najednou hodně času, který 

musí něčím zaplnit. Nedá se ale čekat, že by většina lidí přešla k intelektuálním aktivitám, 

spíše se stáhnou do rodiny a budou se věnovat domácím činnostem.  Krize také drží lidi 

více v práci, marodíme nejmíň za posledních 15 let a firmy evidují méně výpovědí. Kdo 

práci má, více si jí váží, ale ve firmách také zesiluje mobing a bosing. 

 Kolik kdo dluží peněz, to si každý z nás spočítá snadno. Ale co Čech, to 200 000,- Kč 

dluhu a za polovinu z toho může stát. Průměrný občan dluží bance téměř devadesát tisíc 

korun a další tisíce leasingovým a splátkovým společnostem. Téměř sto tisíc korun navíc 

však dluží každý z nás včetně důchodců, dětí a dalších nevýdělečných kvůli politikům, 

kteří utrácejí víc, než kolik vyberou od lidí a firem na daních a jiných poplatcích. Státní dluh 

České republiky vzrostl ke konci roku 2008 o více než 107 miliard na 999,8 miliardy korun      

a na konci tohoto roku už má 1,238 bilionu korun! Jen na úrocích jsme zaplatili bezmála 

padesát miliard korun! Za to bychom mohli postavit více než sto kilometrů nových dálnic. 

Bohužel u dluhů jde především o rozpočtové schodky, které rostly nejvíce za vlád 

vedených ČSSD. Zkrátka, místo splácení jsme rozhazovali na všechny strany. A to dobrý 

hospodář nedělá! 
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Mezinárodní měnový fond konstatuje, že letošní pokles bude poprvé od druhé světové 

války a celkem by měl propad činit 1,3 %. Naše centrální banka musela přiznat, že země 

míří do recese. Podle jejího odhadu má oslabit naše ekonomika o 0,3 %, ale obrat situace 

k lepšímu a oživení ekonomiky by se mohlo objevit už v roce 2010. Na pomoc slábnoucí 

ekonomice rozhodla snížit úrokové sazby na 1,75 %, což je nejnižší úroveň za poslední čtyři 

roky. Mělo by to přimět banky, aby nabídly výhodnější půjčky a hypotéky, ale získat           

je bude jistě mnohem obtížnější.  

 Na podzim, po roce poklesů, se k růstu vrátila americká ekonomika a všichni 

doufají, že motoru světového byznysu akcelerace vydrží a bude tak silná, že vytáhne 

z útlumu i zbytek světa. Co to znamená pro nás? Pro naši malou ekonomiku založenou     

na vývozu je zásadní, jak se daří našim obchodním partnerům, především Německu. A to 

je svázané stejným způsobem s vývojem ve Spojených státech. To by znamenalo, že jsme 

z nejhoršího venku, vybředneme z recese!? Zlepšení ale pocítíme asi až v příštím roce, kdy 

by lidem mělo přibýt práce a tím i peněz. Ovšem, aby firmy začaly opět nabírat, 

popřípadě zvyšovat platy, musí ekonomika podle odhadů analytiků růst zhruba o dvě 

procenta. A to by mělo být až příští rok v létě. 

 Co krize a náš kraj?  Prý nás postihla nejvíce ze všech oblastí v zemi. Na nářky jsme 

kabrňáci. Dole jsme totiž pořád, i bez krize, a na to „být dole“, jsme už tak nějak navykli. 

Ovšem už v polovině roku zaznamenaly úřady práce největší procentuální nárůst 

nezaměstnaných, jejichž počet se od začátku roku zvýšil více než o 40 % (celostátní 

průměrná hodnota je necelých 30 %). V důsledku razantního úbytku zakázek některé 

podniky ukončily činnost, řada dalších propouštěla nebo zkracovala pracovní týden.  

Řada firem také nechávala pracovníky několik dní v týdnu doma s 60 % mzdy. Situace je 

tak velmi dramatická. Vynecháme-li silná slova, náš kraj, který na tom nebyl již před krizí 

v rámci ČR nijak valně, krize intenzivně zasáhla. Míra nezaměstnanosti v regionu roste již   

od listopadu 2008 a přesně v polovině roku činí 10,2 %. 

 A ani na konci roku na tom nejsme nijak růžově. O 23,7 % na 66,5 miliardy korun 

letos klesly meziročně tržby za prodej vlastních výrobků a služeb velkým průmyslovým 

podnikům našeho kraje. Že propad má na svědomí ekonomická krize, o tom nikdo 

nepochybuje. Tržby průmyslových firem se 100 a více zaměstnanci klesly                                 

i v celorepublikovém měřítku. Šly dolů o 16,7 % na 1,76 bilionu korun. Náš kraj se podílel     

na celkových domácích tržbách průmyslových podniků 3,8 %. Tak mu patřila z hlediska 

výše tržeb čtvrtá nejhorší pozice mezi kraji. V Olomouckém kraji působilo na konci třetího 

čtvrtletí 162 podniků se 100 a více zaměstnanci. Pracovalo pro ně dohromady 44 535 lidí, 

což je meziročně o 17,2 % méně. Mělo to negativní dopad nejen na zaměstnanost 

v průmyslu, ale i na další odvětví. Region tak nakonec vykázal i druhý nejvyšší nárůst 

nezaměstnanosti. Ve srovnání s prosincem 2008 se počet uchazečů o zaměstnání v kraji 

zvýšil o 63 %, zatímco celorepubliková průměrná hodnota činila 45 %. 

 Špatný byl tento rok i pro hospodaření měst. Vše, co radnice našetřily v minulosti, 

letos skoro vyčerpaly. A ani to nestačilo na překonání téměř dvacetiprocentního propadu 

v daňových příjmech od státu. Radnice začaly intenzivně šetřit, některé i propouštět 

pracovníky. My jsme zatím spíše výjimkou. Propouštění MěÚ nehlásí a ani nepřipravuje jiný 

způsob snížení mzdových nákladů, například přechodné snížení platů nebo zmrazení 
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odměn. To mělo projednávat naše zastupitelstvo v měsíci říjnu, ale nakonec zůstalo vše     

při starém. Pan starosta řekl: „Je to hodně choulostivá věc, protože odměny jsou za 

mimořádnou práci a mimořádné nasazení. Když lidé, kteří si odměny zaslouží, je 

nedostanou, bude to pro ně demotivující!“ 

Začíná se připravovat rozpočet na příští rok a radnice přiznává opatrnost. Kvůli 

nejisté situaci počítá s desetiprocentním propadem příjmů do rozpočtu. Potom - babo 

raď! Podle předpokladů dostane průměrné město v zemi od státu o 12 % méně 

z takzvaných sdílených daní (daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a daň 

z přidané hodnoty), než očekávalo. A přihodit do plánovaných příjmů v rozpočtu pár 

milionů korun navíc dosud patřilo každý rok, ve většině měst v zemi, ke každoroční rutině. 

Pokud by se ukázalo, že hrubý domácí produkt klesne o víc než dvě procenta, bude daní 

ještě méně. Skutečnou výši „ztrát“ ovlivní také výkonnost živnostníků, na jejichž výdělku 

kromě výměry katastru a počtu obyvatel výše příjmů závisí. Prohloubit výpadek v příjmech 

ale mohou protikrizová vládní opatření (např. možnost odložit platbu záloh na daň). Peníze 

tak bude nutno vzít z rezervy nebo ušetřit - většinou na provozu, omezovat investice chce 

litovelské vedení radnice až v krajním případě. Něco málo více se získá z daní, které nejsou 

závislé na státním rozpočtu, a tak se plánuje například zdvojnásobení daně z nemovitosti. 

O prodeji městského majetku se vůbec neuvažuje.   

 

22. MZDY, CENY, 

 V této oblasti v roce 2009 změny pocítil každý. Mzdy se mírně zvýšily, ceny energií 

vzrostly, jiné ceny krize tlačila dolů, domácnosti více utrácely a Češi se více „rozšoupli“. 

Ovšem důvěra v českou ekonomiku klesla na desetileté dno, a přestala jí věřit téměř 

třetina lidí. Není divu. Propouštění postupně ohlašovaly automobilky, banky a pak i další 

firmy. Česká ekonomika výrazně zpomalila,což  se muselo projevit v životě každého z nás. 

 Největší množství našich pracujících občanů by chtělo brát mezi dvaceti a třiceti 

tisíci (30 000 - 19 %, 20 000 - 19 %). Jsou to pěkná, kulatá čísla, a pokud by se platy takto 

zvýšily, znatelně by stoupla i životní úroveň. Obecně, každý Čech nebo Češka by chtěli 

brát o deset tisíc korun více, než mají teď. Když bychom všechna ta přání spočítali, vyšla 

by nám průměrná mzda 30 405,- Kč – a pozor, čistého! To by znamenalo před zdaněním 

nějakých padesát tisíc korun, což je zhruba dvojnásobek současné skutečné průměrné 

hrubé mzdy v zemi. Přitom na třicet tisíc hrubého a více si nyní sáhne jen každý sedmý 

Čech, všichni ostatní mají plat nižší. Samozřejmě, většina lidí ví, že jde jen o přání. Zvláště 

letos, kdy je rok ekonomické krize. 

 Jsme v polovině roku - průměrná mzda se i v době krize zvedla na 22 941,- Kč. Na 

první pohled se tak může zdát, že nás to nezasáhlo tak vážně, jak se předpokládalo. 

Přestože řada firem propouštěla a sáhla po tvrdých úsporných opatřeních, průměrná 

mzda se zvýšila o 2,4 %. Životní úroveň průměrného českého zaměstnance se tak mírně 

zvedla a růst mezd byl o pár desetin procenta vyšší než růst cen. Platy tedy rostou. Ale 

komu? Podle statistiků jsou to především Pražané, státní úředníci, učitelé či lékaři. 
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 Na průměrného Pražana ztrácí obyvatel našeho kraje měsíčně skoro jedenáct tisíc 

korun (10 5904,- Kč). To je velmi citelný rozdíl mezi průměrnou mzdou v Praze a mzdou         

v jednom z nejchudších regionů. U nás je toto číslo jen na 18 974,- Kč a nárůst byl jen         

o 0,4 %, to je cca 85,- korun. Střední Morava je hluboko jak pod úrovní platů v Praze, tak         

i v České republice. I meziroční nárůst mezd v Olomouckém kraji je podprůměrný, je 

desetkrát nižší než v Praze a šestkrát nižší než v rámci celé země. Držíme si tak nelichotivé 

třetí místo od konce.  

 Ovlivňuje to nesporně hospodářská krize, ale ta se projevuje v celé republice. U nás 

jde o staré, pořád opakované a neřešené bolesti  - nevhodná struktura ekonomiky 

s vysokým podílem odvětví, která jsou dlouhodobě pod mzdovým průměrem (např. textilní 

průmysl) a velkou roli hraje také vysoká nezaměstnanost. Jen pro informaci – průměrná 

mzda zahrnuje mzdové prostředky včetně příplatků a přesčasů, odměn a náhrad mzdy 

připadajících na jednoho zaměstnance. 

 Na konci třetího čtvrtletí roku je situace poněkud lepší. O více než dvanáct set 

korun se průměrná mzda v našem kraji zvýšila a blíží se ke dvaceti tisícům. Ve skutečnosti 

ale většina zaměstnanců regionu větší plat nemá. Za nárůst čísla ve statistice totiž 

paradoxně může hlavně propouštění. Jakmile se musí propouštět, jako první přicházejí na 

řadu nejméně kvalifikovaní, a tudíž nejhůře placení zaměstnanci. Takže dál pracují jen lidé 

s vyššími platy, a z čísel to proto vypadá na zvýšení mezd. Nejvíce se propouštělo              

ve výrobě a zpracovatelském průmyslu, bez práce se ocitli například výrobci textilu            

a oděvů a výrobní dělníci všeobecně. Pak se propouštělo i na jiných pozicích – 

v marketingu, PR, personalistice; o místo přišly také recepční, sekretářky a asistentky. 

 A jsme na konci roku. V posledním čtvrtletí vzrostly platy na střední Moravě oproti 

loňsku o 5,6 % a průměr stoupl na 20 388,- Kč. Opět růst nezpůsobilo ozdravení ekonomiky, 

naopak další propuštění, které dále postihlo především zaměstnance s nižšími příjmy. 

Během čtvrtletí přibylo v pěti okresech kraje na dvacet tisíc propuštěných. Zvyšování mezd 

zaměstnancům způsobila i nižší nemocnost, která ovlivňuje objem vyplacených mzdových 

prostředků, a tak se v období s nižší nemocností vyplácí na mzdách více peněz. 

 Ať je to jak chce, region pořád výrazně zaostává za celorepublikovým průměrem, 

který statistici spočítali na částku 23 350,- Kč, což je pořád téměř o tři tisíce víc než na 

střední Moravě. Celostátně průměrné mzdy vzrostly o 4,8 %. Mezi čtrnácti kraji jsme až 

jedenáctí a jako memento znemožňující cestu vzhůru je už obligátní důvod - obory 

s velkým podílem lidské práce a s malým podílem špičkových technologií a výrazně 

nepříznivá, nelepšící se struktura ekonomiky. 

 

CENY 

 Začal rok slev a zlevnění? Ceny by měly kvůli krizi klesat a to by mohlo znamenat, že 

období slev bude delší a počet zlevněných druhů zboží bude větší, než kdykoliv dříve. 

Zájem o zboží totiž začal klesat. Lidé se bojí tolik utrácet a obchodníci se tomu začali 

rychle přizpůsobovat. Avizují slevy oděvů, bot, elektroniky a prakticky všeho zboží, které 

není pro člověka nezbytně nutné. 
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 V první polovině roku bylo typické snížení cen potravin – mléka, sýrů, pečiva, ovoce 

i většiny druhů masa. Nezlevňovalo se jen pivo a drůbež. Útrata za jídlo tak byla menší         

i kvůli obrovskému nárůstu cen před rokem, který by letos prodejci neustáli. Navíc u cen 

zemědělských surovin došlo až k padesátiprocentnímu propadu, a to na úroveň roku 2006. 

Proti tomu stojí rychle se měnící situace na mezinárodních trzích a ceny ropy, které do 

značné míry určují i ceny surovin, včetně těch zemědělských. Právě spekulace do 

uvedených komodit výrazně přispěla k loňskému extrémnímu nárůstu cen, kdy například 

obilí vystřelilo o sto procent nahoru. To už se letos nebude opakovat. 

 Přes uvedené skutečnosti už v lednu nás čekalo zdražování, ovšem zásluhou 

položek regulovaných státem. Nárůst byl podobný jako loni, když ceny šly přibližně o 1,5 % 

nahoru. Od ledna se totiž změnila i daň z přidané hodnoty - nižší sazba se zvýšila z 9         

na 10 %, vyšší pak z 19 na 20 %.  Výrazně vzrostly také spotřební daně u tabákových 

výrobků, alkoholu, benzinu a nafty. Lidé v bytech s regulovaným nájemným si museli 

připlatit mezi 19 až 40 procenty, v některých menších městech činže vzrostly i o více než 

polovinu.  

 Zvláštní, a pro mnohé nepochopitelná  situace, je na trhu s vodou. Češi se naučili     

jí šetřit, ale na svých peněženkách to nepocítili. Naopak faktury od vodáren začínají být 

čím dál větší položkou domácího rozpočtu. Každý Čech zaplatí v průměru za vodu ročně 

přes dva tisíce korun. Spotřeba vody sice klesla od roku 1990 ze 173 na 94 litrů na osobu       

a den, ale cena vody za tu dobu vylétla dvacetinásobně! Ze všech energií absolutně 

nejvíce, předstihla výrazně i tempo růstu inflace. Dnes tvoří asi 6 % nákladů na bydlení, 

ačkoliv před dvaceti lety to byla necelá polovina. Vodárny vysvětlují zdražení tím, že klesá 

spotřeba, a musí tak své náklady rozpočítat na menší množství vody než dosud.  

 U nás je také zdražováno jak vodné, tak i stočné. Cena se ale pohybuje 

v celostátním průměru – nejsme tedy ani levní, ani drazí. Litovel nedotuje provoz VHS 

Čerlinka s.r.o. a cena pokrývá roční provozní náklady a plánované rekonstrukce. Obce      

si zisk společnosti nerozdělují a veškeré vybrané vodné i stočné jde do oprav a údržby. Vliv 

na cenu mají i velké odběry firem ve městě, které zvyšují využití sítí a svými platbami          

za vodu významně posilují tvorbu finančních prostředků na provoz VaK.  Cena je 

stanovena na 26,20 Kč za pitnou vodu a 25,26 Kč za odpadní vodu, včetně DPH. Chceme 

mít i své prameniště,proto na základě geologického a geofyzikálního průzkumu byl 

zahájen koncem roku hlubinný vrt pro získání vlastního zdroje pitné vody. Snad zmizí letitý 

paradox, když si musíme kupovat vodu od Olomouce z prameniště na našem katastru! 

 Tradiční lednový skok byl tedy značně individuální. Nejvíce jej pocítili nájemníci, 

pivaři, kuřáci a řidiči. Růst DPH zejména u potravin či elektroniky na sebe vzali prodejci. 

Ceny zboží tak rostou velice mírně, nebo dokonce klesají. Hrozba krizí, která prudce 

zvedne ceny, se tak nenaplnila. V polovině roku konstatujeme, že zlevnily citrony, jablka      

i nafta, ušetřilo se za další ovoce, zlevnily i mléčné výrobky. Naopak nahoru vyletěly ceny 

léků, čokolády a cigaret. Nejen že se citelně zvedly nájmy, ale i černé i hnědé uhlí, stejně 

jako vodné a stočné. Elektřina zdražila o téměř 10 % u společnosti ČEZ a o 16,5 % u firmy 

E.ON. O padesát procent víc peněz v kapse musí mít i snoubenci, kteří si jdou vybrat zlatý 

prstýnek. Naopak tisícovka za poplatek při podání žádosti o rozvod je už pět let stejná!       
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 V průběhu roku byl obrázek podobný – obchody zlevňují, stát zdražuje. Růst cen se 

zastavuje a v obchodech je levněji než před rokem, vyšší jsou však regulované ceny. 

Kdyby průměrná česká rodina utratila vydělané peníze za totéž co loni, nepotřebovala by 

například v září ani o korunu víc. Znehodnocování peněz vyjadřované inflací se poprvé po 

šesti letech v meziročním srovnání zastavilo. Ještě před rokem přitom ceny rostly o 6,3 %. 

Vypadá to tak, že zdražování energií a zlevňování zboží se navzájem kompenzují. Platy 

sice strmě nerostou, ale za vydělané peníze si můžeme koupit zhruba stejně zboží jako loni. 

 Na jaře jsme nevěděli, co od krize čekat, proto jsme se jí báli. Brzy se ale ukázalo, že 

pro většinu lidí se toho příliš nezměnilo, a tak obavy přestávají. Lidé se se strachem 

částečně vyrovnali, ale dusí jejich chuť utrácet, proto nakupují méně zboží a výrazně šetří. 

Proč by se ale báli, když mají záruku přísunu peněz - v září prošlo „šrotovné“, a i další dárky 

voličům z kuchyně socialistů. V rámci protikrizového (?) balíčku ČSSD prošly také vyšší 

přídavky na děti, větší podpora nezaměstnaným a vyšší slevy na dani. To vše při hrozícím 

schodku státního rozpočtu ve výši minimálně 231 miliard korun. To je rekordně vysoká 

částka, jejíž nezkrocení by mohlo během dvou až tří let vést ke kolapsu státních financí 

podobně jako v Maďarsku. Ekonomové proto brojí proti schváleným opatřením a důrazně 

varují! 

 Zvláštní pozornost věnujeme růstu regulovaného nájemného, které je tématem 

mnoha sporů. Odpůrci jeho zdražování nájemníky srdceryvně popisují jako nemohoucí 

seniory s nuzným důchodem, kterým je třeba pomoci ušetřit každou korunu. Majitelé 

nájemních domů je zase škatulkují jako dravé parazitující spekulanty, kteří zaslouží pustit 

žilou. A obě strany mají pravdu - v bytech s regulovaným nájemným žijí oba extrémy.        

A prakticky kdokoliv další, včetně politiků. Nejde o marginálii – v Česku je asi tři čtvrtě 

milionu bytů s regulovaným nájemným, ve kterých může žít kolem dvou milionů lidí. Tedy 

každý pátý obyvatel. Většina z nich jsou držiteli dekretu ještě z doby před rokem 1989, 

mnohdy podivně získaného. 

 Potíže s placením svého bydlení mají hlavně osaměle žijící důchodci, matky 

samoživitelky a lidé, kteří přišli o práci. Stát a obec jim mohou pomoci dávkami na bydlení, 

ale jen některé obce mohou nabídnout přestěhování do menšího a levnějšího bytu. 

Příspěvek nebo doplatek na bydlení pobírá nyní kolem 108 000 lidí, což je zhruba                

o desetinu více než před rokem. Měsíčně tak stát utratí asi 230 milionů korun. Sen                 

o „kulovém blesku“, výměně regulovaných bytů v masovém měřítku, váznou. Stejně tak      

i málokterý majitel domu si vezme nového nájemníka do bytu s regulovaným nájmem. 

Bude dělat vše pro to, aby mohl získat už nájem tržní. Situace vcelku neřešitelná! 

 Regulované nájemné výrazně stoupá již nyní, když místní politici jej mnohde zvedli 

na maximum stanovené státem. Někde jde ne o 20, ale až 50 %. A dalšímu růstu od roku 

2011 už nebude bránit žádný zákonný strop a nájmy se utrhnou ze řetězu a porostou dál. 

Vypadá to na lavinu soudních sporů, které odstartoval zákon z konce roku 2005 o 

jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Paroubkova vláda situaci zjevně podcenila, 

když Radko Martínek, tehdejší ministr pro místní rozvoj tvrdil, že ročně budou činže růst 

v průměru o 14,2 %. Už při prvním zdražení však rostly nájmy o 19 % a v dalších letech se 

růst zrychloval. Je tak zaděláno na velmi výbušnou sociální situaci a iluze, že dojde 

k bezproblémovým dohodám mezi majiteli a nájemníky je z oblasti fantazie.  
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23. ZAMĚSTNANOST 

 Letos to bude asi obsáhlá kapitola, protože je to jedno z nejčastějších témat 

každodenního života naší společnosti. Budeme problém sledovat celorepublikově a pak 

v našem kraji tak, jak nabíhaly jednotlivé měsíce roku a jak se situace vyvíjela.  

 Na začátku roku se mylně zdálo, že celosvětová ekonomická krize u nás ještě plně 

neudeřila, ale bylo jasné, že nic moc dobrého se od roku 2009 v tomto směru očekávat 

nedá. Důvěra lidí v ekonomiku je nejnižší za posledních devět let (podle ČSÚ) a podobně 

špatně jsou na tom i okolní země Evropy. Téměř jisté je, že z hlediska byznysu bude rokem, 

kdy se firmy rozdělí na ty, co přežijí a co ne. A také na lidi, kteří přišli o práci a kteří si             

ji udrželi. Výhled ekonomiky už na počátku roku je značně chmurný. O práci může přijít až 

140 000 lidí především proto, že firmám rychle ubývají zakázky.  

 Před rokem se personální agentury předbíhaly v nabídkách pro kohokoliv, kdo chtěl 

aspoň trošku pracovat. Teď ruší své pobočky a propouštějí zaměstnance, kteří dříve 

obstarávali práci jiným. Během ledna 2009 přišlo o práci 45 000 lidí. Tolik zatím v Česku 

během jediného měsíce ještě nikdy nepřišlo. Leden, poznamenaný ekonomickou krizí, byl 

extrémně špatný – bez práce je 398 000 lidí. Lze jen doufat, že lednový šok se opakovat 

nebude!? Na úřadech práce je teď tlačenice, ale předpokládá se, že další nárůst 

nezaměstnanosti nepřekoná rekordy z let 2003 a 2004, kdy se dostala přes 10 %. 

 Zatímco na jedné straně jsou stovky tisíc lidí bez práce, na druhé straně existují 

obory, kde firmy stále nabírají. Zájem je pořád o „černá“ řemesla jako jsou nástrojáři, 

svářeči či zámečníci. Málokdo se dnes rozhodne v této profesi vyučit, absolventů je stále 

málo. Nadále platí zájem o IT specialisty, ale ti si už mohou vybírat z daleko menšího počtu 

pracovních nabídek.  

 V únoru firmy nahlásily, že plánují v příštím měsíci hromadně propustit 4 511 lidí. Část 

těchto lidí se na úřadu práce sice neobjeví, protože si najdou nové zaměstnání, případně 

jim dosavadní zaměstnavatel nabídne smlouvu na dobu určitou. Zdá se, že nejhorší vlna 

masového propouštění už pominula, ale mnoho firem stále nechává své pracovníky 

doma s náhradou mzdy. Práci pro ně nemají a propustit je by znamenalo riziko, že když 

zakázky přijdou, nebude je mít kdo vyrobit. Za každý den bez práce lidé přitom dostanou 

od firmy 60 % své průměrné mzdy (odboráři by chtěli 75 %!). Odhadem je za peníze doma 

na 40 000 lidí, mnohé firmy také zkracují pracovní týden, místo hromadného propouštění. 

 Pesimistická varianta předpokládá, že bez práce bude letos desetina pracujících. 

Počet nezaměstnaných začne ubývat až při ekonomickém růstu o tři procenta - takový se 

dá očekávat až v průběhu roku 2010. Nečekaný růst nezaměstnanosti v ČR přiměl vládu 

k navýšení prostředků na výplatu podpor pro lidi bez práce. Místo pěti miliard plánuje 

vláda letos utratit za podpory 11,5 miliardy korun. 

 V dubnu se fronty na úřadech práce opět prodloužily, do seznamu 

nezaměstnaných se nově zapsalo 73 052 uchazečů o podporu a míra nezaměstnanosti se 

vyhoupla na 7,9 % - o dvě desetiny procenta více než v březnu. Jde o dvouleté maximum 

a práce ubývá už i v Praze. Celkem jde o 445 024 lidí bez práce, nejvyšší nezaměstnanost 

je tradičně v severních Čechách a na Moravě.  
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 Lidem, kteří si zvykli žít ze státních peněz, aniž musí cokoliv dělat, nastávají těžší časy. 

Kdo je bez místa více než rok a nenajde si práci alespoň na dvacet hodin v měsíci, přijde 

o třetinu příspěvku na živobytí. Ten nyní dosahuje přes tři tisíce korun (3 126,- Kč. Od června 

by člověku, který nepracuje, klesl o více než tisíc (na 2 020,- Kč). Pokud nezaměstnaný 

naopak odpracuje pro obec či charitu ještě o deset hodin více, stát ho za to odmění 

zhruba 550 korunami (3 679,- Kč). Za odpracovanou hodinu tak člověk dostane 

v přepočtu přes 55 korun čistého. 

 Jsme v červenci a zdá se, že najít si práci v Česku je stále těžší, počet lidí bez práce 

překročil 460 000. Bleskově ubývají především počty volných pracovních míst, kterých         

je nyní pouhých 43 tisíc. Míra nezaměstnanosti stoupla na rovných osm procent. Podílejí se 

na ní i učitelé, kterým končí kontrakty na dobu určitou, a administrativní pracovníci, ale      

i lidé z managementu, pracovníci propagace a reklamy. Útlum ve stavebnictví, které vždy 

nabíralo lidi na sezónní práce, znamená další nezaměstnané, protože tyto práce prakticky 

neexistují.  

 Je podzim a lidí bez práce je už půl milionu, což je nejvíc za poslední tři roky.             

A ačkoliv výkon ekonomiky napovídá, že jsme z nehoršího venku, firmy budou zřejmě      

do konce roku víc propouštět než nabírat. Podle studie Manpower Index je nejhorší 

situace v odvětvích ubytování, stravování, doprava, skladování a komunikace. Míra 

nezaměstnanosti je kolem 8,5 % a nejhorší situace je v našem kraji, kde se na jedno 

pracovní místo tlačí v průměru 35 lidí (před námi Ústecký a Moravskoslezský kraj              

s 25 zájemci). Nouze je u nás jen o svářeče a klempíře, kde přitom není třeba výuční list           

a stačí praxe. 

 Řadě lidí, kteří uvázli na úřadu práce, hrozí, že se tam zdrží déle než několik týdnů či 

měsíců. A až se trh znovu rozhýbe, může pro ně být návrat do pracovního procesu 

problematický. Drtivý úbytek pracovních míst a minimální tvorba nových dohání mnoho 

lidí do stavu dlouhodobé nezaměstnanosti. Za ni lze označovat stav, kdy jsou lidé              

na úřadě registrováni déle než půl roku. V takovém případě už zpravidla ztratí nárok          

na podporu v nezaměstnanosti a stávají se závislými na sociálních dávkách. Později už 

nebývají konkurenceschopní, neumějí se přizpůsobit požadavkům firem, a proto je z trhu 

práce vytlačí mladí a nově příchozí. Často pak ztrácejí pracovní návyky, nevzdělávají se   

a chybí jim i chuť se ještě o nalezení práce pokoušet. Končí tak v sociální pasti. Pozor, to by 

mohl být v příštích letech problém jak pro hospodářství, tak pro státní rozpočet! 

 Přijde s novým rokem další mohutná vlna propouštění, která zasáhne prakticky 

všechny obory? Vypadá to, že nejhorší máme za sebou a tak zlé jako letos to nebude. 

Mají se postupně objevit obory, ve kterých budou firmy spíše nabírat. Mezi ty šťastné patří 

především lidé pracující v bankách nebo pojišťovnách. Ty už podle ekonomů                       

a personalistů vyhlížejí konec hospodářské krize. Mnozí tvrdí, že to nejhorší mají za sebou       

i výrobní firmy. Jejich zaměstnanci sice letos byli nejčastějšími „nováčky“ na úřadech 

práce, ale další dramatické propuštění by se už opakovat nemělo. Nejvíce se ale bude 

propouštět v hotelnictví a pohostinství, dalším „černým Petrem“ je oblast zemědělství          

a lesnictví. Hlavu vzhůru, bude líp! 
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 V Olomouckém kraji začal tento rok rozdáváním výpovědí pro mnohé firmy             

a především pro jejich zaměstnance. Některé z firem zatím nechávají své pracovníky 

doma se šedesátiprocentní mzdou. Jsou tu ovšem dopady krize, ale i konec sezónních 

prací a ty každý rok v lednu zvyšují nezaměstnanost. Mezi podniky, které muselo opustit 

nejvíce lidí v kraji, patří bohužel i litovelský Papcel (šlo o více než 40 lidí).  

 Nový rok bez práce začalo 23 470 lidí v kraji bez práce. Z toho skoro čtyři tisíce přišly 

o zaměstnání v prosinci 2008. Nezaměstnanost se zvýšila o téměř jedno procento a činí     

6,9 %. Paradoxně je zároveň s nedostatkem pracovních míst také opačný problém, a to 

s hledáním lidí pro některé profese. Jedná se například o obsluhy počítačových NC strojů, 

místa ve strojírenském průmyslu nebo elektrotechnice, obráběče, svářeče či zámečníky. 

Z propouštěných lidí má ale dostatečnou kvalifikaci pro tato zaměstnání málokdo, takže 

firmy musí hledat v jiných krajích nebo v zahraničí. Práce se po létech znovu stává silně 

nedostatkovým zbožím. 

 V lednu se míra nezaměstnanosti na střední Moravě zvýšila o 1,3 %, což představuje 

nárůst počtu nezaměstnaných téměř o čtyři tisícovky. Region je nyní pátý nejhorší s mírou 

nezaměstnanosti 8,2 %. Zprostředkování práce bude pro pracovníky úřadů práce stále 

náročnější. Víc práce budou mít také psychologové. Lidé, kteří si do pěti měsíců nenajdou 

novou práci, musejí nově splnit podmínky individuálního akčního plánu, který s nimi úřad 

práce sestaví. Ten v sobě zahrnuje možnosti rekvalifikace, zhodnocení předpokladů pro 

změnu povolání a různá poradenství a kurzy, jejichž cílem bude najít pro nezaměstnaného 

práci, která by odpovídala jeho schopnostem. 

 Další tisíce lidí přicházejí o práci. Na střední Moravě je ke konci února bez práce 

30 495 lidí a míra nezaměstnanosti dosahuje již 9,2 %. Do evidence úřadů práce se             

za tento měsíc přihlásilo 5 509 lidí, u nás především z UNEXU Uničov, který propustil            

na 800 pracovníků. Nabídka práce jde nezadržitelně dolů. Je nabízeno jen 1 504 volných 

míst, téměř čtyřikrát méně, než před rokem.  

 V květnu je konstatováno, že v našem kraji o práci přišel už každý desátý, práci 

hledá 32 376 lidí a nezaměstnanost stoupla na dvouciferných 10 %. Ani oteplení, které 

každoročně přinášelo nárůst sezonních prací, v dubnu zvyšování nezaměstnanosti 

nezastavilo. Jak už jsme psali, letos začal platit nový institut takzvané veřejné služby. 

Starostové z Olomouckého kraje nový systém na jedné straně chválí ve shodě se 

sloganem, kdo nepracuje a nesnaží se, nedostane sociální dávky, na druhé straně si však 

stěžují na to, že to stát opět všechno nechal na obcích. Jde o poměrně složitou 

administrativu – pracovní smlouvy, školení, poučení o bezpečnosti práce, pracovní 

pomůcky – všechno musí zajistit a zaplatit obec. Stát přitom nijak nepomáhá a ničím        

na to nepřispěl. Žádný zákon však nenařizuje veřejnou službu, a tak záleží jen na vůli 

starostů či zastupitelstev, zda se do systému zapojí. Kromě toho úřady a obce 

nezaměstnaným lidem nabízejí také veřejně prospěšné práce. 

  Červenec – bez práce je 33 125 lidí a nezaměstnaných v našem kraji přibývá 

i v létě, kdy obvykle situaci zachraňují sezonní práce. Míra nezaměstnanosti se zvýšila na 

10,2 %. Situaci nepomáhá ani to, že v kraji nejsou téměř žádná volná místa. Loni touto 

dobou připadali na jedno volné místo necelí čtyři uchazeči, letos je jich více než 31! Krize 



KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2009 

 145 

už ochromila téměř všechny oblasti, tedy i stavebnictví, které sezonní práce využívalo 

nejvíce. I velké firmy dnes berou zakázky, po kterých by ještě loni ani nesáhly.  

 Desítky firem jsou na tom tak špatně, že nemají ani na výplaty svých zaměstnanců. 

Požádaly proto o první pomoc stát. Ten jim prostřednictvím úřadů práce vyplácí               

až tři mzdy. A bude asi ještě hůř. Na soudy se teď valí žádosti o vyhlášení úpadku dalších 

firem. Meziročně se zvýšil počet firem v insolvenčním řízení o 80 %, počet vyřízených žádostí 

o 70 % a vyplacená částka se zvýšila až trojnásobně. 

 Skok do srpna – zaměstnání hledá 35 318 lidí. Za rok ztratilo práci 16 000 lidí, 

nezaměstnanost se zvýšila za rok bez jedné desetiny o pět procent. Vrátila se tak na 

úroveň roku 2006, který předcházel ekonomickému boomu. Teď je nezaměstnanost 10,8 %, 

na Olomoucku je bez práce 12 512 lidí, což je 10,2 % práceschopných obyvatel. V září 

nemá práci třicet šest a půl tisíce lidí, míra nezaměstnanosti je 11 % a na jedno volné 

pracovní místo se hlásí 35,4 uchazeče (ČR 8,5 %, 12 uchazečů). Nejen ti, kteří přišli kvůli 

zhoršené ekonomické situaci o svá původní povolání, ale i čerství absolventi středních        

a vysokých škol teď mají dost starostí. Na trhu práce to v posledních měsících vůbec 

nevypadá nadějně. Přesto o některé profese stále zájem je. Nejvíce poptávané jsou 

obchodní a finanční transakce, pracovníci stravování, vrátní, formíři, svářeči, řidiči, 

technici, pomocní a nekvalifikovaní dělníci, odborní administrativní pracovníci, stavební 

dělníci a zpracovatelé dřeva a truhláři. U vysokoškoláků vyšší šanci na získání místa mají 

absolventi technických oborů, hůře hledají zaměstnání absolventi humanitních                   

a ekonomických věd. Důležitý je ale nejen vystudovaný obor, ale i další kompetence – 

znalost cizích jazyků, komunikační dovednosti či znalost práce na PC. 

 Poslední třetina roku už nevypadá tak tragicky, i když nezaměstnanost se bohužel 

nezastavila. Zastavily se ovšem velké středomoravské podniky ve svém pádu, ale zatím 

nejdou ani nahoru, ani dolů. Výrazné propouštění už sice nepředpokládají, na druhou 

stranu v nejbližších měsících ale nevidí ani žádné výraznější oživení, které by vedlo 

k přijímání zaměstnanců. A to i přesto, že některé získaly nebo zatím vyjednávají                  

o zajímavých zakázkách. Některé firmy využily útlumu výroby k modernizaci, například 

uničovský strojírenský gigant UNEX. Strojírny propustily ve svém mateřském závodě              

a v Moravských železárnách v Olomouci přibližně osm stovek lidí. V naší blízkosti jsou ještě 

podniky v Mohelnici – SIEMENS tvrdí, že to nejhorší už má firma za sebou a HELLA 

Mohelnice konstatuje, že podniku pomohlo šrotovné.  

 V listopadu se nezaměstnanost zastavila, počet lidí bez práce klesl po roce 

neustálého nárůstu o 290 nezaměstnaných; bez práce je tak 36 187 lidí. Nepatrný pokles 

ovšem nelze považovat za nějaký zvrat v dosavadním vývoji. Ve srovnání s ostatními kraji 

jsme s 11,2 % stále třetí nejhorší. Konec roku znamená změnu, ale bohužel opět 

nepříznivou. Práci nyní hledá na střední Moravě 38 275 lidí, to znamená 11,3 % 

práceschopného obyvatelstva. U nás na Olomoucku, je to sice 10,7 %,  ale skóre kazí 

Šumpersko a Jesenicko, kde je to přes 13 %. Tedy mírné oživení na trhu práce v říjnu a na 

počátku listopadu je pryč, a tolik procent míry nezaměstnanosti ekonomicky aktivní 

populace na střední Moravě nebylo od začátku 21. století. Lidí bez práce je jako před 

devíti lety a podle odborníků bude ještě hůř. Hromadné propouštění na konci roku 

úřadům práce nahlásili další velcí zaměstnavatelé. Konec roku tedy vypadá na čtyřicet 
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tisíc a další nárůst lze očekávat i po Novém roce. V lepším případě bude nezaměstnanost 

stagnovat, ale pravděpodobnější je, že zhruba do pololetí 2010 ještě poroste, i když už jen 

pomalu. 

 Olomoucký kraj vykázal v tomto roce hned po Praze nejvyšší procentuální nárůst 

uchazečů o zaměstnání. Zatímco v celé České republice se zvýšil od ledna 2009 počet 

uchazečů o 45 %, na střední Moravě činil až 63 %. Z pěti našich okresů rostla 

nezaměstnanost nejvíce na Prostějovsku, kde přibylo 94 % lidí bez práce a okres je 

dokonce na druhém místě mezi okresy ČR. Větší příliv uchazečů od jednoho 

zaměstnavatele zaznamenal olomoucký úřad práce, kde se dále zaregistrovala další 

stovka bývalých zaměstnanců společností propojených s již uvedenou strojírenskou 

společností UNEX Uničov. Právě tam je zaměstnána i řada našich občanů. 

 

24. ŽIVOTNÍ STANDARD 

 Materiální hodnoty jsou nepochybně důležité pro stanovení životního standardu, 

ale tento rok byl poněkud netradiční. Krize nalomila psychiku bytostných optimistů a hned 

na počátku roku průzkum agentury CVVVM konstatoval, že to nebude lehké. Lidé se 

nejvíce báli nárůstu nezaměstnanosti (92 %), zhoršení sociálních jistot (72 %), zhoršení životní 

úrovně (71 %), problémů v hospodářství (69 %). V průzkumu agentury MERIDIAN pro MF 

DNES jen 44,6 % tvrdilo, že se neobávají ničeho, což ovšem s právě uvedenými údaji 

poněkud nekoresponduje. Dále 29,7 % se obávalo zdražení zboží a služeb, politických 

otřesů a nestability 13,8 %, ztráty zaměstnání 11,8 %. Respondenti mohli uvést více 

odpovědí.  

 Agentura se také dotazovala na druhou stranu mince – na co se v roce 2009 

osobně lidé nejvíce těší. Na spokojený život se svojí rodinou - 41,4 %; na práci, která baví - 

11,9 %; na pořádnou dovolenou - 11,2 %; na novou práci s lepším platem - 4,9 % atd.      

Ne všude a ne všichni se těší, a ne všichni se bojí ekonomických potíží stejně. Optimističtěji 

vyzněly průzkumy v Praze a u mladší generace. Zdražování a zhoršení životní úrovně se 

nejvíce obávali lidé starší 55 let. Většina - téměř dvě třetiny - Čechů bez rozdílu věku          

a bydliště v průzkumech jasně řekla, že tento rok pro ně bude rokem šetření. Jasno už měli 

také v tom, na čem chtějí uspořit nejvíce peněz. Bude to na výdajích za jídlo, za volný čas 

a také za dovolenou. 

 Ovšem, stěžovat si na něco, je v Česku všeobecný zvyk. To je známý fakt. Jenže 

průzkumy přinesly i překvapení - rozsáhlá studie nálad a postojů lidí ukázala, že navzdory 

svým steskům jsou naši lidé v drtivé většině šťastní. Že se za šťastné považuje 86 % lidí, 

vyplývá i z rozsáhlého výzkumu vědců z Masarykovy univerzity v Brně. Průzkum také ukázal, 

že za posledních dvacet let se názory lidí výrazně posunuly doleva. Začátkem 

devadesátých let kladli lidé důraz na osobní svobodu, konkurenci a to, že příjmy člověka 

mají být závislé na jeho úsilí. Za dvě desítky let výrazně přibylo těch, pro které je důležitější 

rovnost a vyrovnané příjmy.  

 Vše ale není bílé nebo černé. Idealizace minulosti některé dokáže spolehlivě 

vytočit. A tak to, co Češi nejčastěji nechtějí slyšet je tvrzení „Za komunistů bylo líp!“.  
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Z třiceti nabízených frází ji za nejprotivnější označilo 28 % lidí. Kupodivu, mezi mladými to 

žádné emoce nevzbudilo. Asi proto, že si totalitu moc nepamatují. Zato lidi středního věku 

a starší to rozčílilo do běla. Vzdychání po komunistech je rozčiluje - ve skutečnosti to byla 

doba, kdy lidé stáli fronty i na tak základní věci jako toaletní papír nebo dámské vložky. 

Ale ona ta materiální stránka asi nebyla z těch nejdůležitějších, vadily docela podstatnější 

věci! 

 Nešahejte Čechům na pivo. Na tom chtějí obvykle demonstrovat svůj životní 

standard a platí možná také již Švejkem vyslovená teorie, že která vláda pivo zdraží, 

padne. Statistici spočítali, jak dobře si teď žijeme, když pivo bylo nejlevnější za 23 let.      

Není to mýlka? Není! Právě letos jsme si mohli dovolit ze svých platů nejvíce lahvových piv    

i hovězího masa. Za průměrnou mzdu jsme si mohli častěji pochutnat na kuřeti a másle,    

ale méně již na pečivu a mléku než před rokem 1989.  

 Jak to vlastně je? Průměrný plat, který v roce 1985 činil 2 920,- korun, do letošního 

roku stoupl více než sedminásobně. Průměrně vydělávající Čech může dnes vypít 

dvojnásobné množství piva než v posledních letech socialismu. Poněkud jinak to bylo 

s pečivem a mlékem, kdy kilo chleba od té doby podražilo skoro desetkrát a mléko 

devětkrát. Ceny elektroniky a textilu rostly pomaleji než průměrné mzdy, a tak některé 

výrobky ve srovnání s obdobím totality výrazně zlevnily. Například na koupi televizoru 

potřeboval občan pět platů, nyní si za průměrný plat může koupit 2,5 televizního přijímače. 

Na pračku potřeboval v roce 1985 jeden plat, teď si může z měsíčního platu koupit pračky 

dvě. Podobný trend panuje i v sortimentu s textilem. I když jsou argumenty v obecné 

rovině, je jasné, že statistika jasně poráží nostalgii a návrat do předrevolučních dob by 

znamenal propad životní úrovně o několik tříd. Takže námitky, že před dvaceti lety bylo 

lépe, ukazují, jak krátká je lidská paměť. 

 Že na tom nejsme nijak  zle, dokazuje i to, že Česko je dnes třinácté nejlevnější. 

Časopis Forbes je tady se žebříčkem patnácti zemí, v nichž by bylo pro amerického turistu 

nejlevněji. Pořád si stěžujeme, jak je tady draho, ale ve skutečnosti jsme jednou 

z nejlevnějších destinací vůbec. Kde jinde stojí půllitr piva do třiceti korun? To abychom 

zůstali u těch „pivních“ argumentů. Copak Američané. Ale jinak se to k nám moc nehrne. 

Česká republika je v celosvětovém srovnání 36. nejpopulárnější destinací na světě. Letos 

k nám zavítalo 6,6 milionu zahraničních turistů, tedy o 13 % méně než loni. Pohoršili jsme si 

… Měli bychom být ideálním turistickým cílem. Máme tu největší koncentraci míst ze 

seznamu světového kulturního dědictví UNESCO na světě v přepočtu na rozlohu naší 

země. Na uvedeném místě jsme podle žebříčku Světové turistické organizace (WTO)          

a tomu vévodí Francie, následovaná USA, Španělskem, Čínou a Itálií. Kdepak bude ten 

zakopaný pes? 

 Pojďme blíže k nám. Co vidíme - průměr a průměr. Náš kraj je ve velkém srovnání 

socioekonomické úrovně na osmém místě mezi čtrnácti kraji (studie společnosti 

MasterCard a Sdružení CZECH TOP 100). Spadáme tedy do skupiny průměrných krajů         

a náš region oslabují zejména ekonomické problémy severní části. Ta trpí především 

špatnou dopravní dostupností, vysokou nezaměstnaností a dlouhodobým odlivem mozků. 

Ze sta procent jsme získali v hodnocení jen 40,8 %, což je méně než polovina toho,            

co zpracovatelé studie přisoudili Praze.  
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 Z pohledu investiční aktivity je Olomoucký kraj rovněž osmý, s necelými padesáti 

procenty. Republikový průměr by nebyla pro náš kraj tak špatná pozice, jak to na první 

pohled vypadá. Mějme na mysli jeho polohu a už uvedenou špatnou dopravní 

dostupnost. Přesto máme podle expertních údajů poměrně pozitivní image mezi 

podnikateli (tam jsme na 6. místě). Hodnota přímých zahraničních investic na jednoho 

obyvatele tomu ale neodpovídá. V hodnocení tohoto faktoru jsme dokonce nejhorší        

ze všech čtrnácti krajů. Mnozí to, že jsme poslední v žebříčku zahraničních investic,            

za tragédii nepovažují. Tvrdí, že pro region jsou užitečnější domácí investoři než zahraniční, 

kteří postaví jen montovny. Proto nehrozí takové nebezpečí, že se přesunou dál                 

na východ. „Kraj se během několika let může posunout nahoru. Snažíme se dlouhodobě 

přispívat na rozvoj vzdělání a podporujeme co nejrychlejší přesun poznatků z výzkumu        

a vývoje do praxe. Věříme, že to vedle investic do dopravní infrastruktury zrychlí 

ekonomický růst regionu“, tvrdí náš hejtman Tesařík. Tak počkejme, třeba i ten náš životní 

standard raketově vylétne nahoru a budeme se mít až tak jako Pražáci!?   

 

25. ZDRAVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ 

 Jsme národ nemocných a skoro jako bychom se řídili příslovím: Když se člověk 

probudí a nic ho nebolí, tak je mrtvý. Alespoň tak to vypadá podle celoevropského 

výzkumu zdravotního stavu obyvatelstva, které získal Ústav zdravotnických informací            

a statistiky. Jen necelá třetina Čechů nad patnáct let je zdravá, některou z vážných 

chronických chorob u nás trpí 72 % lidí. A nejde o žádné maličkosti nebo nemoci, nad 

nimiž lze mávnout rukou, jako je třeba občasné bolení hlavy. Jde o lékařem uznané 

diagnózy cukrovky, rakoviny, vysokého krevního tlaku, astmatu, alergií, žlučových kamenů 

a řady dalších chronických a nepříjemných nemocí. Přitom 53 % lidí v tomto roce užívalo 

léky kvůli své chronické nemoci a nemoc v běžném životě nějakým způsobem omezila 

každého druhého z uvedených 72 % lidí.  

 Proč to tak je? Jsme simulanti, jak popsal v Dobrém vojáku Švejkovi už i Jaroslav 

Hašek? Nebo to jde opravdu se zdravím lidí v civilizované zemi natolik z kopce? Za řadou 

problémů se skrývají i ty psychické, jen to naše medicína příliš neumí dávat do souvislostí. 

Pak se často stává, že se léčí důsledek, ale nikoliv počáteční problém. Tomu by odpovídal 

i poměrně malý počet lidí, kteří přiznali, že se léčí s depresí či jinou duševní chorobou – 

dohromady jen 6 %. Možná místo nejčastějších problémů s bederní páteří (26,8 %) spíše 

než záda, bolí duše. Zdá se, že takto postavený výzkum o zdraví Čechů je mimo jiné 

důkazem špatně nastaveného systému zdravotnictví bez pohledu na člověka jako celek. 

Je vůbec nastavení oficiálního zdravotního systému u nás dostatečně efektivní? Léčí se 

pilulkami, kdy často jediná stojí stokorunu, ale výsledkem možná jen výroba uvedených 

chronických pacientů!?   

 Na druhém místě toho, co nás sužuje je vysoký krevní tlak (24,4 %) a s ním spojené 

kardiovaskulární onemocnění, včetně anginy pectoris. Na nemoci srdce a cév zemřelo 

letos už více žen než mužů, i když ještě nedávno byl tento poměr vyrovnaný. Infarkt, 

mozková mrtvice nebo komplikace aterosklerózy jsou příčinou plné poloviny všech úmrtí 

v Česku, a to dlouhodobě. Zhoršující se skóre v neprospěch žen je dáno tím, že se dožívají 
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vyššího věku, a zvětšuje se tak počet let po menopauze, kdy už organismus není chráněn 

estrogeny. Ale vinu na nepříznivé bilanci má i strmě rostoucí počet kuřaček.  

 Ono to všechno začíná mnohem dříve. Už školáci by si měli uvědomit, že když 

budou jíst fast food, pít colu, sedět u počítače a zkoušet to s cigaretami, tak si pokazí 

zdraví. Dnešní děti mají mizerné stravovací návyky, nadváhu a málo se hýbou. Třicet 

procent patnáctiletých dokonce pravidelně kouří! Ještě k té obezitě. České děti jsou        

9. nejtlustší na světě – každé desáté dítě tam patří. Je to víc, než ve většině jiných 

podobných zemí. A není to jen tím, že děti tolik jedí hamburgery a pizzu – v posledních 

letech se prostě přestaly hýbat. Že se v žebříčku 23 zemí OECD na předních místech 

vyskytují USA, Portugalsko, Španělsko či Řecko, nás nemůže omlouvat. Vždyť v menších 

městech jako je i naše žádný McDonald či KFC nejsou, a tak je na vině spíše změna 

životního stylu dětí a to, že skoro nechodí ven. Varující také je, že v kouření jsou české dívky 

(!) přebornicemi – jsou na druhém místě mezi zeměmi OECD, kouří jich 23 % a předstihly     

je jen patnáctileté Rakušanky. Chlapců ale kouří jen o pouhé dvě procenta méně, a jsou 

tak na čtvrtém místě! 

 Podle odborníků na závislosti je rostoucí počet kuřaček, který se v Česku nejvíce 

týká právě žen nad 15 let, důsledkem rovnostářství za každou cenu. Chtějí se mužům 

vyrovnat i ve svobodě zapálit si na ulici, což bylo dříve nemyslitelné a nevhodné. Je to 

bohužel trend všech vyspělých zemí, který kopírujeme. Jde tak trochu i o odvrácenou tvář 

feminismu. Ženy převzaly od mužů i zvyky, které jim ničí zdraví. Co je pak platné, že co do 

úmrtnosti žen u porodu jsme celosvětově třetí – umírají u nás v průměru čtyři ženy na sto 

tisíc živě narozených dětí, že patříme dlouhodobě k zemím, kde umírá minimum kojenců, 

nebo třeba ve výskytu tuberkulózy a jiných vážných nemocí, stejně jako počtu lékařů na 

obyvatele? Máme jich na jednoho člověka třikrát víc, než je celosvětový průměr. Kromě 

toho, peníze, které vynakládáme na péči o zdraví, jsou poměrně vysoké: dvojnásobek 

celosvětového průměru a za průměrem Evropy zaostáváme jen o pár korun. To všechno 

napomáhá tomu, aby se v Česku dobře žilo a abychom se dožívali vysokého věku. 

Mimochodem – v průměru o tři roky vyššího, než má Evropa. Je dobré ve výše uvedeném 

neblahém trendu pokračovat, nebo se zavčas chytit za nos? 

 Pokračujme v zamyšlení. Každý Čech letos potřeboval (i spotřeboval?) 30,5 

krabičky léků a znovu se potvrdilo, že patříme po Francouzích k největším polykačům léků 

v Evropě. Pokud by se krabičky položily vedle sebe, byl by to přes tři metry dlouhý „štrúdl“. 

Každý z nás přinesl do lékárny 6,5 receptu a za léky vydal v průměru 1 525 korun. Jenže 

pozor: včetně pilulek, které si kupujeme dobrovolně (816,- + 709,- Kč). Za léky na recept 

jsme tedy v průměru vydali 816,- Kč, průměrný doplatek na jeden recept byl 122,- korun    

a vypadá to, že v příštím roce budeme doplácet ještě více. Jednak podle Janotova 

balíčku stoupne DPH na léky o 1 %, ale především mají výrobci léčiv snížit ceny léků plošně 

o 7 %. Vzhledem k tomu, že se o 7 % sníží i úhrady od pojišťoven, dá se čekat, že někdo    

na to doplatí. Tedy pacienti. Jak totiž vyplývá z chování farmaceutických firem v minulých 

letech, nižší obrat si vykompenzují jinde. Peníze z kapes Čechů utíkají ale často zbytečně. 

Každoročně se totiž vyhodí přibližně 500 tun léků, což přepočteno na finance dělá deset 

miliard korun. 
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 Jak to vypadá u nás? Zřejmě regulační poplatky způsobily, že na střední Moravě 

lidé zamířili pro léky s o pětinu méně recepty, než tomu bylo o rok dříve. I přesto jsme si 

podrželi poněkud kuriózní prvenství – receptů je tu nejvíc v Česku. Podle statistiků přinesli 

letos pacienti do lékáren v celém Česku více než 68,8 milionu receptů. Jen 

v Olomouckém kraji, který loni suverénně vedl s počtem 44 670,se počet snížil o 22 % na 

34 831, ale i tak máme oproti českému průměru více než pětiapůltisícový náskok. Proč 

chodí Středomoravané do lékárny s receptem častěji než ostatní lidé, není podle 

odborníků zcela jasné. Síť lékáren za poslední čtyři roky mírně zhoustla. Na jednu lékárnu 

připadá 4 079 lidí a v kraji máme nyní 113 lékáren, citelně však chybí pohotovostní lékárna 

v Olomouci. U nás byla otevřena již čtvrtá lékárna (na Masarykově ulici), ale v příštím roce 

hodlá otevřít další doktor Gaja na Vítězné. 

 Nemocnost se letos obecně snížila, neschopenka se mnohým nevyplatí. Podle 

zákona, který platí od ledna, za první tři dny nedostane nemocný ani korunu. Ubylo 

banálních viróz, lidé nechtějí neschopenku na kožní onemocnění, lékaři napsali 1,5 milionu 

neschopenek, což je o 31 % méně než o rok dříve, kdy bylo 2,2 milionu pracovních 

neschopností. Nový zákon přinesl ještě jednu změnu – po třech dnech, které stát 

neproplácí, hradí dávky až do 41. dne zaměstnavatel. Ten také může kontrolovat, jestli 

jeho člověk nesimuluje. Zda mají tato opatření jasná pozitiva, je diskutabilní. Spíše je to asi 

tak, že lidé kvůli práci mají strach marodit. Poklesl sice celkový počet prostonaných dní, 

naopak se prodloužila průměrná délka jedné pracovní neschopnosti (16 %, na 56 dnů – o 

více než 13!).  

 Co se změnilo u nás? V objektu na Nábřežní 790 byla díky úsilí Města Litovel               

a jmenovitě pana Miloslava Číhala otevřena v červnu 2009 Alergologická ambulance.    

Je tam možno se svěřit do péče MUDr. Zuzany Fegyveresové nebo MUDr. Hany 

Odstrčilové (obě i nadále působí ve FN Olomouc). Ambulance zajistí kompletní 

alergologické a imunologické vyšetření, ke kterému je dobré mít doporučení odborného 

nebo praktického lékaře. Je zde možné i vyšetření ventilační plicní funkce, objasnění 

dechových potíží či dlouhotrvajícího kašle. K tomu má posloužit spirometr                                 

a bronchoprovokační jednotka. V této budově je dále zřízena ortodoncie MUDr. Jany 

Lemákové. Zabývá se nápravou vad chrupu u dětí i dospělých pevnými i snímatelnými 

rovnátky.  

 Od podzimu začalo v nemocnici ve Šternberku sloužit pacientům dialyzační 

středisko, jehož pořízení stálo devět milionů korun. Pacienti, kteří trpí onemocněním ledvin 

a potřebují pravidelnou dialýzu tak mají dostupnější a vysoce kvalitní péči. V regionu 

podobné zařízení chybělo. Nemocnice je členem skupiny AGEL, která má v Olomouckém 

kraji v dlouhodobém pronájmu také nemocnice v Přerově a Prostějově. V nově 

zrekonstruovaném příjemném prostředí moderního střediska je kapacita až osmi 

dialyzačních křesel. Týdně se zde ošetří 20 až 30 pacientů a naši občané již nebudou 

muset dojíždět do FN Olomouc.  

 Nejbližší léčebný ústav je pro nás v Pasece. Tam v Odborném léčebném ústavu 

otevřeli na konci ledna čtyři desítky opravených pokojů se stovkou lůžek pro dlouhodobě 

nemocné pacienty. Rekonstrukce za 2,7 milionu korun přinesla na geriatrické oddělení 

především komfort. Ústav se 344 lůžky chce v modernizaci dále pokračovat. Do dalších 
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úprav se pasecký ústav chce pustit v roce 2010 komplexní přestavbou hlavní budovy, 

kterou by chtěl financovat s použitím takzvaných švýcarských fondů (ty jsou součástí 

finančních mechanismů EU), a také úvěrem od Evropské investiční banky. Cena 

rekonstrukce přesáhne sto milionů korun. Cílem je vybudovat převážně jen dvoulůžkové 

pokoje s vlastním sociálním zařízením.                    

 

26. BYTY A BYDLENÍ  

 Výstavba bytů obecně nezažívá nyní své nejlepší časy, ale u nás stavební činnost 

naštěstí nepřestala. Město Litovel jako majitel pozemků plánovaných k bytové zástavbě 

vybralo firmu HORSTAV Olomouc spol. s r.o., která ve spolupráci s Okresním stavebním 

bytovým družstvem Olomouc se sídlem v Uničově (OSBD) připravila novou bytovou 

výstavbu v lokalitě Uničovského předměstí, tzv. Severní II.  

 Na pozemku, dříve zemědělsky využívaném, mezi novou asfaltovou komunikací      

na ulici Severní a řadovými garážemi u podniku Papcel, by podle záměru města mělo 

v příštích letech vzniknout až 105 bytů v 7 domech. Některé domy nabídnou bydlení 

vlastnického typu, některé družstevní v režimu členství v OSBD. Konečný rozsah výstavby     

a poměr počtu jednotek bude upřesněn podle zájmu potenciálních vlastníků resp. 

nájemníků - družstevníků. 

 První dům, jehož výstavba začala v těsné blízkosti křižovatky, je v režimu 

družstevního bydlení, kdy družstvo ve spolupráci s financujícím ústavem připraví produkt, 

jehož výsledkem je, že se nájemce po úhradě čtvrtiny ceny může nastěhovat, aniž by 

musel sám náročně vyřizovat vlastní úvěr. Zbytek ceny se pak zaplatí formou splátek 

v nájemném po dobu 20 let, přičemž výši splátek lze dle podmínek banky korigovat.  

 Tento dům o čtyřech nadzemních podlažích má 15 bytových jednotek a 7 garáží    

a jeho umístění reaguje na dnešní požadavky při zohlednění nároků na klidné bydlení 

s relaxačním prostorem, dále zohledňuje pěší dostupnost a dostupnost motorovým 

vozidlem. Až bude dokončeno všech 7 domů, dojde i k vybudování vnitřního jádra 

s malým parkem, který bude obsahovat odpočívací místa s lavičkami, hřiště a kout 

s pískovištěm. Součást komplexu bude i dostatečný počet míst pro parkování motorových 

vozidel. Návaznost na obchody a dopravní infrastruktura je v celé této lokalitě dobrá. 

Ulice Severní navazuje na ulici Uničovskou, která je hlavní dopravní tepnou města.          

Od objektu jsou cca 150 metrů dva supermarkety s širokým sortimentem zboží, autobusová 

zastávka a mateřská škola. Ve vzdálenosti přibližně 250 metrů se nachází zastávka 

železnice a asi 350 metrů je vzdálena pošta.  

 Snad bude budoucího čtenáře kroniky zajímat, co to všechno stojí. Tak v každém 

podlaží je 5 bytů, které jsou řešeny jako třípokojové s kuchyňským koutem, jejichž celková 

cena včetně DPH je od 2,22 milionu korun a dvoupokojové s kuchyňským koutem stojí   

1,43 milionu. Tato cena je celková a mimo jiné zahrnuje podíl na pozemku, infrastruktuře, 

vnitřním vybavení bytů na úrovni sanitárních zařizovacích předmětů, podlahových krytin 

(tzv. plovoucích podlah), dlažeb a koberců. Vnitřní dispozici a vybavení je možné před 

zahájením výstavby dohodou doplnit. Zastřešení je provedeno plochou střechou 
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s odvodněním vně půdorysu. Kompozice oken vychází z požadavků vnitřního členění        

a soudobých estetických nároků (okna jsou řešena jako tzv. francouzská), čímž byty 

působí velmi vzdušně. Objekt budovy je řešen s dvěma vystupujícími arkýři, které zvětšují 

prostor bytů. 

 Termín dokončení bytového domu je v 1. pololetí 2010. Mimo uvedený prostor se 

staví řada rodinných domků v části Pavlínka. V tomto roce byly dokončeny čtyři. Chtělo 

by to další budování domů a bytů, ať se nám město nevylidňuje a mladí z něj neutíkají.      

 

27. STŘEDNÍ MORAVA 

 Jaký byl středomoravský rok 2009? Protikrizový balíček, ničivé záplavy, dvě sněhové 

kalamity, ale také opravená náměstí, nové silnice či sportovní úspěchy – takové je 

kalendárium kraje v roce 2009. Táhlo k nám něco turisty - bylo se na co koukat, něco 

navštívit, něco nakoupit? Bohužel, nic moc. Výrazně ubylo turistů, kteří si zvolili pro 

dovolené nebo delší výlety střední Moravu. Týká se to jak zahraničních, tak českých turistů. 

Pokles dokladují údaje o počtu návštěvníků kraje, které zveřejnil Český statistický úřad         

a Asociace českých cestovních kanceláří.  

 Krize se i tady naplno projevila. Výrazně pokles obecně zájem o pobyty v tuzemsku. 

Lidé mnohem více šetří. Jen za první pololetí ubylo v kraji ve srovnání s rokem 2008 156 000 

českých turistů, což představuje propad 9 %. Ze zahraničí přijelo dokonce o 16 % lidí méně 

a konkrétně tak ubylo 40 000 zahraničních hostů. Olomoucký kraj výrazně kulhá                 

za republikovým průměrem (6% a 13 %). Úbytek tuzemských turistů je na střední Moravě 

v přepočtu na procenta třetí nejvyšší mezi kraji, v procentuálním poklesu návštěvnosti ze 

zahraničí je horších než Olomoucký šest krajů a dva vykazují stejné procento.  

 Jde o začarovaný kruh. Turistů i bez krize na střední Moravu jezdí stále méně. Dost 

možná i to odrazuje podnikatele, kteří by jinak měli chuť v oblasti cestovního ruchu něco 

dělat. Takže nejen krize, ale i slabá nabídka. Například v kraji citelně chybí 

čtyřhvězdičkové hotely. Ubývá tak především organizovaných zájezdů (o 60 %), ubyla         

i firemní klientela. Podnikatelé neumějí dostatečně zhodnotit „taháky“ Olomoucka. 

Příkladem mohou být olomoucké (či spíše loštické) tvarůžky. Je v nich obrovský potenciál.  

Vždyť taková specialita by měla být pro region doslova pokladem. V restauracích ale 

neuvidíte syrečkové omáčky, polévky, nápoje, moučníky. Různých jídel na toto téma        

je přitom možné vymyslet spousty. Jenže restaurace se většinou omezují maximálně na 

smažené tvarůžky a to je skutečně málo. 

 Krizi výrazněji nepocítili snad jen majitelé chat a chalup, kteří své objekty 

pronajímají. Naopak, dařilo se jim nad očekávání. Lidé přišli na to, že ve skupinách kolem 

šesti až osmi lidí a větších, je pronájem chaty mnohem výhodnější než ubytování stejného 

počtu lidí v penzionu nebo hotelu. Navíc tu mají své soukromí, které klienti v posledních 

letech vyhledávají stále víc.  

 Neplatí ani zdaleka, že by Olomouc byla turistickým magnetem. V rámci celé 

republiky patří dlouhodobě, společně s celým krajem, do slabšího průměru. Přitom            
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ve městě jsou stovky památek a v rámci kraje zase krásná příroda, včetně nejvyšších 

moravských hor Jeseníků. A když nejedou lidé do Olomouce, nejedou ani k nám              

do Litovle. Ani lidé, kteří do Olomouce přijedou jako turisté, se zde zpravidla nezdrží více 

než dva tři dny. Nejen chybí kvalitní ubytování, ale možná  by turistickému ruchu přispěl 

nějaký noční život. Ten by snad mohl přilákat mladší lidi, nyní tvoří většinu hotelových 

zákazníků spíše střední generace.  

 Letitým nedostatkem jsou v regionu i kempy. Lidé by si rádi rozložili stan nebo najali 

chatku, ale není kde. Chybí i turistická infrastruktura, včetně té nehmotné. Láska prochází 

žaludkem a to platí vždy. Měli bychom tedy postupovat stejně jako mnohem zkušenější 

turistické destinace ve Francii, Španělsku či Itálii a zaměřit se více na gastronomii.             

Do značné míry je to záležitost marketingu. Právě třeba ty olomoucké tvarůžky patří 

k nejvíce promarněným možnostem. Tuzemští turisté a po nich i cizinci musejí mít region 

spojen rovněž  s něčím takovým, jako jsou i výše zmíněné gastronomické speciality.             

Ty s kombinací nabídek wellnes hotelů a zařízení by mohly skutečně zapůsobit!? 

 Z památek stále nejvíce táhne Bouzov. I když tam ubylo například svateb, celkově    

si na návštěvnost stěžovat nemůže. Stále drží  rekord  s 98 000 návštěvníků.  Před zahájením 

sezóny byly obavy, jak se projeví v návštěvnosti hospodářská krize a počítalo se s jejím 

poklesem až o 30 %. Nakonec hrad navštívilo o šest tisíc lidí více než loni. Nic neponechali 

náhodě. Lákali návštěvníky na různé akce, oblíbené se staly hlavně kostýmované 

prohlídky. Hodně pomohla i výstava kostýmů ze seriálu Arabela v květnu a červnu. Protože 

byly připraveny i vánoční akce, vyšplhal se celkový počet nad sto tisíc. Nezanedbatelná 

je možnost spojit návštěvu hradu s jeskyněmi a tak například Javoříčské jeskyně navštívilo 

43 827 a Mladečské jeskyně 18 702 návštěvníků. Taky to mohli vzít přes Litovel a chvíli 

„pobejt“! 

 Maličko svítá na lepší časy. Kapacita možností ubytování v Litovli se zvyšuje            

(na Záložnu si ovšem ještě drahný čas počkáme!) a blízko bude atraktivní možnost 

kvalitních ubytovacích služeb. Zámecký areál v Chudobíně po čase ožívá. V prostorách 

zámku a k němu náležejících budovách vyrostlo pět apartmánů, restaurace, několik 

kongresových sálů a wellnes centrum. Je v plánu postavit i nové hotelové křídlo se sedmi 

desítkami dvoulůžkových pokojů. Úprav se dočkal i zámecký pak a rybník a celý areál je 

volně přístupný hostům i místním.  

 Na tento projekt nabídky kvalitního ubytování provozovatelé získali více než 

třicetimilionovou dotaci od Evropské unie. Proto se chtějí zaměřit i na takzvanou 

kongresovou turistiku. Konkrétně by se jednalo například o týdenní pobyty, při kterých by 

ubytovaní vyjížděli zájezdovými autobusy na prohlídku okolních památek a přírodních 

zajímavostí. Chudobínský projekt vítáme i my. „Vím, že jde o poměrně velké plány, a jsme 

jim naklonění. I proto, že nám nevyšel  záměr vybudovat ubytování v hotelu Záložna přímo 

Litovli. Kapacita v Chudobíně by nám pomohla. Lidé, kteří do našeho města zavítají          

a nenajdou odpovídající ubytování, odjedou,“ uvedl tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček.    
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28. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI A OBCHODY 

PIVOVAR LITOVEL a.s. 

 Během roku nedošlo ke změnám v názvu firmy a jejím úspěšným ředitelem je 

nadále pan Miroslav Koutek. Ve vedení, ani v organizaci a výrobě podniku také změny 

nenastaly. Průměrný stav zaměstnanců byl 196, což je o 10 méně než v roce minulém.     

Šlo o sezónní pracovníky (ochutnávkové týmy pracující v terénu a brigádníci pro přípravu 

lahví na sezónu), počet kmenových zaměstnanců se nemění. Výstav piva v roce 2009 byl 

167 479 hektolitrů celkem, z toho 18 440 hl na export. Podařilo se výstav udržet na solidní 

úrovni vzhledem k vývoji spotřeby piva v ČR.  

Svět se potýká s ekonomickou krizí, a ta se bohužel nevyhnula ani pivovarnictví. 

Dochází také k poklesu v oblasti cestovního ruchu, mnozí turisté totiž právě k nám              

za výborným pivem jezdí. Pokračuje také koncentrace výroby a nadnárodní společnosti 

některé koupené pivovary zavírají. Tak například skupina Heineken zavřela v průběhu roku 

pivovar v Kutné Hoře a Znojmě a na přelomu roku 2009/2010 byla ukončena výroba 

pivovaru Louny. Skupovány jsou také další menší pivovary, a to skupinami K Brewery           

a L.I.F., které jsou zatím v českých rukách, ale jejich další osud je nejistý. Na trhu tak vládne 

těžký konkurenční boj násobený celosvětovou hospodářskou krizí. 

Ze změn během roku uvádíme: do provozu byl počátkem roku uveden nově 

vystavěný sklad na lahvové pivo; od počátku května se v lahvárně začal stáčet také 

veškerý sortiment lahvového piva sesterského pivovaru Zubr Přerov. Stáčí se zde tedy 

lahvové pivo tří pivovarů – Holba Hanušovice, Zubr Přerov a Litovel. Lahvárenská linka stáčí 

ročně kolem 300 000 hektolitrů lahvového piva. Ve druhé polovině roku 2009 se ČR zcela 

zřetelně dostala do ekonomické recese, a to se objevilo i v celkovém odbytu piva. 

Předpokládá se, že tento trend bude nadále pokračovat a v roce 2010 se ještě prohloubí. 

Přesto je hospodářská situace podniku i v těchto poměrech stabilní.  

V roce 2009 získalo litovelské pivo opět řadu předních umístění na celostátních 

anonymních degustacích. Nealkoholické pivo Litovel Free tu nejcennější – zlatou a titul 

Česká pivní pečeť 2009. Naše pivo se tak znovu prosadilo v nejsilněji zastoupené 

degustační soutěži, která proběhla v Táboře. Toto pivo v Táboře bodovalo už třikrát          

za sebou. Předloni bylo stejně jako letos zlaté, loni získalo stříbrnou pivní pečeť.                  

Ve 13 soutěžních kategoriích se mezi sebou o uvedený titul utkalo celkem 280 vzorků piv, 

které hodnotilo 88 odborných degustátorů. České pivní pečeti pak uděluje komise složená 

z těchto odborných degustátorů, především sládků. Ti u piv posuzovali vzhled, chuť, 

hořkost a říz. O vysoké prestiži soutěže o Českou pivní pečeť svědčí účast 67 pivovarů, 

z toho 9 zahraničních. Není od věci připomenout výbornou propagaci tohoto piva, kterou 

byl 3. ročník zábavné projížďky Litovelským Pomoravím „Free litovelská jízda“ v sobotu      

23. května 2009. 

Dovolím si uvést ještě vzpomínku, kterou napsala členka letopisecké komise, paní 

Marie Hrubá:  “Kvasnicové pivo má téměř neomezenou trvanlivost pokud  je skladováno 

za předepsaných podmínek - o teplotě kolem 6 °C. Této vlastnosti se využívalo při 

zásobování horských chat na zimu. Litovelský pivovar dodával kvasnicové pivo na Šerák. 

Na podzim se celý sklep restaurace naplnil sudy, v nichž pivo stále pomalu dokvášelo        
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a spotřebovávalo se. Při načepování bylo samozřejmě zakalené, protože obsahovalo 

kvasnice. Toto pivo jako specialitu čepoval také bývalý hostinec U Bílého koníčka. Tam 

však byl sklep teplý, pivo bouřlivě kvasilo až létaly zátky ze sudů a následovaly reklamace. 

Nevyhovující skladovací podmínky byly důvodem, že se kvasnicové pivo do takových 

restaurací, jichž byla dříve většina, přestalo dodávat.“    

PAPCEL Litovel 

 Generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti je i nadále            

Ing. David Dostál. V podniku bylo během roku 2009 střídavě oblačno. Již v listopadu 2005 

byla podepsána smlouva na dodávku kompletní papírenské linky na výrobu dekoračních 

typů papírů s rusko-německým koncernem OAO MAJAK – Technocel a koncem letošního 

března byl stroj (výše objemu dodaných služeb a strojního zřízení 22,5 milionů eur!), včetně 

přípravny látky, uveden do provozu. Dodávka takto kompletní technologie byla zatím 

největší v novodobé historii společnosti. V únoru 2009 získal závod novou zakázku pro 

významný ruský papírenský kombinát OOO Suchonsky CBK. Šlo o dodávku papírenského 

stroje a nové linky přípravny látky na výrobu balicích papírů a společnost PAPCEL v ní 

vystupuje v roli generálního dodavatele. Celková hodnota uzavřeného kontraktu činila    

29 milionů eur. Uvedení celého zařízení do provozu je plánováno až v roce 2011.  

 Finanční krize však dopadla na proexportně zaměřené podniky velmi silně,                

a PAPCEL 90 % své produkce exportuje. Oslabení zahraniční poptávky se projevilo 

v poklesu zakázkové náplně firem a celý papírenský průmysl byl poklesem světové 

ekonomiky silně postižen. Koneční zákazníci se potýkali s klesající poptávkou po jejich 

produkci a byli nuceni snižovat prodejní ceny papíru. Jejich objemy prodeje zaznamenaly 

strmý pád a pro zamezení nucených odstávek strojů se rozhodli pro výrobu na sklad. 

Finanční situace je donutila omezit investice do další modernizace provozů a jejich 

ekonomiku zhoršil i ztížený přístup k úvěrům, posílený zvýšenými úrokovými sazbami.  

 Když 75 % tržeb společnosti tvoří zakázky ze zemí východní Evropy a stávající 

ekonomická situace v Rusku je nepříznivá, bankovní sektor prochází krizí a papírenský 

průmysl se potýká s velmi klesající poptávkou, je jasné, že to postihne i litovelský závod 

PAPCEL. Zhruba 60 lidí muselo během prvního pololetí roku společnost opustit a stav se 

zastavil na 239 pracovnících. Výsledky hospodaření za rok 2009 byly varující – kvůli úbytku 

zakázek klesl zisk na 30,9 milionu korun, když v roce 2008 byl 53 milionů. Firma za prodej 

vlastních výrobků a služeb utržila 665 milionů Kč, což je meziročně o 8,1 % méně.               

Pro výrazně proexportně orientovanou firmu, která na zahraniční trhy dodala letos 96 % 

své produkce, se to stalo varováním. 

 Svitlo ale na lepší časy. Zakázka na 29,76 milionů eur (zhruba 765 milionů korun), jejíž 

předběžná smlouva byla podepsána v únoru, byla v říjnu na zasedání představenstva 

České exportní banky na financování projektu odsouhlasena v plné výši. Tímto dostala 

firma zelenou pro start objemově dosud největšího kontraktu v historii. Podnik má s projekty 

realizovanými přes ČEB dobré zkušenosti. Letos dosáhl objem těchto dodávek přes          

300 milionů korun, což přestavuje asi 50 % celkových tržeb litovelské firmy. Věřme, že je to 

dobrý začátek pro prosperitu závodu i v dalších letech. K dispozici jsou i další dobré zprávy 

– budou nové zakázky z Francie a Polska. Zdá se tedy, že management společnosti se 
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s nastalou situací dokáže vypořádat, má jasnou vizi a konkrétní strategii. I když právě 

papírenský průmysl je na ekonomické výkyvy mimořádně citlivý, měla by si firma PAPCEL     

i nadále udržet dobré jméno a stabilní pozici na trhu.  

KIMBERLY – CLARK s.r.o. 

 Ředitelem podniku je Ing. Jaroslav Zapletalík a uvedl, že během roku k žádným 

podstatným změnám v podniku nedošlo. Na oddělení tamponů jich bylo vyrobeno        

571 milionů, což znamenalo nárůst o 52 % proti roku 2008. Tohoto výsledku bylo dosaženo 

díky velkým investicím nejen do strojového vybavení, ale též do infrastruktury závodu. 

Balicí hala na výrobu tamponů byla komplexně zrekonstruována, včetně klimatizace.       

Ve výrobě pracovalo 160 pracovníků v nepřetržitém provozu. Litovelský závod se stal 

strategickým závodem pro výrobu tamponů vyvážených do celého světa, a toto 

rozhodnutí v průběhu roku s sebou přineslo schválenou investici do závodu ve výši 200 

milionů korun. Šlo o rozšíření výroby na šesti nových strojích, jejichž instalace byla 

ukončena v dubnu 2009. Po úspěšném rozjetí výroby na nových strojích byla pro litovelský 

závod schválena další investice 110 milionů Kč, která by po instalaci nových strojů opět 

měla přinést další desítky pracovních příležitostí. Kromě nákupu nových strojů dojde                 

i k celkové rekonstrukci šaten a sociálních zařízení, vybavenosti výrobních hal a dalším 

změnám v infrastruktuře závodu.  

 Závod v tomto roce přijal do pracovního poměru 59 nových zaměstnanců.              

O všechny pracovníky vzorně pečuje sociální komise, která mimo jiné připravila lyžařský 

zájezd do Přemyslova a na závěr roku poskytla dárkové poukázky v hodnotě 500,- Kč. 

V oblasti ochrany a bezpečnosti práce patří závod mezi nejlepší a během roku zde 

nedošlo k žádnému poranění. Díky investicím do moderní techniky došlo k podstatnému 

snížení hluku na jednotlivých provozech. Po stanovených měřeních hlučnosti byla krajskou 

hygienickou stanicí stanovena nová kategorie prací a v závodě není na žádném 

z pracovišť kategorie 3, což znamená v praxi, že nikde není jakýmkoliv způsobem 

ohrožováno zdraví pracovníků, což by vyžadovalo používání speciálních osobních 

ochranných pracovních pomůcek. 

ADRIANA s.r.o. 

 Sortiment podniku zůstal týž, stejně tak ani ve vedení podniku ke změnám nedošlo. 

Výkonným ředitelem je i nadále Ing. Zbyněk Navrátil. Rok 2009 byl pro firmu ve znamení 

velkých investic do výrobní, balicí a skladovací technologie. Již v měsíci lednu 2009 byl 

uveden do provozu plně automatizovaný sklad od dodavatelské firmy Schäfer na 3 600 

paletových míst. V dubnu byl zahájen zkušební provoz nového balicího systému Morelli se 

dvěma robotizačními jednotkami společně s baličkami na hranaté sáčky s otevíráním       

od firmy Ricciarelli. Další měsíc byl ve znamení spuštění zkušebního provozu nové balicí 

linky Pavan na krátké těstoviny s výkonem 3,2 tuny/hod. Na podzim byly zahájeny práce 

na modernizaci kotelny zaměřené na úspornější provoz – byly vyměněny dva kotle           

za jeden nový od firmy LOOS, doplněný o dva ekonomizéry. Toto řešení je velmi šetrné 

k životnímu prostředí. 
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SÝRÁRNA ORRERO, Tři Dvory 

 Sýrárna ORRERO denně zpracuje cca 230 000 litrů mléka. Stěžejním produktem je 

přírodní dlouhozrající sýr Gran Moravia. Dále se zde vyrábí sýřenina – jako surovina pro 

další zpracování, máslo a syrovátka na sušení. Ředitelem podniku je pan Augustin Gec, 

takto i starosta obce Hlušovice nedaleko Olomouce. Firma má kolem sta zaměstnanců     

a patří v tomto ohledu k těm významnějším zaměstnavatelům regionu. Letos se začaly 

vyrábět další sýry – Verena a Provolone.  

 Kdyby měla většina lidí ukázat, kde tedy leží největší světová továrna na tvrdý sýr 

chutnající jako parmazán, těžko by jej hledala právě u nás. Je totiž skutečně jedničkou 

s roční produkcí 6 000 tun sýra tohoto typu.  Během roku 2009 hospodařila s obratem asi 

700 milionů korun a i přes potíže dokázala zůstat v zisku. Málem však firmu položila 

bankovní hysterie. Firma totiž potřebuje pro svůj provoz poměrně velký kontokorentní úvěr, 

což je dáno způsobem výroby sýra, který zraje dvanáct měsíců.  Takže celkem 15 měsíců 

se netrží, ale je nutné stále platit faktury za mléko. Nové úvěry si podnik nyní sjednal            

u italských bank. Do domovské země parmazánu také směřuje i většina produkce Orrera. 

Z litovelské sýrárny odjíždí denně do Itálie kamion plný asi pětatřicetikilových bochníků 

nedozrálého sýra. U partnerů v Itálii dozraje a tam se i balí. Část produkce se pak vrací 

k nám za účelem prodeje v tuzemsku.   

 V Česku se spotřebuje jen asi 5 % produkce sýrárny, tj. kolem 140 tun. Sýr se 

prodává v obchodních řetězcích v několika typech balení. Pokusně je letos zřízena 

specializovaná prodejna v Olomouci. Plánuje se otevření prodejen i v dalších velkých 

městech. Litovelská výrobna těží z toho, že není tolik svázaná tradičními předpisy, které 

musí dodržovat italští producenti. Mléko je možno před zpracováním termizovat, je možno 

i experimentovat s tvarem sýra. Aktuálně se řeší možnost výroby hranatého bochníku 

parmazánu, o který má zájem řetězec McDonald’s, který má při zpracování tradičních 

kulatých bochníků mnoho odpadu. A tak je na českém trhu Orrero svým zaměřením 

unikátem.  

HAJDO, spol. s r.o. 

 Název i sídlo společnosti zůstává nezměněno a statutárním orgánem zůstávají 

jednatelé Jaroslav Dohnal, Jiří Hlavinka. Společnost nové 50 % podílníky – paní Věru 

Lukáčovou (od 27. 3. 2009) a PhDr. Zdeňku Dohnalovou (od 7. 9. 2009). Výrobní program 

zůstává nezměněn a je jím strojírenská výroba. Společnost zaměstnává 53 pracovníků, 

z původních 60 v měsíci lednu 2009. V průběhu roku totiž bylo nutno pod vlivem krize 

propustit část zaměstnanců, někteří odešli do starobního důchodu. Hospodářský výsledek 

za rok 2009 je nižší, než společnost předpokládala, největší propad byl zaznamenán 

v průběhu druhého a především ve třetím čtvrtletí roku. Společnost proto následně přijala 

potřebná opatření, aby rok 2009 a následné čtvrtletí roku 2010 zvládla bez větších 

problémů. 
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HTM Sport s.r.o. 

 Ve vedení podniku je i nadále Mgr. Daniel Vajbar. Došlo ke změně výrobního 

programu, když byla ukončena výroba potápěčských ploutví zn. MARES a vyrábí se 

novinka - lyžařská obuv VECTOR (tříkomponentní výlisek z termoplastů). Průměrný počet 

zaměstnanců během roku byl 270, v měsících prosinec 2009 – únor 2010 byl snížen o 60 

pracovníků. Produktivita práce je vynikající a spolu s optimalizací plánování a dodávek 

materiálu umožnila dokončit plánované množství pro tento rok - 500 000 párů lyžařské 

obuvi, a to již na počátku listopadu. Proto došlo i k přechodnému snížení počtu 

pracovníků. Finanční řízení závodu je uspokojující a podnik je v rámci skupiny HEAD jednou 

z nejvýkonnějších firem. Má skvělý zákaznický servis, odezva od obchodníků je pozitivní, 

především pro rychlost dodávek přímo ze závodu v Litovli. Stále je nouze o další kvalitní 

pracovníky pro stabilizovaný kmenový personál v počtu kolem 200 pracovníků a problémy 

s fluktuací. Pro další sezónu je opět v plánu půl milionu párů lyžařské obuvi podobně jako 

letos. 

SEV Litovel 

 Jediným vlastníkem je od 1. 4. 2008 Ing. Jiří Mencl. Nový výrobek – servo pro 

naklápění světlometů pro automobilový průmysl se plně osvědčil a je kromě nových typů 

gramofonů hlavním výrobním programem závodu. Téměř tři čtvrtiny produkce jsou               

i nadále vyváženy do zahraničí a hospodářské výsledky tak lze hodnotit jako dobré, i přes 

sníženou poptávku po zboží tohoto typu v důsledku hospodářské krize a recese. Bylo však 

nutno snížit počet zaměstnanců, který na konci roku tvořil 191 osob (v roce 2008              

200 pracovníků). 

SLADOVNY  SOUFFLET ČR,a.s. 

 V podniku nedošlo ve vedení ke změnám, je jím i nadále pověřen Ing. František 

Poštulka. Rozšíření pražírny sladu v loňském roce znamenalo zvýšení objemu výroby a ten 

je i letos 10 500 tun. Vzhledem k hospodářské krizi však došlo i k omezení výroby, protože       

již nejsou využívána ke klíčení sladu humna, a počet pracovníků se snížil o pět,                  

na 22 zaměstnanců. Sladovna je i nadále nejmenší v celé firmě a průměrný plat také 

zůstal na stejné úrovni kolem 26 000,- Kč měsíčně.   

VESETA spol. s r.o. 

 Sídlo organizace VESETA spol.s.r.o. je v Kyšicích, Václava Vlčka 202 a jejím 

statutárním zástupcem je pan Petr Souček. Závod je umístěn na průmyslové zóně 

Nasobůrky-Víska a zabývá se výrobou nealkoholických nápojů a balených vod. Průměrný 

počet zaměstnanců je 58. Rok 2009 byl pro výrobní závod v Litovli úspěšný. Bylo přijato      

21 nových zaměstnanců a výroba navýšena o jednu třetinu. K zásobování českého            

a moravského trhu výrobky přibyl i slovenský a polský. Za úspěch lze považovat i investiční 

politiku, kdy se i v období celosvětové ekonomické krize podařilo vystavět velkokapacitní 

sklad výrobků. Pro další rok se připravuje investice do strojního vybavení pro zvýšení kvality 

a jakosti výrobků. 
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STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL s.r.o. 

 Sídlo firmy je i nadále na Pavlínce, číslo 4/5 a statutárním zástupcem je i nadále    

Ing. Petr Sedláček, jednatel firmy, který ji převzal v loňském roce od zakladatele           

RSDr. Lubomíra Vymětala. K žádným změnám ve výrobním programu nedošlo, průměrný 

počet zaměstnanců byl 50 (došlo ke snížení zaměstnanosti o 4 pracovníky). Během roku 

klesl obrat firmy o cca 25 %.  

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAŇOVICE, Haňovice, 783 21 Chudobín 

 Sídlo družstva zůstalo nezměněno, předsedou představenstva je dále Ing. Václav 

Kuba, místopředsedou pak pan Pavel Obrátil. K 31. 12. 2009 mělo družstvo 262 členů, 

oproti roku 2008 došlo ke snížení o 10 členů (4 se odhlásili, 6 zemřelo). Zapisovaný základní 

kapitál činí 13 176 tisíc korun. Hospodaření bylo ovlivněno celkovou hospodářskou krizí        

a došlo k poklesu poptávky po všech komoditách a k dosud nejdelšímu a nejhlubšímu 

propadu cen zemědělských výrobků. U nezemědělských činností kles zájem o výrobky         

i služby. Hospodářský výsledek se tak poprvé od roku 1999 dostal do ztráty – 1 741 tisíc Kč.  

 Družstvo hospodařilo na výměře 2 105 hektarů zemědělské půdy. Rostlinnou výrobu 

poznamenaly extrémní výkyvy počasí. Po dvojitém nástupu jara s letními teplotami             

a nedostatkem srážek následovalo průměrné léto a silně srážkově nadprůměrný podzim. 

To znamenalo snížení objemu i kvality produkce u většiny plodin a větší pokles tržeb byl 

zmírněn jen prodejem zásob z roku předešlého. Tržby v rostlinné výrobě dosáhly 42 383 tisíc 

korun, tj. 93 % úrovně roku 2008.  

 V chovu mléčného skotu se stav stáda pohyboval kolem 850 kusů, z toho 438 krav. 

Rozhodující pro hospodaření tohoto střediska byla rozsáhlá investice do rekonstrukce 

dojírny a odchovny mladého dobytka ve středisku v Haňovicích. Bylo dodáno 3,9 milionu 

litrů mléka. Realizační cena byla však pouze 6,- Kč/litr, a tak tržby z chovu skotu klesly          

o 26 % na 28 916 tisíc korun. V chovu prasat pokračovaly trendy z minulých let a při 

průměrné realizační ceně 29,80 Kč/kg bylo realizováno 914 tun masa a dosaženy tržby 

26 263 000,- Kč (pokles o 3 %).  Hlavním důvodem nízkých výkupních cen jsou rostoucí 

dovozy dotovaného vepřového masa, které se v současné době pohybují na 40 % 

celkové spotřeby. 

 Vývoj nezemědělské a obchodní činnosti přinesl ve srovnání s minulými léty hlavně 

snížení objemu produkce. Celkové tržby klesly o 11 % na úroveň 12 184 000,- Kč. Celková 

aktiva družstva klesla o 3 146 000,- Kč a díky investici do chovu skotu v celkové výši 17,5 

milionu korun došlo k nárůstu zadluženosti na 46,38 %. Dá se přepokládat její snížení na 

úroveň předcházejících let. Produktivita práce dosáhla 1 469 388,- Kč tržeb na pracovníka. 

Počet přepočtených pracovníků se snížil z 84 na 77 a jejich průměrná měsíční mzda 

zůstala na úrovni roku 2008, tj. 18 685,- Kč. Všem je nadále placeno kapitálové a penzijní 

pojištění a to činí 666,- korun na pracovníka za měsíc. Z fondu kulturních a sociálních 

potřeb bylo uhrazeno 142 000,- Kč – příspěvky na obědy, k životním výročím, vánoční 

kolekce a příspěvek na letní a ozdravné pobyty dětí. Sociální výdaje za rok 2009 činily 

celkem 1 117 000,- Kč, tj. 1 209,- Kč na pracovníka za měsíc.  
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VÁPENKA VITOUL, s.r.o. 

 Ředitelem společnosti je dále Ing. Ladislav Vitoul a k žádným změnám v organizaci 

podniku nedošlo. Výrobní program zůstal stejný, jen vlivem ekonomické krize došlo            

ke snížení objemu prodávaného zboží, protože zejména plniva v gumárensko-plastikářské 

technologii zaznamenala podstatné snížení potřeb. Došlo i ke stagnaci v automobilovém 

průmyslu. Počet zaměstnanců je stabilní – 36 (1 pracovník zemřel, 1 pracovnice byla 

přijata), průměrný plat byl 22 000,- Kč. Zaměstnanci měli k dispozici řadu naturálních            

i hmotných požitků a benefitů. Roční výroba závodu byla kolem 72 000 tun.    

 

Z významných podniků byly ještě osloveny např. ALIBONA, Litovelská cukrovarna a MJM, 

ovšem ani přes trojí urgenci zprávy nebyly dodány.  

 

29. ŠKOLSTVÍ 

 Delší dobu se mluví o potřebné reformě škol, ale jen pomalu jdou věci kupředu. 

Dokladem budiž nekonečné tahanice o osud státních maturit a boj o dotace z unijních 

fondů pro oblast školství. O zásadní proměny, tak jak je podporuje ministerstvo školství, 

nejvíce stojí právě školy na střední Moravě. Potvrzuje to jedno z mnohých měřítek – 

množství peněz, které zdejší vzdělávací zařízení dosud získala z unijních fondů. To je 

v tomto roce nejvyšší v Česku. Eurodotace financují přesně to, co je cílem reformy - výuku 

jazyků, internetu nebo školení na moderní pedagogické postupy. 

 Že je Olomoucko skutečně tak úspěšné dokládá i fakt, že z 67 středních škol, které 

krajský úřad zřizuje, dosáhlo na peníze celých 50 % z nich. Mnoho úspěšných projektů Unie 

podpořila i na Univerzitě Palackého v Olomouci, stejně jako na školách jiných zřizovatelů. 

Celkem tak na střední Moravu přiteklo z evropských dotací 110 milionů korun. V přepočtu 

na sto tisíc obyvatel to je 5,82 projektů a v penězích 177 korun na obyvatele. V rámci 

Česka je střední Morava jednoznačně na prvním místě. Přitom řada odborníků, firem          

či institucí šokovaná počtem podaných projektů nevěřila, že se peníze podaří vyčerpat. 

 Finance by měly pomoci výuku modernizovat a zavést nové vyučovací metody, 

které se zaměří především na individuální potřeby žáků a jednoduše řečeno, měly by 

vzniknout moderní školy 21. století. Díky nim mohou desítky škol vybavit budovy 

počítačovými učebnami, interaktivními tabulemi, multimediálními pomůckami, napojit 

všechny počítače na internet či pořídit digitální učebnice. Všechny moderní prvky by měly 

pomoci vytvářet nové tematické celky, které zahrnou různé předměty. Cílem ovšem 

nemůže být jen samoúčelná modernizace výuky. Na konci má být konkurenceschopný 

žák, student, který uspěje na trhu práce. 

 Jen v rámci první výzvy nového operačního programu pro vzdělání                                    

a konkurenceschopnost na léta 2007 až 2013 žádaly školy přes 400 milionů korun. To je 

vzhledem k počtu obyvatel téměř dvojnásobek, než chtějí školy například 

v Moravskoslezském kraji, který se v pomyslném žebříčku umístil na druhém místě. 
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 Co mění a co obnáší školská reforma? Nejvýraznější změnou takzvané reformy 

školství je zavedení Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Tento „rámec“ 

nahrazuje současné osnovy, a hlavně určuje nový smysl vzdělávání. Na škole má vládnout 

„přátelská a vstřícná atmosféra“ napomáhající k rozvoji šesti klíčových kompetencí. I když 

je to krkolomný výraz, jsou „kompetence“ pro změnu systému stěžejní a vše se od nich 

odvíjí. Místo biflování pouček a „faktů“ bez souvislostí by se teď měly školy soustředit právě 

na osvojení kompetencí. Česká školní inspekce už by napříště neměla kontrolovat, zda žák 

ve čtvrté třídě umí násobilku, ale zda umí spolupracovat ve skupině, respektuje 

přesvědčení druhých nebo zda využívá informační technologie. Jakým způsobem v jakém 

předmětu budou učitelé usilovat o to, aby jejich žáci nabyli kýžených kompetencí, bude 

záležet jen na dané škole, kde si sami stanoví, jak budou žáka ke kompetencím vést, jaké 

činnosti a metody k tomu využijí a jak budou naplnění cílů hodnotit. 

 Je to pěkně řečeno, a jako bývalý kantor to dokážu ocenit. Jen aby se nám to 

nezadrhlo na jednom velkém problému, a ten spočívá v tom, že středoškoláků nám rychle 

ubývá. Olomoucký krajský úřad ihned po převzetí středních škol v roce 2001 začal školy 

slučovat, a to na základě průzkumu demografického vývoje tak, aby školy byly schopné 

reagovat jak na pokles žáků, tak i na požadavky trhu práce. To potvrzuje i pohled do 

tabulek středních škol kraje. Jestliže v roce 2001 zřizoval kraj 168 škol, tak v současné době 

je to 126 škol a školských zařízení. Díky těmto krokům je zatím současná středoškolská síť 

stabilizovaná. Kvůli klesajícímu počtu žáků bude krajský úřad zřejmě muset počet středních 

škol snížit. Bude to odvislé od zájmu žáků o studium konkrétních oborů na konkrétních 

školách. U nás se tyto problémy dotýkají  SOU, ale o nich až u zprávy za tuto školu. 

 A jak to bude v Olomouckém kraji podle odborníků vypadat třeba za pět let? 

Podle analytiků najdeme v té době na středních a učňovských školách o dva tisíce žáků 

méně oproti letošku. Zajímavostí je, že zatímco například ještě později, v roce 2016, bude 

celonárodní pokles patnáctiletých žáků o 25,7 %, v Olomouckém kraji bude procentní 

úbytek ještě vyšší – 28,3 %. Z čísel je patrné, že střední a učňovské školství se musí připravit 

na značné propady v počtu studentů. V tomto roce je v ČR 121 586 dětí ve věku 15 let, 

v roce 2015 jich bude jen 89 140. Naštěstí do prvních tříd začnou zase nastupovat silnější 

ročníky. 

 Než se pustíme do konkrétních údajů o litovelských školách, nejprve něco                  

o zajímavé iniciativě Komise školství, kultury a sportu „Litovelské naděje“. Jde o výzvu pro 

podávání návrhů na ocenění jednotlivců i družstev z řad dětí a mládeže, kteří dosáhli 

výrazného úspěchu v rámci školních i mimoškolních aktivit ve školním roce 2008/2009. 

Rada města Litovle je zde garantem každoročního ocenění zejména v předmětových, 

uměleckých, sportovních a ostatních soutěžích či přehlídkách, případně vykonání činu 

vedoucího k ochraně lidského zdraví a důstojnosti, k záchraně lidského života či majetku. 

Důvodem je snaha motivovat děti a mládež k aktivní, cílevědomé a dlouhodobé práci ve 

všech oblastech lidské činnosti a potřeba ocenit ty, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.  

 Návrhy předkládá Radě města výše uvedená komise a mohou je podávat její 

členové, rodiče, ředitelé škol a školských a kulturních zařízení i předsedové sportovních 

oddílů a organizací. Oceněnými mohou být žáci a studenti litovelských škol a školských 

zařízení, členové litovelských sportovních oddílů a kulturních organizací v dětských 
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mládežnických kategoriích. Kritériem pro podání návrhu je významná reprezentace 

města; umístění v krajském či regionálním kole přehlídek a soutěží, postup a účast 

v celostátních či mezinárodních kolech soutěží a vykonání mimořádně významného či 

statečného činu. Jak dopadlo vyhodnocení, jsme se sice nedověděli, přesto si ceníme 

toho, že někdo se vůbec zamyslel nad osudem talentů či těch, kteří svou pílí nebo 

odvahou nějak přečnívají ty ostatní.   

ZŠ Vítězná 1250, Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc  

Je nadále příspěvkovou organizací s kapacitou 720 žáků a ve školním roce 

2008/2009 měla celkem 25 tříd 1. – 9. ročníku s průměrným počtem 24,7 žáků na jednu 

třídu a s celkovým počtem 617 žáků, z toho 319 na prvním a 298 žáků na druhém stupni. 

Kapacita školy tak byla využita na 84,7 %. Škola má i školní družinu s naplněnou kapacitou 

120 žáků, což jsou 4 oddělení, dále pak školní jídelnu s kapacitou až 700 jídel denně.        

Od minulého školního roku je žákům nabídnuta možnost vzdělávání ve třídách s rozšířenou 

výukou základních předmětů. Jako cizí jazyk je vyučován od 3. ročníku jazyk anglický. 

Jako volitelné předměty jsou nejčastěji zařazovány konverzace v cizím jazyce, praktika 

z přírodovědných předmětů, informatika a domácnost. Z nepovinných předmětů žáci 

tradičně preferovali sborový zpěv v PS Benjamínek a DPS Mládí. 

 Školní jídelna zajišťovala stravování pro 612 strávníků, z toho 76 zaměstnanců. Pracují 

zde 2 kuchařky, 3 pracovnice provozu a vedoucí. Je provozována moderní sportovní hala, 

posilovna a venkovní hřiště s umělým povrchem. Tato zařízení jsou využívána školou              

i místními a přespolními oddíly, v hale trénují i tenisová a fotbalová mužstva a jsou zde 

organizovány turnaje, pohárová i mezinárodní utkání v házené a malé kopané. Hala          

i venkovní hřiště slouží ke sportování veřejnosti  v období hlavních prázdnin bezplatně. 

Koncem školního roku se podařilo rozšířit posilovnu o další místnost a vybavit ji sportovním 

náčiním.  

 Plavecká učebna dále organizovala výcvik i pro okolní školy a školská zařízení. 

Účastnily se ho děti z 16 mateřských škol a 10 škol základních, využívaly ho i děti ze školních 

družin a obou ZŠ. Dva dny v týdnu je organizována výuka plavání pro 7 plaveckých 

kroužků a zajištěno 5 kurzů plavání pro rodiče s dětmi, ranní plavání pro seniory, aqua-

aerobic a jednou týdně kondiční plavání. V odpoledních hodinách i o víkendech je 

bazén využíván veřejností, rovněž pro sportovní kluby v rámci rehabilitace po 

soustředěních ve sportovní hale. 

 Škola se stále více zaměřuje na výuku informatiky a dále vybavuje školu výpočetní 

technikou. Pro výuku ICT i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny, k dispozici jsou i dvě 

interaktivní tabule. Celá škola je zasíťována pro přístup na internet a počítač je možno 

využívat i ve sborovně a většině kabinetů. Ve většině učeben je i televizní přijímač 

s videem. 

 Pedagogický sbor tvoří ředitel školy Mgr. Blahoslav Melhuba, 2 zástupkyně,             

35 pedagogů a 4 vychovatelky ve školní družině. To znamená 42 pracovníků, z nichž je        

13 učitelů prvního a 22 druhého stupně. Celkem má škola 63 pracovníků (8 mužů, 55 žen). 

Na škole pracuje výchovná poradkyně, metodik ekologické výchovy, metodik prevence 

sociálně patologických jevů a pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou 
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péči o žáky. Kromě místních výraznou část žáků tvoří dojíždějící z okolních obcí, 

v posledních letech i děti cizích státních příslušníků. Dobré zkušenosti má škola s integrací 

žáků se speciálními poruchami učení a chování i se žáky se zdravotním postižením. Každý 

integrovaný žák má vypracován vlastní individuální vzdělávací plán.  

 Škola se zapojila do mezinárodní spolupráce projektu Socrates-Comenius, 

spolupracuje se školním orchestrem z norského Siljanu, pracují zde dvě skupiny Klubu 

mladých debrujárů. Je nabízena široká škála zájmových kroužků doplňující nepovinné        

a volitelné předměty, včetně kroužku plavání. Informace o všech možnostech i o dění ve 

škole je možno získat na internetu http://www.zsviteznalitovel.cz. Je zřízena i Školská rada, 

kde školu zastupují 2 pedagogičtí pracovníci školy.  

 V přijímacím řízení, kterého se zúčastnilo 73 absolventů, všichni uspěli, nejvíce jich 

přešlo na SPŠ Uničov (6), OA Olomouc (5), SOU Uničov (5) a GJO Litovel (4). Do primy GJO 

přešlo 9 žáků. Při zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2009/2010 bylo zapsáno 

70 dětí, do 3 prvních tříd bylo přijato 57 dětí. Ve druhém pololetí školního roku bylo 

vzděláváno 618 žáků (289 chlapců, 329 dívek). S vyznamenáním prospělo 354, prospělo 

261, neprospěli 3, nehodnoceno bylo 5 a 3 žáci tedy budou ročník opakovat. Pochval 

bylo uděleno 179, napomenutí třídního učitele 34, důtek třídního učitele 14, důtek ředitele 

školy 18 a 7 žáků mělo 2. stupeň z chování. Celkem bylo zameškáno 30 528 hodin, 9 bylo 

neomluvených. 

 Z významných úspěchů školy v soutěžích a olympiádách v národních kolech: 

v celostátní soutěži Mlékonto 3 bylo získáno 1. místo, „Turisté vítáni“ 2x 4. místo a v soutěži 

„Mé toulky za zvěří“ také 4. místo. V regionálních a okresních kolech: 1. místo: regionální 

soutěž o nejlepší školní časopis; turnaj v házené mladších žáků; okresní přebor v běhu         

na 60 metrů; okresní kolo v atletickém víceboji mladších dívek; 2. místo v oblastním kole 

matematické soutěže a 6. místo v krajském kole chemické olympiády. V okrskových           

a místních soutěžích zaujal postup do celostátního kola soutěže Přírodovědný klokan;            

1. místo v turnaji ve vybíjené; 2. místo v turnaji ve volejbale a 4x 1.místo v okrskovém kole 

ve vícebojích. 

 Od 1. října 2008 zahájily svou činnost zájmové kroužky doplňující nepovinné               

a volitelné předměty, kdy nabídka vycházela ze zájmu žáků. Zavedená finanční 

spoluúčast rodičů činila 250,- Kč na jedno dítě a jeden kroužek pololetně. Aktivně 

pracovaly následující kroužky: mediální, keramika I., keramika II., zájmová matematika, 

cvičení z českého jazyka, anglický jazyk hrou, kroužek německého jazyka, kroužek ruského 

jazyka, kroužek francouzského jazyka, chemický kroužek pro 8. ročník, chemický kroužek 

pro 9. ročník, Chemíček pro 4. a 5. třídy, Klub mladých debrujárů, kroužek hry na zobcovou 

flétnu, reedukace, sportovní kroužek 1. stupně, sportovní kroužek chlapců, sportovní hry 

dívek, aerobic pro 1. a 2. ročník a kroužek psaní na PC. 

 Minimální preventivní program byl zaměřen především na problémy šikany, kouření 

a záškoláctví. Pedagogové byli s problematikou obeznámeni, byly jim poskytnuty 

informace, jak si počínat v případě vzniklého problému. Ve škole funguje schránka důvěry, 

kde se objevují informace o šikaně, záškoláctví a vandalismu. V rámci volnočasových 

aktivit mají žáci ve škole k dispozici stoly na stolní tenis, šachové figurky s hracím prostorem 

http://www.zsviteznalitovel.cz/
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z dlaždic, stolní kopanou a u školy bylo vybudováno malé lanové centrum. Dobrá je 

spolupráce s komisí prevence kriminality při RM Litovel, která také finančně podporuje 

pořádání některých akcí pro děti. 

 Z celkového hodnocení školy vybíráme a citujeme: „Škola má pro realizaci 

vzdělávacích programů vytvořeny nadstandardní materiálně  technické podmínky                  

i dostatek finančních zdrojů. Prostorové předpoklady moderní školní budovy i jejího 

venkovního areálu představují vhodné východisko pro kvalitní vzdělávání, relaxaci              

a volnočasové aktivity.“ Zdá se, že vybudování nové školy a její otevření v roce 2002 bylo 

velmi dobrým počinem, který se dále zúročuje v kvalitní práci celého zařízení.   

ZŠ Jungmannova 

 Během roku došlo k zásadní změně ve vedení školy. Mgr. Václav Hrubý odešel       

do důchodu a na jeho místo nastoupila Mgr. Eva Hrachovcová, její zástupkyní se stala 

Mgr. Milena Jindrová. Ve využívání prostor pro výuku je změna v tom, že od 1. 9. 2009 byla 

ukončena výuka v budově na ulici Vítězná. Třídy 1. stupně, které byly v této budově 

umístěny, byly během letních prázdnin přestěhovány do hlavní budovy do dosud 

nevyužívaných učeben. Tento krok výrazně zjednodušil provoz školy. 

 K 1. 9. 2009 pracovalo ve škole 19 pedagogických pracovníků a 5 provozních 

zaměstnanců. Došlo k personálním změnám - 3 učitelky odešly na vlastní žádost,              

Mgr. Václav Hrubý do důchodu a Mgr. Radan Chrudina zemřel. Na částečném úvazku 

jsou dvě učitelky, na mateřské dovolené čtyři. Činnost některých kroužků zajišťují externí 

pracovnice (Ludmila Očenášková, Libuše Kreuzzigerová) a výuku náboženství Mgr. Josef 

Rosenberg.  

 Ve školním roce 2008/2009 ukončilo povinnou školní docházku 47 žáků devátých 

tříd a jedna dívka z 8. ročníku. Škola měla 11 tříd se 223 žáky a školní družinu se 60 žáky ve 

dvou odděleních. Podle školního vzdělávacího programu „Učíme se vzájemné komunikaci 

… doma i ve světě“ se nyní vyučuje na prvním stupni v 1. až 3. ročníku, na druhém stupni 

v 6. až 8. ročníku, přičemž zde jsou v každém ročníku zřízeny třídy nebo skupiny s rozšířenou 

výukou informatiky. Ostatní ročníky pokračují podle programu Základní škola, v 9. ročníku 

rovněž se skupinou zaměřenou na výuku informatiky. S ohledem na zájem rodičů o výuku 

druhého cizího jazyka byly zahájeny práce na změnách školního vzdělávacího programu 

tak, aby byla v budoucích letech zajištěna možnost této výuky pro zájemce a výuka 

informatiky pro všechny žáky. 

 Dělení na skupiny je realizováno ve výuce anglického jazyka při počtu nad 25 žáků; 

ve výuce volitelných předmětů tělesné výchovy ve skupinách chlapci - dívky                       

a v pracovních činnostech v 7. ročníku: Příprava pokrmů (s ohledem na kapacitu cvičné 

kuchyně). Ve školním roce 2009/2010 se vyučují tyto volitelné předměty: přírodovědný 

seminář, zeměpisný seminář, informační technologie, konverzace v anglickém jazyce, 

literárně dramatický seminář, německý jazyk a výtvarné činnosti. 

 Z akcí školy si zaslouží pozornost například Den dětí, kdy pro mladší spolužáky 

připravili žáci 8. a 9. ročníků se svými vyučujícími soutěže ve vědomostech, sportu                

a zručnosti jak v prostorách školy, tak i v městských parcích. Ve spolupráci s rodiči              
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a Svazem českých turistů se uskutečnily tradiční „Toulky Litovelským Pomoravím“. Evropský 

den jazyků byl projektovým dnem, kdy proběhla anketa žáků mezi obyvateli města 

zaměřená na znalost cizích jazyků s následným zpracováním a prezentací na webových 

stránkách školy a školní nástěnce. V Koncertním sále MK se uskutečnilo tradiční slavnostní 

rozloučení s „deváťáky“ za účasti představitelů Města Litovel. Při Dnu otevřených dveří        

a na Vánočním jarmarku se prezentovaly práce žáků, jako kroužek Šikovná vařečka, 

dramatický kroužek Rolnička, pěvecký sbor Úsvit, prodej vánočních výrobků školy a ukázky 

vybavení školy (učebna informatiky a učebny s interaktivní tabulí). 

 V souvislosti s projektem českých a slovenských knihoven na podporu zájmu dětí      

o literaturu „Česko-slovenská záložka“ navázala škola mezinárodní spolupráci se školou 

v Lábu a žáci vyrobili záložky do knih a vyměnili si je spolu s vánočními přáními se žáky 

slovenské školy. V soutěžích bylo dosaženo těchto skromných úspěchů: 4. místo v dopravní 

soutěži ve dvou kategoriích; 5. místo v okresním kole matematické soutěže 5. tříd a 3.         

a 7. místo v okresním kole fyzikální olympiády. 

 Ze zájmových skupin pracuje i nadále turistický kroužek Kompas, vedený paní 

Janou Adamovou a od 1. 9. 2009 byla zahájena činnost v 5 nových kroužcích: Český jazyk 

zajímavě, Pohybová výchova, Gymnastická a pohybová výchova, Dramatický kroužek      

a Šikovná vařečka.  

 Ve školním roce 2008/2009 116 žáků prospělo s vyznamenáním, 128 prospělo, nikdo 

nevykonával opravné zkoušky. Kázeňské problémy nebyly, jen jedna žákyně měla snížený 

stupeň z chování. Po ukončení 5. ročníku odešlo studovat na nižší gymnázium 5 žáků. 

Všichni absolventi po ukončení povinné docházky našli uplatnění na středních školách,     

35 žáků bylo přijato na maturitní obory a 13 do učebních oborů s výučním listem. 

 Škola se zapojila do společného projektu Katedry technické a informační výchovy 

PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ŽŠ Olomouckého kraje (Projekt IVOŠ), který je 

zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod 

výuky s využitím multimediální techniky, efektivním využíváním ICT při výuce všeobecně 

vzdělávacích a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. Projekt řeší tvorbu výukových 

interaktivních modulů pro výuku předmětů: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, 

biologie a zeměpis na ZŠ. Mělo by dojít k rozvoji partnerství a vytvoření sítě 

spolupracujících škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráci a vzájemné 

kooperaci. V rámci tohoto projektu byla vybavena učebna školy interaktivní tabulí 

s počítačem. 

 Cílem projektu ELSTOP je vytvořit e-learningové studijní obory z různých předmětů 

pro učitele ZŠ a SŠ, které by pak pedagogové z celého kraje využívali ve svých hodinách 

pro žáky na těchto školách. V rámci projektu škola zabezpečuje prostory a zázemí pro     

22 pedagogů okolních škol a 6 učitelů ZŠ Jungmannova, kteří procházejí ročním školením 

v oblasti informačních technologií.  

 Po uvolnění bytu školníka zde postupně dochází k úpravám pro účely školní družiny. 

V nevyhovujícím stavu se stále nachází část školy - budova školní družiny a výdejny jídel,    

a tak se v součinnosti s Městem Litovel připravuje projekt na opravu oken, zateplení pláště 

a výměna vstupních dveří. Nemalé prostředky bude nutno v nejbližší budoucnosti vynaložit 
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na opravy osvětlení, rozvodů tepla, elektřiny, střechy a dalších částí budovy tak, aby 

splňovala požadavky na moderní školu. Rovněž původní tělocvična naprosto nesplňuje 

nároky současného školství. Vzhledem k výši rozpočtu školy si pracovníci stanovili jako 

prioritu zlepšení vzhledu chodeb a tříd pomocí svépomocných maleb a zlepšení výzdoby, 

aby tak došlo ke zpříjemnění prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Novinky ze života 

školy i práce žáků je možno najít na webových stránkách www.zsjl.cz.        

 

Gymnázium Jana Opletala, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 

 V označení školy najdeme ještě: škola zapojená do sítě škol UNESCO; „Pilot G“ - 

škola zapojená do projektu ESF „Tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů ve 

vybraných gymnáziích“ a Talent Olomouckého kraje 2008. Docela slušná charakteristika 

aktivity školy. Její ředitelkou je i nadále RNDr. Jitka Krausová, zástupcem pan Radomír 

Dědek, sídlo školy je na Opletalově ulici číslo 189. Jde o příspěvkovou organizaci 

Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem.  

 Studijními obory jsou: Gymnázium - všeobecné o 4leté délce studia a Gymnázium - 

8leté studium, vše formou denního studia. Stav žáků byl k 30. 9. 2009 459 (287 dívek,         

172 chlapců). Cílová kapacita školy je 486 žáků, z toho 246 ve čtyřletém a 240 v osmiletém 

studiu. Na gymnáziu vyučuje 38 pedagogů, včetně vedení školy. Jejich průměrný počet 

let pedagogické praxe je 16 let. Ostatních zaměstnanců školy je 10 (asistentka, 2 účetní, 

hospodářka, školník, pracovník obsluhy PC a 4 uklízečky).  

 Ve 2. pololetí školního roku 2008/2009 na nižším gymnáziu (prima - kvarta) studovalo 

116 žáků, z toho 54 prospělo s vyznamenáním, 62 prospělo. Průměr známek byl 1,56.         

Ve vyšším gymnáziu (kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník) studovalo 339 žáků, z toho 57 prospělo 

s vyznamenáním, 278 prospělo, 4 neprospěli. Průměr známek byl 2,00. Celkem: 455 žáků, 

111 s vyznamenáním, 340 prospělo, 4 neprospěli, průměr známek 1,89. Průměrný počet 

zameškaných hodin na žáka činil 78,03 hodin. 

 Kromě povinných škola zřídila následující nepovinné předměty: ekologie, seminář 

z anglického jazyka, latina, seminář a cvičení z matematiky, seminář z dějepisu, seminář      

a cvičení z chemie, praktická ekonomika (pro 3. ročník a septimu); informatika                   

a výpočetní technika, konverzace v anglickém, německém a španělském jazyce; seminář 

a cvičení z biologie, českého jazyka, fyziky, chemie, matematiky; seminář z dějepisu, 

zeměpisu, výtvarné výchovy; společenskovědní seminář a latinský jazyk (pro 4. ročník         

a oktávu). Z nepovinných předmětů to byly sportovní hry, hudební výchova a příprava      

a řízení projektů strukturálních fondů. Pracovaly kroužky: keramika, biologický kroužek, 

chemický kroužek I.,II. a debatní klub. 

 Do osmiletého studia pro školní rok 2009/2010 se přihlásilo 38 uchazečů (z toho       

20 dívek) a přijato bylo 32 (14). Do čtyřletého studia se celkem přihlásilo 70 uchazečů        

(z toho 30 dívek), přijato bylo 31 (16). Maturitní zkoušku v řádném termínu vykonalo 77     

z 84 žáků. V oktávě maturovalo 23 studentů – 9 prospělo s vyznamenáním, 14 prospělo, 

průměrný prospěch byl 1,74. Ve třídě 4. A- 29 (6 s vyznamenáním, 23 prospělo, průměrný 

prospěch 2,24; ve třídě 4. B - 30 žáků (9 prospělo s vyznamenáním, 21 prospělo, průměr 
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2,06). Umístění absolventů bylo velmi úspěšné: 72 na vysokých školách (89 %  !), 1 na VOŠ,            

2 do zaměstnání, 2 ostatní, 5 z nich informace nedodalo. Výrazným úspěchem bylo přijetí 

2 absolventů ke studiu ekonomie a politických věd na vysokých školách v zahraničí 

(Skotsko).                    

 Ze školní kroniky vybíráme jen významnější události v pořadí měsíců školního roku. 

V září uskutečnil PS Palora 10denní koncertní a pobytový projekt v Itálii; 25. 9. získali hoši VG 

v okrskovém kole v kopané 1. místo. Okrskové kolo v košíkové SŠ hochů VG přináší opět 

vítězství (31. 10.). V listopadu proběhlo pietní shromáždění k uctění památky Jana 

Opletala a listopadových událostí let 1939 a 1989 (14. 11.). Opět 1. místo získali v okresním 

kole turnaje ve florbalu hoši VG a dívky VG se umístily na 3. místě. Prosinec byl ve 

slavnostním ladění – Stužkovací ples a slavnostní předání ocenění Talent Olomouckého 

kraje pro GJO. Den otevřených dveří se uskutečnil 9. 12. 2008.  

 V druhém pololetí bylo vyvrcholení Projektu Comenius, když delegace školy 

navštívila anglický Newcastle, 28. 2. se uskutečnil školní ples a v chemické olympiádě 

kategorie A dosáhl student D. Novák na pěkné 3. místo. V březnu GJO  zorganizovalo 

postupovou přehlídku středoškolských pěveckých sborů za účasti 6 sborů a PS Palora 

postoupil do celostátního finále (10. 3.). V krajském kole konverzační soutěže ve 

francouzštině obsadila Eva Kyselá ze septimy 1. místo, v celostátním kole pak byla na        

8. místě. Na republikovém finále Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů 

v Brně již potřetí získal PS Palora „Zlaté pásmo“. O slavnosti Majáles, která se uskutečnila     

7. května, píšeme v kapitole Slavnosti. PS Palora pod vedením sbormistryně Mgr. Marcely 

Barvířové sbírá úspěchy jako na běžícím pásu, a tak se není čemu divit, že 16. 6. přebírá 

ocenění Rady města Litovle „Litovelské naděje“ za výrazný úspěch v rámci mimoškolních 

aktivit.        

Střední odborné učiliště Litovel, Komenského  

 V tomto roce nedošlo ke změně ani v názvu, ani ve vedení. Ředitelkou je i nadále 

Ing. Helena Kupková, počet pedagogů je 30 (17 učitelů teoretické výuky, 10 učitelů 

odborného výcviku, 3 vychovatelé), počet nepedagogických pracovníků je 10. Počet 

žáků školy 280 v 16 třídách. Jsou vyučovány následující učební obory: cukrář, cukrář  - 

výroba, kuchař - číšník, kuchař - číšník pro pohostinství, prodavač - potravinářské zboží, 

prodavač a výrobce lahůdek, elektrikář. Studijní obor je mechanik – elektronik. Dále je zde 

možno studovat nástavbový obor podnikání v denním i večerním studiu. Žák pokračuje při 

výuce jazyků v tom, který studoval na ZŠ (jazyk anglický a německý). V Domově mládeže 

je ubytováno 28 žáků, z toho 9 chlapců a 19 dívek. SOU začalo od  1. 9. 2009 učit podle 

školních vzdělávacích programů (ŠVP) učební obor elektrikář a studijní obor mechanik - 

elektronik. Pro nástavbové studium podnikání je ŠVP rozpracován a začne působit               

od 1. 9. 2010. 

 Z akcí školy je ve zprávě uveden jen reprezentační ples spojený se stužkováním 

maturantů (20. 2. 2009). Na životě města se SOU podílí zajišťováním občerstvení žáky           

a pracovníky oboru kuchař - číšník na různých společenských akcích; organizováním Dnů 

otevřených dveří s praktickými ukázkami; účastí na vánočních a velikonočních výstavách 
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v MK Litovel a na hradě ve Šternberku; účastí na prezentaci oborů vzdělávání 

v Olomouckém kraji - Scholaris. 

 V soutěžích cukrářů získala 5. místo Monika Váňová (celostátní soutěž „O Priessnitzův 

dortík“ v Jeseníku); Iveta Vaculčíková zlatou medaili v mezinárodní soutěži GASTRO 

v Hradci Králové; Věra Urbášková 3. místo v regionální soutěži „Velikonoční beránci“, 

pořádané Rotary Clubem Prostějov. Družstvo mechanik - elektronik obsadilo 7. místo 

v celostátním klání SOD v Novém Městě nad Metují, Josef Král tam obsadil 10. a Radek 

Štýbnar  17. místo v soutěži jednotlivců. 

 Ze sportovních aktivit školy: každoroční účast na přespolním běhu u příležitosti        

17. listopadu – „Memoriál Jana Opletala a Jiřího Vaci“; soutěže středních škol ve fotbale, 

volejbale a basketbale; v rámci školy ve volejbale, stolním tenise a kuželkách (včetně 

účasti družstva pedagogů); kondiční kulturistika ve školní posilovně a plavání v litovelském 

krytém bazénu. Ve volnočasových aktivitách Středoškolský klub ASK ČR slouží 

v odpoledních a večerních hodinách mladým barmanům a elektrotechnikům a jsou zde 

pořádány i klubové večery zaměřené na hudební a filmovou produkci.  

 Jsou organizovány i vzdělávací kurzy: barmanský kurz v délce 30 hodin, ukončený 

testem a potvrzený Certifikátem CBA; kurz vyhlášky 50 „O odborné způsobilosti 

v elektrotechnice“ ukončený testem a vydáním osvědčení; kurz ručního obloukového 

svařování, rovněž ukončený zkouškou a potvrzený osvědčením. Je realizována spolupráce 

se Záchrannou stanicí sov a dravců „Sovinsko – Stránské“ v pobočce Uničov a třídění 

odpadů: papír, plasty, elektromateriál.  

 Akcemi ve společenském zájmu jsou sbírky „Bílá pastelka“ a „Květinový den“ pro 

nevidomé a slabozraké v Olomouckém kraji či Ligou proti rakovině. Pátým rokem žáci 

dávají společně a bezplatně krev pro Transfúzní stanici Olomouc. Škola je zapojena do 

celostátního projektu „Škola – zóna bez drog“, který monitoruje jejich výskyt na školách. 

V rámci projektu je nabízena i individuální pomoc rodičům, když metodička prevence je 

členkou Komise prevence kriminality při Radě města Litovel. Tři žáci školy se zúčastnili 

v době od 2. 6. do 1. 10. praxe v Řecku. Garantem jejich pobytu byla agentura CAREER 

TRAVEL, která tyto pobyty zprostředkuje pro žáky středních škol se zaměřením                    

na hotelnictví a stravování. 

 Výsledky maturitních zkoušek nebyly příliš povzbudivé. Z 56 maturantů jich                 

5 prospělo s vyznamenáním, 38 prospělo, ovšem 13 neprospělo. V závěrečných zkouškách 

z 57 žáků učebních oborů prospěli 3 s vyznamenáním, 53 prospělo, 1 neprospěl. Závěrečné 

zkoušky probíhaly ve všech oborech podle projektu Nová závěrečná zkouška (NZZ), 

navazující na pilotní zadání „Kvalita I.“ Nejlepší 3 absolventi byli doporučeni delegátem 

Hospodářské komory Olomouc k převzetí diplomu, který uděluje Hospodářská komora ČR 

v Praze.  

 V tomto roce je již budova SOU na Gemerské ulici v novém kabátě. Návštěvníci 

restaurace Za Školou, jakož i další občané, si nemohli nevšimnout čilého stavebního ruchu, 

když zde na konci října 2008 vyrostlo lešení nejprve na západní straně a posléze i na jižní. 

Současně došlo k demontáži starého pláště a budova nabyla jakoby strašidelného 

vzezření. Všude jen díry a radiátory osaměle trčící do prostoru. Pak se ale začala budova 
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odívat do pláště zcela nového, který splňuje veškeré požadavky energetického auditu.   

Po dokončení prací i na východní straně je teď budova jako nová. I když na první pohled 

ta změna příliš radikálně nevypadá, uvnitř je pohoda naprosto nesrovnatelná 

s předcházejícím stavem. Budova byla uvedena do provozu již v roce 1967, a tak už měla 

na opravu plné právo. Celá akce se neobešla bez problémů hlavně proto, že probíhala 

za provozu. Třídy se přestěhovaly do budovy v ulici Komenského, kde se tím pádem učilo 

v každém koutě. Ubytovaní žáci však neměli kam jít, proto jak práce pokračovaly, tak se 

stěhovali nejen s osobními věcmi, ale i s postelí tam, kde už bylo hotovo. To je čerpáno 

z článečku ředitelky v Litovelských novinách, kde děkuje všem pracovníkům i žákům         

za trpělivost, s jakou snášeli veškeré nepohodlí a přeje jim po celý rok 2009 pevné zdraví, 

veselou mysl a chuť do práce i do života.  

Základní škola Prof. V. Vejdovského, Náměstí Přemysla Otakara  

 Personální zajištění školy zůstává stejné, ředitelem je i nadále Mgr. Jiří Müller.      

Mimo něj je zde zástupce ředitele Mgr. Zdena Mazánková, 13 učitelů, 6 vychovatelů,         

1 zdravotní sestra a 12 THP pracovníků. Počet tříd školy je 9, počet žáků 84. Školní družinu 

navštěvuje 15 dětí. Vyučování  probíhá podle vzdělávacího programu „Základní školy       

a ŠVP ZŠ prof. Vejdovského“, č.j. 321/2007. Výuka je rozšířena o psaní na počítači, 

informatiku, individuální tyflopedickou péči, individuální logopedickou péči, prostorovou 

orientaci a samostatný pohyb a o reedukační péči pro žáky s poruchami učení. Školu 

navštěvují rovněž děti na diagnostický pobyt spojený s léčbou tupozrakosti a poruchami 

prostorových funkcí. Z cizích jazyků se vyučuje jazyk anglický a probíhá bezplatná výuka 

hry na hudební nástroje. Při škole pracuje speciální pedagogické centrum, které má 

v péči děti se zrakovým postižením integrované v běžných ZŠ a SŠ.  Součástí školy je 

internát, kde probíhá výchovná i zájmová činnost v keramickém, šachovém, 

goalballovém a showdownovém kroužku. 

 V prvním pololetí prospělo s vyznamenáním 25 žáků, 55 prospělo, 4 neprospěli.      

Ve druhém pololetí bylo s vyznamenáním 26 žáků, ostatní prospěli. Bylo uděleno 6 resp.       

5 pochval a 4 snížené stupně známky z chování. Žáků vycházelo celkem 9, všichni našli své 

uplatnění na SŠ, učilištích nebo pražské konzervatoři. Škola pořádá mezinárodní sportovní 

akce: Šachový turnaj zdravotně postižené mládeže, Otevřené mezinárodní mistrovství ČR 

v showdownu mládeže a Goalballový turnaj zrakově postižené mládeže. Žáci se účastní 

mezinárodních výtvarných i hudebních soutěží. V tomto roce škola oslavila 55. výročí 

svého vzniku. 

Základní škola, dětský domov a školní jídelna, Palackého  

 Ke změně názvu organizace, ani ve vedení a složení pedagogického sboru 

nedošlo. Toto školské zařízení zaměstnávalo celkem 31 pracovníků, z toho 13 učitelů, 10 

vychovatelů a 8 pracovníků provozu. Školní rok 2008/2009 byl ukončen v ZŠ praktické 

s počtem žáků 59. Škola měla 7 tříd, z toho dvě s oddělením. Dětský domov měl k začátku 

nového školního roku naplněnou kapacitu (24 dětí) a pracovaly zde 3 rodinné skupiny.     

ZŠ při zdravotnickém zařízení DO Vojtěchov má nyní kapacitu 45 žáků, ovšem jejich počet 

se v důsledku střídání turnusů mění. 
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 Žáci většiny tříd se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu - Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - příloha pro žáky s lehkým mentálním 

postižením; obor vzdělávání Základní škola. Ve 4. ,5. a 9. ročníku probíhá vzdělávání podle 

Vzdělávacího programu zvláštní školy. Nově je v 6., 7. a 8. ročníku zařazena výuka cizího 

jazyka – angličtiny. Volitelné předměty ustaveny nebyly. Pracuje zde zájmový kroužek 

Cvičení s hudbou.  

 Na konci školního roku 2008/2009 prospělo s vyznamenáním 17 žáků, 39 prospělo,     

1 neprospěl, 2 nebyli klasifikováni. Zameškáno bylo celkem 4 776 hodin, což je v průměru 

81 hodin na žáka. Bylo uděleno 15 pochval, 3 napomenutí a 4 důtky třídního učitele, 

1důtka ředitele školy a 1 snížený stupeň známky z chování. Vyšlo 9 žáků a všichni byli přijati 

do zvoleného učebního oboru na střední školu.  

 Z akcí a reprezentace školy uvádíme: žáci se zúčastnili 15 výtvarných soutěží          

na regionální i celostátní úrovni; X. ročníku maratonu v aerobiku; Běhu Litovelským 

Pomoravím; Dopravní soutěže mladých cyklistů; Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických; 

VII. ročníku turnaje v brannballu a Meziškolního turnaje v malé kopané. 

 Dětský domov nabízí dětem široké pole působnosti pro účelné využití volného času. 

Jsou tu sportovní, výtvarné či rukodělné soutěže, setkání s dětmi z jiných DD, karnevaly       

a diskotéky. Pracuje zde pěvecko-taneční soubor „Rolnička“. Během roku se děti 

zúčastnily následujících akcí: S Bertíkem za dětským úsměvem a S Bertíkem za 

zaměstnáním (akce společnosti AHOLD Czech republic,a.s.) a Strom splněných přání (ve 

spolupráci s RK Patriot reality, spol .s r.o. Olomouc). Uskutečnil se zimní ozdravný pobyt 

v Loučné nad Desnou; Litovelské vodní hrátky; Olympiáda dětských domovů (regionální 

kolo v Prostějově); Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním 

postižením (dvoudenní setkání v Plumlově); Nejmilejší koncert (13 DD na soutěži v Přerově). 

Během letních prázdnin se děti zúčastnily ozdravného pobytu opět v Loučné nad Desnou. 

Týkalo se to zhruba poloviny dětí, těch, které netrávily volno u svých rodin a zůstaly 

v zařízení.              

Mateřská škola, Gemerská 

 Jde o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Město Litovel. Součástí školy     

je i MŠ Kollárova 196. Ředitelkou školy byla až do 1. 8. 2009 paní Marie Číhalová, od tohoto 

dne pak paní Irena Blektová. Ve škole na ul. Gemerská bylo v roce 2008/2009 zapsáno    

110 a v MŠ Kollárova 44 dětí. Pedagogických pracovníků má škola 14, provozních 5. 

Z pedagogických pracovníků mají 2 vysokoškolské, 10 střední odborné a 4 základní 

vzdělání. Všichni splňují požadavek odborné kvalifikace.  

 Materiální provoz školy je dobře zajištěn. Budova MŠ Gemerská slouží těmto účelům 

už od roku 1968 a bude nutná její rekonstrukce. MŠ Kollárova je ve vilové budově 

v okrajové části města a na specifiku MŠ příliš uzpůsobena není. I zde bude potřebná 

rekonstrukce. Výhodou je, že rozlehlá školní zahrada již byla vybavena moderními herními 

prvky a zahradním altánem. 

 Z akcí školy: výuky plavání se zúčastnilo celkem 50 dětí; školní výlet byl uspořádán 

do Pradědovy galerie v Jiříkově a na hrad Sovinec; proběhla beseda s příslušníky Policie 
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ČR s ukázkou policejní techniky a výcviku služebního psa. V duchu olympijských her          

ve Vancouveru se uskutečnilo základní kolo Sportovních her 2009 v 5 disciplínách. 

Doprovodnou soutěží byl přebor v pětiskoku „Doskočíme do Kanady“, do něhož se 

podařilo zapojit i sourozence, rodiče a příbuzné dětí a tak přispět k vytvoření rekordu 

v rámci ČR. Ve výtvarné soutěži „Děti, pozor, červená!“ se děti umístily na 3. místě, 

v olympiádě „Malí vodníčci“ a v soutěži výtvarných prací „Podzimní krása“ získaly 1. místo.  

Základní a mateřská škola Litovel, Nasobůrky 91  

 Tato škola, jejíž ředitelkou je stále Mgr. Jana Nakládalová byla ve školním roce 

2008/2009 organizována jako dvojtřídní škola se 4 ročníky, jedním oddělením školní družiny 

a jedním oddělením mateřské školy. Mateřskou školu navštěvovaly děti ve věku od 3        

do 6 let z obcí Nasobůrky, Chudobín, Mladeč, Sobáčov, Hradečná a Haňovice. Základní 

školu navštěvovalo 17 žáků z obcí Nasobůrky, Chudobín, Víska, Sobáčov a Litovel. Výuka 

je realizována ve dvou kmenových třídách, v jedné počítačové učebně a v prostorách 

školní družiny. Vlastní tělocvičnu škola nemá. K výuce tělesné výchovy využívá přilehlý 

venkovní areál školy nebo část místní sokolovny.  

 Ve školním roce 2008/2009 vyučovala škola podle programu Obecná škola (žáci 3. 

a 4. ročníku), ta umožňuje větší variabilitu v obsahu a organizaci výuky - vyučování 

v blocích. Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci ve dvojicích či skupinách, k umění 

komunikovat, a spolupodílejí se na tvoření pravidel soužití ve třídě (škole), učí se je 

respektovat. Žáci  1. a 2. ročníku byli vyučováni podle školního vzdělávacího programu 

„OKO“(ochota – komunikativnost – otevřenost). Cílem vzdělávání 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.  

 V první třídě bylo 11 žáků (6 chlapců a 5 dívek), ve druhé 6 žáků (3 chlapci               

a 3 dívky), ve školní družině 17 dětí a v mateřské škole 20 dětí (6 chlapců, 14 dívek).        

V 1. pololetí bylo ve škole 17 žáků (14 prospělo s vyznamenáním), ve 2. pololetí 18 žáků    

(15 prospělo s vyznamenání, 2 prospěli, 1 neprospěl). Za celý školní rok bylo zapsáno         

25 pochval, žádná kázeňská opatření udělena nebyla. 

 V celoročním plánu práce se škola zaměřila na oblast matematiky, čtení a psaní, 

estetické, pracovní a dramatické výchovy, sportovní vyžití a zájmovou činnost, kterým 

byla věnována zvýšená pozornost. Škola má vypracován minimální plán prevence 

sociálně patologických jevů, plán environmentální výchovy a výuky anglického jazyka. 

Během roku pracovaly kroužky: pohybové hry, anglický jazyk, počítačový kroužek I., II., 

výtvarný a přírodovědný kroužek.  

 Z dalších vzdělávacích a kulturních aktivit školy je třeba uvést besedy se zástupci 

Hasičského záchranného sboru Litovel, vánoční besídku, besedu nad knihou (v Městské 

knihovně v Litovli), výuku dopravní výchovy, besedu o zvířatech (Ing. Sova z DDM Litovel), 

návštěvu zámku v Náměšti na Hané a školní výlet do jihlavského podzemí a zoologické 

zahrady.  Pro děti a veřejnost byla organizována „Tvořivá dílna“(výroba šperků ze smaltu, 

malování na hedvábí, keramika); dětský maškarní karneval; sportovní utkání rodičů a dětí 

v bowlingu; společný výlet do zemědělského skanzenu; kulturní vystoupení pro rodiče 
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v květnu, spolu se soutěží „O zlatou vařečku“. Žáci školy se zúčastnili závodů ve 

fingerboardu, plavecké soutěže na ZŠ Vítězná u příležitosti „Dne vody“, matematických 

soutěží „Cvrček“ a „Matematický klokan“; recitační soutěže DDM v Litovli (2. místo); 

dopravní soutěže a přírodovědné soutěže „Zelená stezka“, vše bez významnějších 

úspěchů. 

Základní umělecká škola 

 Ve školním roce 2008/2009 pracovalo v ZUŠ 19 učitelů a ředitelem je i nadále        

Ivo Škrabal. Studovalo zde 318 žáků – 274 v hudebním oboru, 44 ve výtvarném. Školu 

v roce 2009 absolvovalo 25 žáků, kteří se prezentovali na dvou veřejných koncertech. 

Největší zájem ze strany klientů byl o výuku hry na klavír a bicí nástroje. Nově lze pozorovat 

i zvýšený zájem o hru na saxofon. Ve sledovaném období se žáci aktivně zúčastnili 

několika přehlídek a soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Tympanista Vladimír Vařeka si odvezl z celostátního kola soutěže diplom za 3. místo a byl 

oceněn Radou města Litovle čestnou cenou „Litovelská naděje“. Oddělení dechových 

nástrojů se prezentovalo v okresním kole soutěží 2. místem (trubka) a 1. místem s postupem 

do krajského kola, odkud si hornista Pavel Pozdíšek nakonec odvezl bronzovou medaili.  

 Škola se stala pořadatelem okresní přehlídky ve hře na akordeon a keyboard 

v květnu 2009. Výtvarný obor zaznamenal úspěch na krajské soutěži ve Šternberku, kde 

dvě žákyně získaly ocenění a postoupily do ústředního kola. V tomto období byla 

zachována tradiční struktura koncertů a výstav pro veřejnost na jaře, v létě (hrad Bouzov), 

na podzim a o adventu. Jako velký handicap je stále celým pedagogickým sborem 

chápána absence důstojného koncertního sálu v budově školy, nicméně dílčí kroky v této 

záležitosti již byly vykonány. Jde o přípravu klimatizace, ventilace, rozvodů elektřiny             

a topení, omítky a částečné zateplení druhého patra budovy.  

Školní jídelna Studentů, příspěvková organizace 

 Zřizovatelem je Město Litovel, ředitelkou nadále paní Irena Halířová. Předmětem 

činnosti je zajištění stravování dětí, žáků a studentů a také vlastních zaměstnanců 

v souladu s platnými předpisy. Jako doplňkovou činnost je oprávněna provozovat závodní 

stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a hostinskou činnost. Ta však nesmí 

narušovat plnění hlavní činnosti organizace a hospodaření    v ní nesmí být ztrátové.  

 Pracuje zde 15 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr, jeden pracovník zajišťuje 

rozvoz jídel. Školní jídelna vykazovala k 31. 10. 2009 1 036 strávníků, z toho   882 dětí, žáků, 

studentů a vlastních zaměstnanců a 154 ostatních strávníků.  Ve školním roce 2008/2009 

bylo uvařeno 172 900 obědů, 51 500 přesnídávek a 33 300 svačin. Strava se připravuje pro 

15 výdejních míst, z toho na 12 z nich se vyváží z objektu. Strava a rozvoz jsou zajišťovány 

pro 9 mateřských škol, 4 základní školy, Gymnázium Jana Opletala a pro cizí strávníky       

na 5 míst. Stanovené ceny pro děti od 7 do 10 roků jsou za oběd 18,- Kč; mezi 11 – 14 roky 

na 21,- Kč; od 15 let 26,- Kč, pro GJO 25,- Kč a pro mateřské školy 27,- Kč (přesnídávka 7,-, 

oběd 13,- a svačina   7,- Kč). Pro cizí strávníky platí tyto ceny: zaměstnanci škola                  

a školských zařízení 54,- Kč; strávníci v jídelně 55,- a pro strávníky s dovozem 58,- Kč. 
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 Školní jídelna nabízí studentům GJO i cizím strávníkům služby ohledně rychlého 

občerstvení formou bufetu ve vestibulu jídelny. Je nabízeno stravování cizím strávníkům jak 

přímo v prostoru jídelny, tak i s možností rozvozu stravy po Litovli a blízkém okolí. Zajišťováno 

je stravování při různých sportovních a společenských akcích a kompletní gastronomické 

služby v prostorách jídelny i mimo ni. Spojenost se zajištěním akce výrazně projevil 

Seniorklub Litovel, který zde uspořádal setkání s představiteli města, kterého se zúčastnilo 

na sto seniorů. V průběhu letních prázdnin byly v prostorách jídelny provedeny některé 

úpravy, jako nástřik obkladů, výměna osvětlení a obložení sloupů.       

 

30. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 Toto středisko pro volný čas dětí, mládeže i dospělých působí nadále jen ve dvou 

budovách pronajatých od města a v otevřeném Klubu mladých, který byl umístěn 

v prostorách bývalého agitačního střediska. Pro menší akce jsou využívány prostory DDM 

nebo prostory spolupracujících škol. Pro větší akce, které nejsou organizovány venku,          

si pronajímá prostory MK nebo haly ZŠ Vítězná. Mimo Litovel pracují kroužky v okolních 

vesnicích, kam dojíždějí interní zaměstnanci nebo externisté. Dále je zajišťována činnost    

na dopravním hřišti a v in-line areálu. 

 Dlouhodobě je využívána stálá táborová základna v Cakově a provozován letní 

tábor v Malé Kraši v okrese Jeseník. Ten je však v současné době nabídnut k odprodeji. 

DDM uskutečňuje zájmové vzdělávání a další činnost pro zájemce od předškolního věku 

až po dospělé. Je pracováno s různě velkými skupinami dětí, mládeže i dospělých podle 

jejich zájmů a pozornost je věnována i malým skupinkám dětí nebo individuálně                   

i talentům.  

 Spolu s ředitelkou Mgr. Janou Čekelovou pracuje v DDM 6 kvalifikovaných interních 

pedagogických pracovníků, 5 interních THP a provozních pracovníků. Bohužel, provozní 

podmínky činnosti DDM se stále nemění k lepšímu. Jsou využívány 2 budovy patřící městu, 

kterému je z nich placen nájem. Hlavní budova je v ulici Komenského, druhá pak             

na Staroměstském náměstí. Dále je zabezpečována činnost v Klubu mladých na ul. 

Sušilova a na dopravním a in-lineovém hřišti. DDM se snaží materiální podmínky zlepšovat, 

ale vybavení je staré. I když je dosud funkční, vyžaduje si stálou údržbu.  

 V pravidelné činnosti bylo otevřeno 48 zájmových útvarů s 537 členy. Z toho bylo    

61 dětí, 418 žáků a 58 dospělých. Největší počet a nejlépe obsazené kroužky byly jako 

každoročně jazykové kurzy, taneční oddělení, kroužky hudební a keramika. V okolních 

vesnicích pracují kroužky v základních nebo mateřských školách. V tomto rozpracovaly 

v Července, Příkazích, Nasobůrkách, Náměšti na Hané, Senici na Hané a v Těšeticích. 

Dopravní výchova byla zabezpečena ve čtvrtých ročnících ve školách celého regionu.   

 Nepravidelná činnost je mnohem náročnější na organizaci a přípravu, ale i tak bylo 

letos uskutečněno celkem 528 akcí s 19 200 účastníky (!), z toho o víkendech a  svátcích 

161 akcí s 71 144 účastníky. Ostatních akcí příležitostného charakteru bylo 163 s 10 965 

účastníky, z toho opět o volných dnech 50 akcí s 4 644 účastníky. Akce jsou směřovány na 
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všechny věkové skupiny, některé jsou pořádány přímo pro určitý věk, jiné pro celé rodiny, 

popřípadě pro děti a mládež bez určení věku. 

 Spontánní aktivity jsou nabízeny hlavně na in-lineovém hřišti. Tady se denně vystřídá 

20 - 50 dětí ve věku od 5 do 20 let, přičemž převažuje mládež od 14 let výše.Klub mladých 

využívá finanční prostředky z projektu prevence kriminality a je otevřen třikrát v týdnu 

odpoledne, až do 18 hodin. Kromě možnosti běžného využívání klubu je zde nabízen            

i program protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. V průměru 

navštěvuje zařízení 20 zájemců, většinou ve věku 12 - 14 let. Dobrá je spolupráce 

s Městskou policií Litovel a Komisí prevence kriminality RM. 

 DDM pořádá řadu soutěží, ať už velké jako Dívka roku, taneční soutěž O erb města 

Litovle, Jarní karneval a O zlatou rybičku; dále menší soutěže (Puzzliáda, Letecký den); 

výtvarné, recitační, pěvecké a přírodovědné soutěže. Každoročně pořádá DDM základní 

kolo soutěže Zelená stezka a krajské kolo Ekologické olympiády. Mnoha úspěchů dosáhly 

na soutěžích taneční kroužky. DDM dlouhodobě spolupracuje s ÚSP Vincentinum Šternberk 

při pořádání integrovaných akcí a aktivně se podílí na životě města při kulturních                 

a společenských událostech.  

 Během prázdnin probíhaly tábory, kterých bylo nakonec deset (4 letní, 4 příměstské 

a po jednom podzimním a zimním) a 3 krátkodobé pobytové akce. Připadá na ně          

306 účastníků, jejich celková délka byla 63 dnů; na pobytových akcích se podílelo            

94 účastníků a délka trvání byla 11 dnů.  

 Informace o činnosti a jednotlivých akcích není zanedbávána. Každý měsíc je 

zpracován program, který je rozesílán formou letáčků do každé domácnosti ve městě. 

Dále je vždy otištěn v Litovelských novinách, je k dispozici v Turistickém informačním 

centru, vysílán kabelovou televizí a avizován městským rozhlasem. I když jsou prostorové    

a materiální podmínky i nadále svízelné, DDM se daří udržet dobrý standard minulých let. 

Více pozornosti bylo letos věnováno pravidelné zájmové činnosti. Je naděje, že po 

přestěhování ZŠ pro slabozraké do Olomouce, že DDM získá výhodnější prostory a bude 

možno činnost realizovat v jediném objektu. Vzhledem k rozsáhlé a záslužné činnosti jim to 

velmi přejeme. 

 

31. MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITOVEL 

 Vedení knihovny je i nadále v rukou Mgr. Lenky Fišrové. Během roku nedošlo 

k personálním změnám, přepočtený počet zaměstnanců je 4,4. Během roku zde 

vykonávaly praxi tři studentky Střední odborné školy – obor knihovnické a informační 

systémy a služby. Knihovna s pobočkou ve Vísce má nyní 1 367 registrovaných čtenářů, 

z toho je 436 dětí do 15 let. Počet výpůjček byl 51 114, fyzických návštěv 22 615 (18 779 

klasických návštěv, 1 872 na internetu, 1 776 vyhledávání v katalogu a 188 za účelem 

vzdělávání). Pro uživatele je prostřednictvím výpůjční služby zajištěno získání knih i z jiných 

knihoven a v tomto roce jí bylo využito 178x. kromě MK Víska vede MěK Litovel dalších 10 

knihovních poboček s evidenčním číslem knihovny, které stejně jako MěK zřizuje Město 

Litovel. V pobočkách bylo v roce 2009 zaregistrováno 155 uživatelů, z toho 53 do 15 let, 
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evidováno bylo 6 151 výpůjček, knihovny navštívilo 2 025 návštěvníků a s internetem 

pracovalo 1 195 klientů.  

 Knihovní fond se během roku rozrostl nákupy a dary (1 358 svazků pro MěK, 148 sv. 

pro knihovny v místních částech). Náklady na pořízení byly 233 267,- Kč, z toho 7 010,- Kč 

pro pobočky. Nákup periodik si vyžádal částku 27 801,- Kč. Z knihovního fondu, který nyní 

tvoří 35 840 knihovních jednotek, za rok 2009 ubylo 748 svazků. Z kulturních pořadů a akcí 

informační výchovy bylo v roce 2009 uskutečněno 112 akcí, z toho například 6 úvodních 

knihovnických lekcí a seznámení s knihovnou;  cyklus školení v základech práce s PC pro 

seniory, ve spolupráci se Seniorklubem Litovel, kterého se v 17 lekcích s účastí 9 – 12 osob 

na každé naučili základním pojmům, ovládání PC, práci se soubory, poštou, základy       

MS Office a práci s internetem. 

 Poprvé se MěK zúčastnila  Noci s Andersenem;  v rámci Týdne čtení a Týdne 

knihoven proběhlo 16 akcí pro 338 dětí na podporu čtení; v obou odděleních byly 

organizovány ankety Kniha mého srdce, soutěže Chytrolín a výstavy výtvarných prací žáků 

litovelských škol. Informace o činnosti, výpůjční době a službách byly prezentovány 

formou plakátů ve vestibulu knihovny, hlášením městského rozhlasu, v článcích 

v Litovelských novinách, v regionálním i celostátním tisku a na webu MěK. 

 V knihovně je používán automatizovaný knihovní systém Clavius, pro uživatele zde 

slouží 8 počítačů, na adrese www.knih-litovel.cz je dostupný on-line katalog z prostoru 

mimo knihovnu. MěK je zapojena v projektu SKIP – Knižní obálky. Uživatelé jsou                      

o rezervacích, připomínkách a upomínkách informováni elektronickou poštou. Na webu    

je kromě dalších informací přístupný rovněž základní fond retrokatalogizovaných knihoven. 

 

32. MUZEUM LITOVEL A MSL 

MUZEUM LITOVEL 

 Během roku 2009 nedošlo k žádným personálním změnám. Vedoucí muzea je 

nadále Mgr. Zdeňka Frištenská, pracovníkem muzea Mgr. Robert Najman, kteří jsou 

zaměstnáni na plný úvazek. Na částečný úvazek vypomáhala paní Libuše Grohmanová. 

Aranžérské práce spojené s přípravou a realizací výstav zajišťovala paní Marie Rosmanová 

a o úklid pracoven, výstavních sálů a společných prostor v budově pečovala paní Jarmila 

Prchalová. Jako každoročně poskytovalo ML stálou informační a průvodcovskou službu       

i možnost využívání badatelské knihovny. Byly sbírány doklady, dokumenty, předměty        

a věci denní a řemeslné potřeby našich předků, shromažďovány informace. Návštěva 

byla celkem slušná, 3 514 osob, z toho bylo 23 hromadných výprav. Největší návštěvnost 

byla zaznamenána tradičně ve dnech vernisáží, při celoměstských akcích (Hanácké 

Benátky, EHD  - Litovelské slavnosti) a vánoční akci Oživlá řemesla V. Úzká spolupráce byla 

s Muzejní společností Litovelska, o.s., Seniorklubem Litovel, litovelskými školami, spolky          

a organizacemi. ML se aktivně zapojilo do již uvedených celoměstských slavností.  

 Dne 11. září 2009 Muzeum Litovel oslavilo 5 let své novodobé existence. Stálá 

expozice „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ byla doplněna o dary týkající se 

http://www.knih-litovel.cz/
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stávajících řemesel a živností, významně byl obohacen obor – holičství a kadeřnictví.     

Bylo organizováno 5 výstav. V lednu až březnu 2009 to byla souborná výstava k 20. výročí 

úmrtí pana Františka Flasara z Červenky „František Flasar a jeho dílo“, která přiblížila širokou 

škálu děl tohoto významného umělce. Na deset dnů března byla Vědeckou knihovnou     

v Olomouci zapůjčena výstava „Portolánový atlas z roku 1563“, dílo Jaume Olivese - 

vrcholný projev kartografického umění své doby. Šlo o prezentaci cenného objevu 

vzácného námořního atlasu. Od 8. dubna do 23. srpna byla realizována výstava „Dřevo 

v umění - přírodní krása“, na které se objevily různé podoby dřeva, skloubení přírodního 

materiálu s umem lidí našeho regionu i zajímavé konfrontace různých zpracování tohoto 

tvárného materiálu. Září až listopad 2009 ML věnovalo zajímavé výstavě litovelského 

knihkupce, člena hanácké ambasády a všestranně činného nositele kultury „Petr Linduška 

- sběratel“. Byla představena pestrá kolekce z jeho sbírek (kulaté pohlednice, dětské 

knihy, zápalkové a fezové nálepky, odznaky, poštovní knížky, kartičkové kalendáříky, 

reklamní pohádky a ilustrace českých umělců, v čele s Marií Fischerovou – Kvěchovou. 

Poslední výstavou v měsíci prosinci bylo „Posezení nad kronikami Litovle“ spojené 

s besedou s bývalými i současným kronikářem města. Prezentovány byly ukázky 

z městských a obecních kronik, kronik podniků, organizací, rodin, spolků, škol i zájmových 

sdružení. 3lo především o zapůjčená díla a materiály z novodobých sbírek ML.  

 Během roku se v prostorách ML uskutečnilo 8 akcí. V lednu byla zahájena výstava 

díla Františka Flasara PhDr. Vítězslavem Kollmannem a proběhlo současně shromáždění 

členů MSL. Přednáška o hanáckém kroji Ing. Radovana Urválka byla 12. března, 

komentovaná prohlídka výstavy cenného atlasu 18. března (Mgr. Jiří Glonek).V rámci 

Festivalu muzejních nocí se konala i „Litovelská muzejní noc (5. 6.) a při Dnech evropského 

dědictví – Litovelských slavnostech 2009 (12. 9.) strašidelná prohlídka muzea. V říjnu 

proběhl slavnostní a zároveň netradiční křest knihy pověstí Karla Faltýnka „Vyprávěnky 

starého hrnčíře. Pověsti z Litovle“. O tradici a současnosti sběratelství vedl besedu         

Mgr. Robert Najman. Poslední akcí roku byla na druhý svátek vánoční „Oživlá řemesla V.“ 

– předvedení tradičních i novodobých řemesel při stylovém osvětlení a s Hanáckou 

mozekou. Připravena pro zájemce byla i tvůrčí dílna.    

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, občanské sdružení 

 MSL pracovala i nadále pod vedením Mgr. Roberta Najmana, odborného 

pracovníka Muzea Litovel. Výbor byl pětičlenný a dva členové revizní komise. Výbor se 

scházel každý měsíc. V červnu 2009 ukončil členství ve výboru pan Lubomír Šik ze 

zdravotních důvodů. Usilovalo se opět o grantové finance a tak Město Litovel poskytlo na 

činnost v roce 2009 40 000,- Kč (na rok 2010 je požadováno 29 000,- Kč). Členská základna 

je 40 řádných členů (z toho 2 studenti) a 2 čestní členové.  

 Během roku bylo uskutečněno 13 akcí. V lednu na shromáždění členů MSL byla 

provedena komentovaná prohlídka výstavy „František Flasar a jeho dílo“ a pokřtěna 

práce „Zajímavosti z Litovelska. Ročenka MSL 2008“. Únorová exkurze do litovelské 

sladovny přilákala 44 zájemců, které s problematikou sladovnictví seznámil PhDr. Michael 

Viktořík, Ph.D., autor knihy o sladovnictví a sladovnických rodin. Ve spolupráci s folklorním 

souborem Hanačka a Muzeem Komenského v Přerově byla v březnu přednáška             

Ing. Radovana Urválka o hanáckém kroji a také ve spolupráci s Muzeem Litovel 
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komentovaná prohlídka výstavy „Portolánový atlas z roku 1563“. Největší akcí, kterou MSL 

spolupořádala, byla akce „Silácká Litovel“, na počest 130. výročí narození světoznámého 

zápasníka Gustava Frištenského. Návštěvníků bylo 73 a ti mohli sledovat soutěže                  

3 čtyřčlenných družstev v silových disciplínách. Na Mezinárodní den muzeí uspořádala 

MSL autobusový zájezd do Letohradu. Tady navštívili Městské muzeum, shlédli památky 

města a především moderní Muzeum řemesel. Litovelská muzejní noc je nový projekt, nyní 

realizovaný i v ČR, se uskutečnili v pátek 5. června a probíhala formou komentovaných 

prohlídek obou výstavních místností. V červnu ve spolupráci se Senioklubem Litovel            

46 osob navštívilo Hanácký skanzen v Příkazích, kde se role průvodce ujal pan Boleslav 

Vaca, jeden ze zakladatelů skanzenu. Většina účastníků spojila akci s cyklovýletem. 

 Druhé pololetí činnosti začalo až v září. Při Litovelských slavnostech v rámci EHD 

(Dnů evropského dědictví) byla zaznamenána největší návštěvnost Muzea Litovel 

v novodobé historii a k úspěchu přispěla i akce MSL- Strašidelné prohlídky Muzea Litovel.  

Ty se konaly v půlhodinových intervalech od 20 hodin a 168 účastníků během 6 prohlídek 

mluví za vše. V září se uskutečnil i druhý autobusový zájezd „Za židovskými památkami 

regionu“. Erudovaným průvodcem po celý den byl pan Luděk Štipl, předseda 

občanského sdružení Respekt a tolerance. Do loštické i úsovské synagogy a na židovské 

hřbitovy tamtéž se podívalo 37 osob, z toho 16 členů MSL. Další z úspěšných akcí MSL byl 

křest publikace Karla Faltýnka „Vyprávěnky starého hrnčíře. Pověsti z Litovle“. Šlo o 

společenské setkání milovníků literatury, hrčířů, keramiků a členů hrnčířské rodiny Lamrů     

(z pozůstalosti josefa Lamra st. byla publikace zpracována). V listopadu vystoupil 

s příspěvkem o tradici a současnosti sběratelství předseda MSL. Jednalo se o 

doprovodnou akci k právě probíhající výstavě v ML. Poslední akcí MSL v roce bylo otevření 

výstavy „Posezení nad kronikami Litovle“. Šlo o vzdělávací přednášku s PhDr. Miroslavem 

Koudelou ze Státního okresního archivu Olomouc a bývalého kronikáře města pana 

Lubomíra Šika i současného kronikáře PhDr. Josefa Hubáčka. Besedovalo se na téma 

práce kronikářů a kronik Litovle. K prohlídce byly připraveny kroniky města, spolků, 

organizací, ale i rodin. Na druhý svátek vánoční se MSL spolupodílela na již tradiční akci 

„Oživlá řemesla V.“, kterou navštívilo 204 platících osob a 57 dětí do 6 let. Dá se 

konstatovat, že práce tohoto občanského sdružení je nejen záslužná, ale také městu         

a jeho občanům prospěšná, když obrací jejich pozornost jak k historii, tak i k zajímavým 

otázkám současnosti.              

 

33. MĚSTSKÝ KLUB 

 Vycházíme z hodnotící zprávy Městského klubu Litovel, příspěvkové organizace 

(MK), která z hlediska fungování organizace hodnotí tento rok pozitivně. Bylo dosaženo 

kladného hospodářského výsledku a organizace beze zbytku naplnila své poslání.             

Za hospodářskými výsledky stojí, jako u každé kulturní organizace, řada faktorů -zájem 

návštěvníků o kulturní pořady, ovlivněný i jejich ekonomickou situací při cenách 

vstupného, stejně jako počasí, které má svůj vliv na úspěšnost akce i například na 

spotřebu energií. Výrazný pokles počtu návštěvníků, i přes ekonomickou recesi, naštěstí 

zaznamenán nebyl. Pozitivní jsou ohlasy kulturního dění ve městě v regionálních                              

i celostátních médiích. 
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 Činnost MK i nadále vychází ze Zřizovací listiny, novelizované v říjnu tohoto roku, 

která uvádí jako hlavní účel MK organizaci a podporu kulturního dění v Litovli                        

a poskytování veřejných služeb v oblasti kultury. Předmětem hlavní činnosti je nadále 

pořádání a zprostředkování uměleckých produkcí pro všechny věkové a sociální skupiny; 

podpora činnosti zájmových skupin; kurzovní činnost; spoluúčast na pořádání 

celoměstských kulturně-společenských akcí; spolupráce s dalšími školskými a kulturními 

zařízeními, Domem dětí a mládeže, Základní uměleckou školou a vydavatelská činnost.  

 Předmětem doplňkové činnosti je poskytování reklamních služeb; zprostředkování 

veřejně prospěšných obchodních činností; poskytování pronájmů a hostinská činnost.       

MK je rozdělen do dvou oddělení: oddělení umělecké produkce (dramaturgie, produkce, 

propagace) a provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa budov, 

technika aj.). Pro svou činnost využívá MK sály v budovách a objektech města, jejichž je 

současně správcem. Jde o Koncertní sál, Výstavní síň, klubovny, učebny a zkušebny 

v budově MK a Velký a Malý sál v prostorách hotelu Záložna. Tyto prostory jsou rovněž 

krátkodobě pronajímány firmám, organizacím a agenturám k jimi pořádaným akcím           

a současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory kurzům, souborům a skupinám 

zájmové činnosti.  

Divadelní představení   

 Během roku 2009 se uskutečnilo pět divadelních představení. V únoru předvedlo 

Divadlo Járy Cimrmana představení České nebe, které bylo jako premiéra jednoznačně  

vrcholem divadelní sezóny, a  již na konci roku 2008 beznadějně vyprodáno. V dalších 

představeních (Noel Coward: Rozmarný duch; Vše o ženách; Jean-Jacques Bricaire, 

Maurice Lassyques: Velká zebra aneb jak že se to jmenujete?; František Ferdinand 

Šamberk: Blázinec v prvním poschodí) se objevila celá řada známých pražských herců, 

z těch nejznámějších například Ondřej Vetchý, Jaroslava Obermaierová či Oldřich 

Navrátil. Tato představení byla přiměřeně zaplněna diváky a znamenala vždy významný 

počin v kulturním životě města. Zájem o abonentní vstupenky o tom nakonec svědčí, když 

si ji zakoupilo na tuto sezónu 203 osob. Ve spolupráci byla realizována dvě představení 

skupiny maniaci: Řvali, až spadli aneb Indiana Džouns na poslední bobří výpravě.  

Koncerty 

 Koncertů, připravených MK, bylo v tomto roce dvanáct. Z nich si zaslouží pozornost 

březnový koncert věnovaný Luboši Černému, zakladateli a členu skupin NOACO a 

COKOLIV: Vzpomínka na kamaráda. Ten totiž v únoru nečekaně v poměrně mladém věku 

zemřel. Velký úspěch měly akce pořádané v netradičním prostředí kostela sv. Marka.       

Byl to CIMBAL CLASSIC – hudba ovlivněná folkem i vážnou hudbou a koncert zpěvačky 

Věry Martinové s hosty Lenkou Slavíkovou a Jamie Marshallem. Tato akce v předvánočním 

čase dokázala vyprodat celý kostel. Zážitkem byl i koncert populárního jazzového               

a swingového zpěváka Ladi Kerndla s orchestrem, který nadchl diváky všech věkových 

skupin nejen hudbou, ale i povídáním a vzpomínáním na rodiště své manželky.  

 Z populárních umělců vystoupili například Jitka Zelenková (host PS Palora z GJO)      

a mladý talentovaný zpěvák Tomáš Klus. Fajnšmekři nejvíce ocenili koncert složený z písní 

nejprodávanější desky roku 2008 „Ohrožený druh“, kde zazněly šansony Michala Horáčka 
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v podání Natálie Kocábové, Nadi Válové, Hany Robinson, Lenky Nové, Terezy Nekudové, 

Věry Nerušilové a Františka Segrada. Protagonisté a diváci vytvořili neopakovatelnou 

atmosféru a koncert přitáhl média a posluchače i ze vzdálenějších koutů republiky, když 

byl jedním ze sedmi živých vystoupení u nás.  

 Zajímavým projektem byla spolupráce MK s Mikroregionem Litovelsko, když byly 

uspořádány tři koncerty – skupiny JAVORY (s Hanou a Petrem Ulrychovými) v Bílé Lhotě; 

The BEATLES revival v zámeckém parku v Chudobíně a koncert písničkáře Jaroslava Hutky 

v Náměšti na Hané. Diváci a posluchači ocenili, že na první dvě akce byl díky dotačním 

fondům vstup zdarma a MK zajistil i autobusovou dopravu na místo koncertu. 

 Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Litovel bylo zorganizováno šest 

koncertů (klavír, bicí, akordeon a keyboard, Jarní, Absolventský a Adventní koncert), 

kromě toho vystoupení souborů ROCK 3 a akce k 50. výročí založení DPS Mládí. Byla tak 

splněna multižánrovost koncertů, když měl příležitost zaznít rock, bluegrass, country, jazz, 

swing, cimbal, folk, pop, šanson i alternativní hudba. Je dobré, že se vedení MK nebojí 

experimentovat a početná návštěvnost dokladuje, že jde o dobře nastoupenou cestu. 

Počet 23 koncertů v roce je číslem více než úctyhodným. 

Koncerty Kruhu přátel hudby  

 Kruh přátel hudby (KPH) byl opět mimořádně pilný a během roku, na jaře,               

na podzim a v zimě uskutečnil 8 koncertů vážné hudby. Hlavní podíl na organizaci              

a zajišťování koncertů má nepochybně Ing. Helena Najmanová Ph.D.,spiritus agens 

celého života KPH. Základní gro  koncertů se konalo v Koncertním sále MK, další již tradičně 

v Mladečských jeskyních a ve varně Pivovaru Litovel, netradičně pak v kostele sv. Marka. 

Ten se díky vstřícnosti pana faráře Mgr. Josefa Rosenberga stává významným centrem 

kulturního dění města a lze jen konstatovat, že všechny koncertní akce zde byly velmi 

úspěšné a celý chrámový prostor zaplnily.  

 Pokud bych i já, jako téměř pravidelný posluchač mohl vyzvednout některé 

z koncertů jako mimořádně úspěšné, potom by to byl březnový koncert a literárně 

hudební večer k poctě 105. výročí úmrtí Antonína Dvořáka - čtyřruční klavír manželů 

Kasíkových, doplněný recitací Jana Šťastného; zpěv Virginie Walterové za klavírního 

doprovodu Karla Prokopa v jeskyních v Mladči a Janáčkovo trio (housle, violoncello           

a klavír) v Koncertním sále MK. Neziskové komorní koncerty vážné hudby se mohou 

uskutečňovat hlavně díky podpoře sponzorů a nadací. Celková částka takto získaná 

v tomto roce dosáhla částky 44 355,- Kč. Stálá bolest koncertů KPH vyléčena nebyla. Jde 

o poměrně malou návštěvnost běžných koncertů v Koncertním sále (30 – 45 posluchačů) 

a snad jen atraktivní prostředí varny pivovaru dokázalo přitáhnout kolem 140 zájemců. 

Přitom jsou permanentní vstupenky dostupné svou cenou a ještě pro seniory platí sleva na 

200,- Kč/rok. Ale i tak se jedná o kulturní čin hodný uznání. 
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Výstavy 

 Těch bylo během roku třináct, prakticky každý měsíc, mimo srpna jedna, v květnu   

a červnu po dvou. Nejvýznamnější z nich byla zřejmě výstava soutěžních fotografií 

fotosoutěže „Město stromů“, která byla obeslána 150 soutěžními snímky od autorů ze 

všech koutů republiky. Snímky zachycovaly stromy i les v různých velikostech, tvarech           

i ročních obdobích. Fotoklub Litovel uspořádal celkem pět výstav a o nich později 

v souvislosti s jeho činností. Malířské výstavy byly čtyři – z nich zaujaly například  obrazy 

Litoveláků  Jiřího Zapletala (květen) a Jana Hrachoviny (říjen). V měsíci březnu pak 

proběhla nejvýznamnější z výstav obrazů, když byla Výstavní síň MK hostem putovní 

výstavy výtvarníků EU – Mikolowské nálady. Výstavy se zúčastnila i delegace z polského 

družebního města i moravských Klimkovic. U příležitosti svátků se konala Velikonoční            

a Vánoční výstava spolu se společnou výstavou studia ATELIER. Vzhledem k velkému 

úspěchu výstavy o stromech plánuje MK spolu s Městem Litovel vyhlášení podobné 

soutěže na jiné téma. Všeobecně je také chváleno vybavení Výstavní síně, citlivé 

organizování výstav, početná účast na všech vernisážích s hudebním programem             

a promluvou zástupce vedení města, a pokud jde o autorskou výstavu, tak i odborníka, 

který osobnost umělce přiblíží.  

Pořady pro děti  

 Pro děti z mateřských škol a prvního stupně ZŠ připravil MK 7 pořadů, jak pohádek, 

tak i výchovných koncertů a pořadů k významným svátkům. Představení pro 2. stupeň ZŠ 

a střední školy byla tři, podnětné byly především přednášky o nebezpečí náboženských 

sekt a o kriminalitě mládeže, kterou vedl známý odborník Josef Klíma. U obou akcí jde           

o cílené působení na teenagery v rámci prevence proti sociálně patologickým jevům. 

Víkendové pořady pro děti byly dva, jednak nedělní divadelní pohádka pro děti „Jen 

počkej, zajíci“ a ve spolupráci pak pořad s Michalem Nesvadbou „Michal je kvítko aneb 

pokropte ho vodou a nikdy nezvadne“. Spolupořadatelem zde byl Pragokoncert 

Bohemia,a.s. Pochvalme vedení MK za široký žánr pořadů pro děti a mládež, protože se 

prostřídaly jak pořady hudební nebo divadelní, tak naučné a výchovné, a to pro všechny 

věkové kategorie. Víkendové pořady pro děti – novinka – měly dát šanci rodičům, kteří 

tráví volný čas se svými dětmi, což je v dnešní uspěchané době počin více než 

chvályhodný. 

Kurzy, workshopy , besedy, autogramiády 

 Těch bylo během roku čtrnáct, od tanečních kurzů pro začátečníky i dospělé, přes 

břišní i řecké tance, jazykové kurzy (angličtina, francouzština), k besedě cestovatele           

V. Arnoše o Íránu a zajímavý program „Adventní tvoření“ - vánoční a adventní dekorace 

pod vedením zkušené floristky z Olomouce, mimochodem plně obsazený a nečekaně 

velmi úspěšný. Zvláštní kapitolou je podpora MK třem skupinám mažoretek (Arabesky, 

Golden Bees a Linetbells, u kterých je kurz rozdělen dle věkových kategorií do tří skupin 

podle věku) a kurzu latinskoamerických tanců pro děti a pro teenagery – CARAMBA I. a II. 

 Ve spolupráci se Seniorklubem Litovel proběhla beseda o onkologii s Janou 

Koželskou, prezidentkou Arcus-Onko centra a s botanikem Vláďou Vytáskem na téma 

„Léčivé bylina a flora v Litovelském Pomoraví“. Zajímavá byla také přednáška pro 
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zapálené záhadology o kruzích v obilí, jejímž pořadatelem byla Mgr. Tonička Plíšková 

(doplněno videoprojekcí). Tato oblast činnosti je důkazem, že se v Litovli nechtějí lidé jen 

pasivně bavit, ale lákají je i netradiční formy vzdělávání. Pokračování „tanečního boomu“ 

je i zařazení kurzu řeckých tanců, kde byl zájem dokonce větší, než je možná kapacita 

sálu. Bohužel, myšlenka otevření kurzu výtvarného tvoření, litovelskou veřejnost nezaujala. 

Ostatní akce 

 Sedm pořadů na různá témata, nejvíce jich bylo v měsíci prosinci, v adventním       

a předvánočním čase (rozsvícení vánočního stromu, III. slet čertů, Mikulášů a andělů, 

adventní notování) na nichž se především představily pěvecké sbory škol (DPS Úsvit           

ZŠ Jungmannova, DPS Mládí ZŠ Vítězná, ZŠ Nasobůrky a PS PALORA GJO),ale i děti z MŠ 

Gemerská, Dětského domova Litovel, Hanáčci, Hanácká mozeka , Trubači z Doubravy      

a dramatický kroužek Zvoneček ZŠ Vítězná. Z uvedených pořadů jisté rozpaky vzbudil ten 

poslední, který veřejnost příliš neoslovil. MK se rozhoduje pro zachování jen prvních dvou 

osvědčených akcí a to i z důvodů finančních (vstup je volný a nulová peněžní návratnost). 

Z dalších programů zaujala Černá hodinka II. – poslechový pořad filmových písní Agustina 

Skládala (v rámci cyklu „Musica Poetica“), pořad Hanácké ambasády „Přendite si splknót 

– Prognóza na jaro“ i pořad, který si vynutil opakování – setkání s rytmem afrických bubnů 

a afrických nástrojů pod vedením Vratislava Kratochvíla. Ve spolupráci s CHKO Litovelské 

Pomoraví a Odborem životního prostředí se v rámci Evropského dne parků uskutečnil výlet 

do Pomoraví a tamtéž i 10. ročník turistického pochodu pro děti, pěší i cykloturisty spojený 

s dětským dnem „Toulky Litovelským Pomoravím“ (hlavní pořadatel ZŠ Jungmannova). 

Lidsky významný byl XXII. ročník prodeje vánoční hvězdy – charitativní akce na pomoc 

hematologicky a onkologicky nemocným dětem, jehož pořadatel bylo Sdružení Šance. 

Ukázalo se, že naši spoluobčané nejsou k lidskému utrpení ale vůbec lhostejní a dokážou 

pomoci. 

Plesy, zábavy, taneční odpoledne  

 Dva plesy organizoval MK v bohaté plesové sezóně Litovle – Reprezentační ples, 

kde hrála olomoucká skupina TRI BENE a XXIII. Hanácké bál s taneční jihomoravskou 

kapelou FANTAZIE a Hanáckou mozekou v obou sálech Záložny. Vystoupil zde i folklorní 

soubor Hanačka a mažoretky při MK Litovel. Především pro seniory byla připravena dvě 

taneční odpoledne – první v dubnu s cimbálovou muzikou ŠUMICA, druhé v říjnu 

s olomouckou dechovou hudbou VĚROVANKA. Nepříliš početná návštěva první akce byla 

varováním a tak se spustila velká propagace, a ta měla nakonec úspěch. Na dechovku 

bylo plno, ve Velkém sále nakonec ještě chyběly židle, a to se při takových akcích už 

pěkně dlouho nestalo. Dva pořady byly tradiční, jako součást tanečního kurzu – 

prodloužená (17. 10.) a závěrečná kolona (27. 11.). 

Hanácké Benátky - celoměstská akce 13. června 2009 (viz v kapitole Slavnosti). 

Litovelské kulturní léto  

 Pořady se uskutečnily v červnu a červenci. Nejprve to bylo III. folkové Pomoraví – 

minifestival živé hudby, na němž vystoupil i známý zpěvák Ivan Hlas jako součást tria (Norbi 

Kovacs,Olin Nejezchleb), skupina NOACO a další dvě dvojice zpěváků (Slamák – Sova, 
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Kunčar – Krylová). Dle názoru vedení MK i posluchačů byl letošní minifestival ve srovnání 

s předchozími ročníky nejlepší. Zpěváci zde dokázali vytvořit atmosféru, na kterou se 

nezapomíná. 

 O červencových víkendech proběhlo osm koncertů Litovelského kulturního léta 

v areálu restaurace Loděnice. Vystřídaly se různé žánry – trampská muzika, sametový 

bigbeat, rock, jazz, blues, country, folk, dřevěný pop, lidová cimbálová muzika i večer 

harmonikářů. Právě ti posledně jmenovaní si pod názvem „Pňovští kanci“ dosáhli doslova 

fantastického úspěchu, když si s nimi notovalo písničky celé početné osazenstvo 

Loděnice. K neformálním víkendovým večerům značně přispěly kapely z regionu, hojně 

podporované svými fanoušky. Snaha MK zajistit zajímavou hudbu i příjemné posezení 

s kvalitním občerstvením neměla chybu.  

Zájmové skupiny Městského klubu  

KANTIKA – smíšený pěvecký sbor (27 členů – 6 mužů a 21 žen), vedený sbormistryní Irenou 

Blektovou měl během roku celkem 11 vystoupení, a je mu věnována samostatná kapitola. 

FOTOKLUB LITOVEL – skupina fotografů místního regionu, vedoucí Ing. Petr Dolinský (viz 

samostatně). 

STUDIO ATELIER - skupina výtvarníků litovelského regionu. Z úspěchů - Jiří Tomanec získal   

na 28. ročníku Mezinárodního setkání uměleckých kovářů „Héfaiston 2009“ čestné uznání 

za kolekci šperků z titanu; Mgr. Jana Motlová se zúčastnila mezinárodního výtvarného 

plenéru v polském Mikolowě. Na akci Muzea řemesel předváděla malbu na hedvábí. 

Litovelská básnířka Jarmila Cholinská vydala letos dvě sbírky poezie s jejími ilustracemi. 

Hodně se mluví o výstavách obrazů členů studia Jiřího Zapletala a Jana Hrachoviny           

a společné Vánoční výstavě Studia ATELIER. To jsou nejvýznamnější akce v roce 2009. 

Členové Studia Atelier při MK se vedle svých tvůrčích aktivit trvale věnují výstavní činnosti, 

účastní se plenérů a soutěží.  

 Je třeba se alespoň několika slovy zmínit o jednotlivých aktivitách. Vedoucí Studia, 

kromě již uvedeného ocenění, vystavoval v květnu své práce v Galerii Atrium v Praze       

na Žižkově spolu se svým bratrem Miloslavem. Dále se účastnil setkání uměleckých kovářů 

„Svinařské řetězení“ a „Brtnické kovadliny“, kde získal čestná uznání. S keramickým 

kroužkem, který vede při škole pro slabozraké, se zúčastnil výtvarné soutěže ve Zlíně u 

příležitosti Mezinárodního dne dětí. Dana Sedlářová měla samostatnou výstavu svých 

obrázků a objektů z kůže v galerii Bohéma v Olomouci a ve Valašském ateliéru U Hofmanů 

na Soláni. Keramička Miluše Hlavinková vystavovala v Nové Pace a v listopadu otevřela 

při dílně na ulici Šmakalově prodejnu s nabídkou svých výrobků.  

NOACO, COKOLIV – folkové skupiny 

KINEMAKLUB – kabelová televize (samostatná část kroniky). 

HANÁCKÁ AMBASÁDA – přátelé „hanáckého nářečí“ – hlavní aktéři Ing. Zdeněk Braný, 

Pavel Linduška a Jaromír Hlavinka st. – viz akce v části „Ostatní akce“). 

HANAČKA – folklorní soubor podporovaný MK (samostatná část viz. kapitola 34). 
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 MK zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské služby pro 

soubory, které nemají právní subjektivitu. Jim všem jsouce možností poskytovány základní 

podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení účetnictví, propagace a uplatnění při 

akcích pořádaných MK i jinými pořadateli). 

Doplňková činnost 

 MK poskytuje trvalý nájem těmto subjektům: Mateřské centrum Rybička (Charita 

Litovel), Karaoke bar, Advokátní kancelář JUDr. Calábkové, Pedagogicko-psychologická 

poradna, Výtvarný ateliér Olgy Mačkalové - Volfové, Folklorní soubor Hanačka, prodejna 

p. Hájíčka, Rakola - cyklocentrum p. Radka Kohoutka. Krátkodobé nájmy jsou využívány 

jinými pořadateli kulturních, společenských, komerčních, prodejních a prezentačních akcí, 

které MK zajišťoval buď jako spolupořadatel nebo formou pronájmu prostor a služeb. 

Prostory slouží též jako nácvikové a zkušební  pro  kurzy a soubory zájmových činností          

a jejich vytíženost byla po celý rok na maximální míře.     

Personální oblast 

 MK nyní zaměstnává sedm stálých pracovníků, ředitelku Bc. Hanu Vogelovou, 

asistentku a propagační pracovnici sl. Zuzanu Pazderovou, vedoucí technického                     

a propagačního úseku pí Bruštíkovou, ekonomku pí Varmužovou, technika-údržbáře pana 

Pudila, technika-elektrikáře a zvukaře pana Machače a uklízečku. Vzhledem k nízkému 

počtu zaměstnanců (po zřízení MK jich zde pracovalo 15), ti stávající vykonávají většinou 

kumulované funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového 

pracovníka, který je stanoven organizačním řádem. Jeho práci tak trvale vykonává 

ředitelka MK. Nepravidelně je zaměstnáváno několik pracovníků na „Dohody o pracovní 

činnosti“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné služby nutné ke 

kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí. 

Hospodaření 

 Hospodářský výsledek za rok 2009 skončil ziskem 3 001,- Kč. Podporu na akci 

Hanácké Benátky ve výši 250 000,- Kč poskytl Krajský úřad Olomouckého kraje, dotaci na 

koncerty KPH ve výši 6 645,- Kč poskytla „Nadace českého hudebního fondu“. MK má na 

čtyřicet sponzorů - úřadů, podniků, podnikatelů i soukromých osob. Ti přispěli finančně na 

akce pořádané klubem nebo poskytli dary do tomboly.            

Rekonstrukce a inovace z vlastních zdrojů 

 V průběhu roku se podařilo realizovat nejnutnější úpravy a rekonstrukce, zejména 

vymalování Koncertního sálu a Výstavní síně; oprava větrání na Záložně; oprava 

zvukového pultu; výměna desek stolů v klubovnách a na Záložně; pořízení nové opony 

v Koncertním sále a nové podlahy a vybavení v hereckých šatnách. Cílem MK je i nadále 

co nejhospodárnější nakládání se svěřenými prostředky a zároveň snaha přispět                 

ke zhodnocení budovy a zvelebení prostor kulturního domu.  
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Výhledové investice 

 Z rozpočtových prostředků Města Litovel se v roce 2009 podařilo vyměnit okna 

v přízemí budovy MK, okna na chodbě Záložny a vstupní dveře do budovy MK. Mimo 

základní údržby je ovšem pro zajištění technické způsobilosti objektu a jeho prostor nutno 

výhledově počítat s výměnou zbytku oken v budově MK i na Záložně (pro velký únik 

tepla); výměnou židlí ve Velkém sále Záložny; opravou dvorního traktu včetně výměny 

oken a opravy střechy; vymalováním přístupového schodiště k Mateřskému centru 

Rybička a chodby ve 2. patře a vymalováním schodiště a chodby na Záložně.  

Závěr  

 MK uspořádal v roce 2009 celkem 113 akcí, kterých se zúčastnilo asi 27 000 

návštěvníků. Z toho bylo: 7 divadelních představení, 23 koncertů, 14 výstav, 8 koncertů 

KPH, 16 pořadů pro děti, 4 besedy, 2 kurzy společenského tance, 2 kurzy latinsko-

amerického tance, 3 kurzy břišních a řeckých tanců, 2 jazykové kurzy, 6 ostatních kurzů,    

10 ostatních akcí, 6 plesů a tanečních zábav, celoměstská akce Hanácké Benátky, 

minifestival Folkové Pomoraví a 8 koncertů v cyklu Litovelské kulturní léto. Kolektiv MK         

se podílel částečnou organizací, technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou             

na 269 akcích a pronájmu jiných pořadatelů. Sezóna roku 2009 i přes nelehkou situaci 

v mimokulturním dění se dá hodnotit jako úspěšná a za to je nutno poděkovat především 

obětavé práci vedení MK, všem ostatním zaměstnancům, ale i představitelům Města 

Litovel, sponzorům a samozřejmě divákům a účinkujícím. Kulturní život v Litovli se ubírá 

nepochybně správnou cestou a daří se získávat stále více spokojených diváků                     

i posluchačů všech věkových i zájmových skupin. Jen tak dál! 

 

34. FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA 

 Rok 2009 byl pro soubor opět bohatý na události i vystoupení. Již na začátku roku 

navázala Hanácká mozeka na vánoční koncerty v domovech důchodců v Litovli a ve 

Šternberku a uskutečnila vystoupení v Domově důchodců Červenka. Následovala 

plesová sezóny – Hanácké bály v Olomouci a Litovli. Dětský soubor Hanáčci vstoupil 

v březnu v Paloníně u příležitosti MDŽ, přehlídky dětských hanáckých souborů v Prostějově. 

Tam z více než 30 souborů postoupili do krajského kola mezi deset nejlepších. Sice z něj 

nepostoupili, ale byli zařazeni mezi pět nejlepších, což bylo pro soubor velmi potěšující.     

Za doprovodu muzikantů se předvedli na charitativní akci v Července  nazvané „Děti pro 

děti“.  

 Celý soubor účinkoval na hanáckých Benátkách, kde před GJO předvedl premiéru 

nového komponovaného programu Dožínky. Nejčastějším předváděným programem roku 

byla hanácká svatba, do níž jsou zapojeny všechny složky souboru. Nejúspěšnější 

vystoupení s ní bylo koncem června ve Smržicích. Nejvýznamnější akcí ale byl zahraniční 

zájezd, kterého se prostřednictvím Folklorního sdružení ČR a díky finanční podpoře Města 

Litovel mohl soubor zúčastnit. Ve dnech 15.- 19. 7. Pobýval na IX. Mezinárodním folklorním 

festivalu v Srbsku, v obci Vlaška, asi 50 kilometrů od Bělehradu. Předvedena byla dvě 
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vystoupení na festivalovém večerním programu a soubor se zúčastnil slavnostního 

průvodu ve městě Mladenovac, kde poté také krátce vystoupil.  

 O měsíc později přijel recipročně do Litovle srbský soubor KUD ŠUMADIJA z Vlašky. 

Byl pro ně připraven zajímavý program, včetně návštěvy pivovaru (kde také soubor 

vystoupil), vystoupení v restauraci Na Loděnici a na Hanáckých slavnostech v Náměšti na 

Hané, kde ovšem vystoupení značně ovlivnilo nepříznivé počasí. Pak už byla vystoupení 

jako na běžícím pásu – v rámci Litovelského kulturního léta, v Drahanovicích, Šebetově      

u Boskovic, Štěpánově a Laškově. 

 V září se soubor zúčastnil v Otrokovicích „Setkání regionů – Valašsko, Slovácko, 

Haná“. Vystoupení na litovelských slavnostech bylo velmi úspěšné a můžete se o něm 

dočíst v kapitole Slavnosti. Zajímavé bylo vystoupení na dvou akcích Hanácké ambasády 

„Přendite si splknót“. Od podzimu se soubor připravoval na Vánoce a plesovou sezónu. 

Vánoční akce se uskutečnily v Husově sboru, v Muzeu Litovel, v hotelu Flora Olomouc, 

nemocnici Šternberk. Soubor vystoupil i na společném programu se souborem Hany 

Kaštanové v kostele sv. Marka. Celkem bylo provedeno na 40 koncertů, a když k tomu 

připočítáme zkoušky, které probíhají téměř každý týden, je toho za celý rok dost a dost. Dík 

patří souboru za oživení litovelské kulturní scény i reprezentaci města a také předsedkyni 

souboru paní Stanislavě Kulaté.        

 

35. OPRAVY PAMÁTEK 

 Jednou ze Staveb roku 2008 Olomouckého kraje byla rekonstrukce městského 

parku, která byla v soutěži  ohodnocena cenou v oblasti dopravních, inženýrských              

a vodohospodářských staveb. Tato soutěž byla vypsána Olomouckým krajem ve 

spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou 

komorou architektů a společnosti OMNIS Olomouc. V porotě zasedali architekti, stavební 

inženýři a další odborníci a jejich závěr nás potěšil. 

 Hlavní pozornost v této oblasti se letos zaměřila na obnovu kaple sv. Jiří. Finanční 

prostředky na uvedený záměr se podařilo získat ve výši 346 954 euro z tzv. Norských fondů 

a z financí Města Litovel. Stavební práce byly započaty v květnu a zahrnovaly zajištění 

statiky kaple, odvlhčení zdiva a rekonstrukci staré původní dlažby z přelomu 16.                   

a 17. století, zčásti doplňované novými replikami dlaždic. Krov kaple byl rovněž ošetřen a 

bylo opraveno schodiště na kůr kaple. Při zajišťování statiky se zjistilo, že podloží je ještě 

více narušeno, než se předpokládalo, vlivem povodní se tento stav stal havarijním. 

Veškeré práce jsou prováděny pod dohledem památkářů a archeologů a jejich 

provedení je zadáno Litovelské stavební společnosti, která uspěla ve výběrovém řízení.  

 Základní stavební práce byly dokončeny v květnu, ale daleko náročnější část oprav 

ještě čekala. Jsou restaurovány vnitřní prostory kaple, především nástěnné malby                

(ty si vyžádají téměř polovinu připravených finančních prostředků!). Nástěnných maleb se 

dochovalo více vrstev, jsou tady středověké, renesanční i pozdější barokní fragmenty. 

Nejcennější vrstva pak bude zachována, očištěna a zafixována. Lešení si v kapli pobude 
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asi rok a půl. Postupné odkrývání vrstev bude jistě velmi zajímavé a napínavé, neví se 

přesně, co všechno se pod pozdějšími malbami ukrývá.  

 Kamenné i dřevěné prvky budou rovněž restaurovány. Dojde k osazení 

bezpečnostních mříží u vstupů. Okenní vitráže, nově pořizované v 80. letech minulého 

století, dnes již netěsní a výtvarným pojetím neodpovídají historickému duchu. Vybavení 

interiéru bude nové, není počítáno s klasickými lavicemi, budou zde židle pro 80 osob. 

V posledních 70 letech byla kaple využívána jen příležitostně. To, že využití objektu bylo jen 

sporadické, neprospělo uchování původního vybavení, stejně jako změny majitelů kaple. 

Zajímavý byl i její vznik, i když přesná datace není známa. Byla asi postavena pro věřící 

z reformovaného proudu církevního učení, vzešlého z husitského hnutí. 

 Kaple je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Realizátorem projektu 

je Římskokatolická farnost Litovel. Především díky faráři Mgr. Josefu Rosenbergovi, který              

o grant požádal, byly získány prostředky na její obnovu. Ta by včetně restaurátorských 

prací měla být ukončena v prosinci 2010 a po vybavení novým mobiliářem se počítá 

s jejím znovuotevřením v roce 2011. Objekt bude sloužit k náboženským, kulturním                   

a vzdělávacím účelům. Pozdně gotická kaple dochovaná v původní podobě se tak stane 

pro Litovel hodnotným prostorem pro pořádání akcí a obřadů.     

 

36. CHARITA LITOVEL  

 Od 1. 1. 2009 došlo ke sloučení Charity Litovel s Charitou Uničov a Charitou 

Šternberk. Byla vytvořena jednotná organizace pod názvem Charita Šternberk. Ředitelkou 

této děkanátní charity je Bc. Pavlína Vyvozilová, zřizovatelem Mons. Jan Graubner, 

arcibiskup olomoucký. Důvodem k této změně byla potřeba sloučení ve větší organizační 

celek, který umožňuje efektivnější systém řízení, zkvalitnění služeb pro klienty,  větší zapojení 

dobrovolníků do práce profesionální charity. Tato změna byla časově i organizačně 

náročná, ale pacientů se nijak nedotkla. Ve středisku v Litovli poskytuje nadále terénní 

sociální a zdravotní služby lidem v jejich domácím prostředí pečovatelskou                          

a ošetřovatelskou službou, věnuje se maminkám na mateřské dovolené v Mateřském 

centru Rybička, půjčuje zdravotní pomůcky, pomáhá sociálně slabým rodinám                        

a organizuje veřejné sbírky. Ředitelkou zůstává Ing. Ludmila Zavadilová. 

 Asi nejznámější akcí pro veřejnost je Tříkrálová sbírka. V tomto roce bylo 

vykoledováno 350 806,- Kč, když po skončení byly pokladničky na jednotlivých obecních 

úřadech rozpečetěny, peníze sečteny a celá částka odeslána na centrální charitní konto 

u České spořitelny v Praze. Z tohoto konta jsou peníze rozdělovány na humanitární pomoc 

u nás i v zahraničí a do regionů na schválené projekty místních charit. Ve 41 obcích 

regionu koledovalo 88 skupinek koledníků. Nejvíce štědří byli občané Litovle (73 050,- Kč), 

Červenky (27 329,- Kč), Senice (24 334,- Kč) a Nákla (16 349,- Kč). Další prostředky pro 

humanitární pomoc a adopci na dálku poskytl Farní ples, který se už tradičně konal 

v únoru v Nasobůrkách. V témže termínu byl uspořádán i karneval pro děti.     
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 Vedoucí projektu CHPS (charitní pečovatelské služby) je Ing. Zavadilová, vedoucí 

stanice v Litovli paní Zita Stinglová. Posláním této služby je pomoc a podpora uživatelů, 

kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního 

postižení a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen 

samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné 

nemohou dostatečně postarat. V roce 2009 byly poskytovány tyto služby: pomoc při 

osobní hygieně, dovážka obědů, pomoc při přípravě stravy, donáška nákupů, úklid 

domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální poradenství    

a další fakultativní služby dle nabídky. Služba byla určena seniorům, osobám se zdravotním 

postižením a rodinám s dětmi. Středisko Litovel mělo 89 klientů, 8 044 návštěv, při kterých 

bylo poskytnuto 9 144 výkonů.  

 Litovelské středisko spolu s Římskokatolickou farností Litovel se spolupodílí                 

na projektu Adopce na dálku pro 3 děti. Chlapec Preetham Merwin Nazreth a dívka 

Aswitha Fernandes jsou z Indie a dívka Annet Namuli je z Ugandy. S dětmi probíhá 

pravidelná korespondence, jsou jim posílány dopisy doplněné obrázky a fotografiemi. 

Partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte.    

Za roční částku cca 5 000 – 7 000 získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní 

zdravotní péči. Na účet Rozvojového střediska ADCH Praha – Adopce na dálku je 

odesílán výtěžek charitního plesu.  

 V aktivitě „Dobrovolníci“ se jedná o vědomé rozhodnutí člověka pomáhat 

bezplatně potřebným a spolupodílet se na rozvoji charitního díla. Cílem projektu je zapojit 

děti, mládež a dospělé osoby do práce a činnosti profesionální charity a společně 

s pracovníky organizace naplňovat její poslání – předávat milosrdnou lásku potřebným      

a pomáhat bližnímu v nouzi. Svůj podíl mají při organizování Tříkrálové sbírky, zajištění plesu, 

Farního dne a třídění šatstva pro Diakonii Broumov. V Litovli vede projekt Ing. Soňa 

Šlosarová. 

 Každým rokem pořádá Charita společně s  Římskokatolickou farností Litovel pouť    

na Sv. Hostýn pro klienty pečovatelské služby a seniory z farnosti, kteří se kvůli svému věku 

nebo omezené pohyblivosti nemohou zúčastnit běžných poutí. Je zajištěn převoz až 

k bazilice a pomoc pracovnic služby. Další aktivitou je projekt „Postní almužna“, který má 

být výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým. V tomto 

způsobu prožívání doby postní je skryt hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Středisko 

Litovel přispělo 11 442,- Kč jako přímou pomoc osobám v krizi.  

  

37. MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

 Po odchodu paní Jany Baciak je vedoucí projektu Ing. Zavadilová. Posláním MC     

je posílení rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti. Svou činností podporuje funkční 

rodinu a působí jako prevence sociálního vyloučení rodičů, kteří se dlouhodobě starají       

o děti na rodičovské dovolené. Lze zde navázat nové kontakty a přátelství, získat odborné 

poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, obohacovat děti o nové 

kamarády, vztahy a zkušenosti. MC je otevřené všem rodičům s dětmi do 6 let. 
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 Program byl během roku připravován dle zájmu návštěvníků: zpívání a cvičení 

s dětmi, výtvarné práce z různých materiálů, baby klub, cvičení pro maminky s miminky, 

angličtina pro děti a rodiče, programy s ekologickou tématikou apod. V odpoledních       

a večerních hodinách byly do programu pravidelně zařazovány přednášky (dětský lékař, 

psycholog, logoped, kosmetička), kurzy výtvarných technik a relaxační cvičení pro 

maminky. Při programu pro dospělé je zajištěno hlídání dětí. V jarních a letních měsících 

byly pořádány výlety a sportovní akce, v zimním období pak různé kulturní a společenské 

akce. Na každý měsíc byl sestaven aktuální program, který byl vždy zveřejněn 

v Litovelských novinách a na samostatných letácích.   

 

38. SLAVNOSTI 

Majáles  

 Sedmý květen se na litovelském gymnáziu nesl ve znamení studentského veselí. 

Maturantům zaznělo jejich „poslední zvonění“, rozloučili se se školou a předali „vládu“ nad 

touto institucí svým nástupcům. Studentský klub Párátko o.s. pořádal  již tradiční majáles. 

Do kočáru pro krále majálesu usedl Michal První a Poslední (Michal Smékal ze 4. B)                    

a Veronika Paparazzi I. (Veronika Trbulová , 3. B, šéfredaktorka studentského časopisu 

Párátko). Průvod masek, oděných do čehokoli  co souvisí s hudbou, prošel centrem města 

a vrátil se zpět před budovu gymnázia. Tady za zvuků hudby klasické i populární, skladeb 

slavných světových muzikálů, afrických rytmů, rytmu rege a dalších hudebních stylů 

předvedly své scénky všechny třídy. Tančilo se a zpívalo až do pozdních odpoledních 

hodin. Soutěž o nejlepší masku vyhrála třída 2. B v kostýmu Kiss.  

Hanácké Benátky  

  O druhém červnovém víkendu ožilo město již tradiční celoměstskou slavností. 

Počasí akci přálo a hlavní scéna na náměstí byla stále v obležení diváků a posluchačů.  

Po slavnostním zahájení se představily mažoretky, taneční kroužky DDM a skupina CAMAEL 

s moravskými, romskými a skotskými písněmi. Slavnostního zahájení se zúčastnili 

představitelé Olomouckého kraje i Města Litovel (Mgr. Radovan Rašťák, náměstek 

hejtmana; MVDr. Vojtěch Grézl, starosta města) a dokonce i europoslanec Ing. Jan 

Březina a ředitel pivovaru pan Miroslav Koutek. Zpěvačka Ewa Farna, která za poslední 

měsíce vyrostla ve hvězdu, se bohužel nedostavila, ale její náhradník zpěvák Marek 

Ztracený zazářil se svými hity. Následoval  PRAGUE SKA CONSPIRACY, vítěz Anděla 2008    

za album roku, se svou zpěvačkou  Marianou  a  RYBIČKY  48 se skladbami ve stylu pop-

pink. Pak nastoupily skutečné hvězdy rocku a popu Kamil Střihavka a Miro Žbirka se 

samostatnými koncerty. Pořad na náměstí uzavřela s kubánskou taneční muzikou skupina 

SANTY SU MARABÚ. Byla tu i spousta stánků s občerstvením a řemeslnými výrobky, atrakce 

pro děti a obří trampolína.  

 Folklorní scéně u GJO kraloval soubor HANAČKA a Hanácká mozeka a odehrál se 

zde i závěrečný ohňostroj. V parku Míru byla dobová a dětská scéna – hry pro děti, kejkle 

s prapory, ukázky dobových řemesel i pohádka Princ Jaromil (jarmareční příběh o princi, 

jemuž ke štěstí pomůže moudrost potulných komediantů). Z doprovodného programu 
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zaujal  Den otevřených dveří  ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova, vystoupení DPS Mládí             

a PS Benjamínek, dramatického kroužku Zvoneček i pěveckého sboru Úsvit z obou ZŠ. 

V Muzeu Litovel byla k vidění výstava Dřevo v umění – Přírodní krása, ve Výstavní síni MK 

fotovýstava Ing. Petra Dolinského, v prostorách Fotoklubu Litovel Výstava na šňůrách – 

fotografie z Litovelska. Bylo možno vystoupit na radniční věž, kde byla instalována                

i výstava CHKO Litovelské Pomoraví nebo se projet na pramici po Nečízu pod náměstím. 

 Diváků a posluchačů bylo více než loni, pořadatelé jako obvykle obětaví, sponzoři 

štědří (dle svých možností). Jedinečná vystoupení známých i méně známých kapel 

přinesla živou muziku ze žánrů, které v Litovli až tak často neuslyšíme. Doprovodné akce 

byly kvitovány s uznáním. Celá slavnost  byla velmi vydařená a stala se dobrou propagací 

Litovle v regionu. Za to budiž dík pracovníkům MK i celé armádě pořadatelů -

dobrovolníků. 

Litovelský Otvírák 

 Více než deset tisíc lidí se namačkalo do areálu litovelského pivovaru v sobotu      

15. srpna, kdy se uskutečnil Den otevřených dveří a již tradiční kulturní akce pro všechny 

generace – Litovelský otvírák. Sjeli se lidé ze širokého okolí a v průběhu celodenní slavnosti 

klasicky vařeného piva šedesát píp vytočilo přes čtyři stovky sudů. Padl tak i rekord 

v čepování, když se vypilo přes čtyřicet tisíc piv! 

 Šlo o devět druhů klasicky vařených piv od nealkoholického přes pivo černé až po 

kvasnicová piva nebo pivo s lavinovým efektem Maestro. Nejvíce šel na odbyt silný 

sváteční speciál, který pivovar navařil speciálně pro tuto příležitost. Velký zájem byl i o 

„živé“ kvasnicové nefiltrované pivo, které je pro jeho krátkou trvanlivost určeno k okamžité 

spotřebě. Litovelský sládek Ing. Petr Kostelecký připravil pro opravdové pivní fajnšmekry 

k ochutnání i takové specialitky jako punčové či peprmintové pivo. 

 Návštěvníky obsluhovalo na 130 lidí, nabídka občerstvení byla více než bohatá           

(a někdy taky více než drahá!). Fronty se proto stály spíše jen na prohlídky pivovaru, ty 

probíhaly nepřetržitě od 9 do 17 hodin a je o ně  velký zájem již tradičně. Přesně v poledne 

odstartoval oblíbený závod FREE TREK  BOBR  BIKE 2009, kdy se závodníci, po zdolání         

49 kilometrů dlouhé trati litovelskými a bouzovskými cestami, vrátili do Litovle do cíle        

na Komárově. 

 Tradiční slavnostní ceremoniál proběhl krátce po půl třetí, kdy litovelský sládek za 

účasti starosty města MVDr. Vojtěcha Grézla, ředitele pivovaru Miroslava Koutka, vedoucí 

marketingu Markéty Hodulákové a legendy moravské lidové písně Jarmily Šulákové narazil 

dřevěný litovelský soudek s kvasnicovou jedenáctkou, kterou si pak všichni společně připili. 

 O hudbu se po celý den starala pestrá směsice nejrůznějších kapel všech žánrů. 

Nejprve zpěvák Martin Šafařík, pak skupina The Again a po slavnostním zahájení jako 

obvykle skupina Fleret s Jarmilou Šulákovou. Největším trhákem bylo vystoupení hudební 

skupiny Support Lesbiens. Své diváky nezklamala skupina hanáckého bigbítu Stracené ráj 

z Mezic i skupiny Clou a Black Rose. Hudební produkce probíhala na dvou scénách           

a hodně hlasitě, takže rozhovor během jejich vystoupení neměl šanci.  
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 Každý si letos našel to své. Nebyly ošizeny ani děti, pro které byl připraven program 

na malé scéně na nádvoří pivovaru - Rytíři a lapkové z Vítku a pirátské soutěže. Zahrály 

tady skupiny DJ PET, HUBERTUS, NOACO a Fofrovanka. Atmosféra byla pohodová, všichni 

se výborně bavili (snad trochu i díky bohaté konzumaci pivního moku?), akce byla 

povedená. Zkrátka byl to prima den v našem pivovaru.  

Litovelské slavnosti a Dny evropského dědictví 

 Dny evropského dědictví letos nesly motto Památky měřené časem a zapojilo se    

do nich 1 046 objektů v Česku. Prestižní zahajovací slavnost letos hostil sousední Šternberk, 

odtud se akce rozšířila do celé republiky. Naše město do nich přihlásilo radniční věž, 

Svatojánský most, Muzeum Litovel a Umělecký válcový mlýn pana Staroštíka. Součástí se 

stal i VI. ročník Litovelských slavností pořádaný Agenturou BAVI pana Kohouta za podpory 

Olomouckého kraje a Města Litovel.  

 Hlavní scénou slavností bylo opět náměstí, kde nejprve proběhla taneční show 

DDM Litovel, přehlídka dětských hudebních těles (PS Úsvit ZŠ Jungmannova a Miniband  

ZUŠ Litovel). Pro děti vedla Minidiskotéku v ZOO Míša Růžičková. Pak program přitvrdil – 

byly předvedeny ukázky bojového umění taekwondoo, zásah Vězeňské služby Mírov          

a vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla, které předvedla Hasičská stanice 

Litovel. Módní show pro celou rodinu provázela Miss ČR Monika Žídková. Oficiálního 

zahájení slavností se kromě představitelů města - starosty MVDr. Vojtěcha Grézla                

a místostarosty pana Petra Šrůtka - zúčastnily i významné osobnosti – senátor za ČSSD 

Karel Korytář, předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, poslanec Karel Krill               

a primátorka slovenského družebního města Revúca MVDr. Eva Cirenová.  

 Pak už přišly jiné hvězdy – Dalibor Janda se svou skupinou uvedl hity jako: Kde jsi, 

Hurikán, Žít jako kaskadér, Oheň, voda, vítr ví … a Ivan Mládek a jeho BANJO BAND, 

včetně Lenky Plačkové a Kalamity Jane nestárnoucí písničky Jožin z bažin, Do hlavy ne, 

Jez nebo Když je v Praze … Malý oddech přinesla revivalová skupina Rosomák – Olympic 

revival a pak další bomba – skupina CHINASKI, komediální skupina Maniaci a A.M.Úlet 

s akustickým folkrockem.    

  V samotném Muzeu Litovel byla k prohlídce stálá výstava Litovelská řemesla             

1. poloviny 20. století a výstava Sběratel Petr Linduška. Od 20 hodin probíhaly strašidelné 

kostýmované prohlídky muzea při svíčkách, které si přišlo vychutnat 168 návštěvníků, 

ochotných se bát.  Na prostranství před muzeem se konal řemeslný trh s ukázkami 

dobových řemesel (kovář, sedlář, řezbář, dráteník, paličkování, tkaní …), vystoupení 

skupiny Roma Victor s programem  Markomanské války XIII. Legio a koncipované 

představení Šermířů Šumperk. Vystoupil zde i folklorní soubor Hanačka doprovázený 

Hanáckou mozekou a skupiny Madalen a Fajn Tajm. Vše bylo završeno ohňovou show ve 

22 hodin. 

 Z dalšího programu zaujal Den otevřených dveří Mateřského centra Rybička 

s autogramiádou Moniky Žídkové, ukázky z práce leteckých modelářů, kynologů                

a rybolovné techniky na rybníku u GJO, exkurze pivovarem či návštěva Uměleckého 

válcového mlýna pana Staroštíka. Mlýn si v letošním roce připomenul dílčí výročí, a to     

100 let provozu Francisovy turbíny. 
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 Nesmíme zapomenout na návštěvu památky v rámci EHD, kterou je již tradičně věž 

radnice. Letos byla obohacena výstavou o CHKO Litovelské Pomoraví a o historii radnice     

i věže. Ta mohla být uskutečněna díky vstřícnosti a poskytnutí dokladů ze sbírkového fondu 

Vlastivědného muzea Olomouc i místních nadšenců pro historii. Navštívilo ji na 500 lidí. 

 Návštěvnost slavností byla dobrá - kolem 5 000 lidí, obdobná jako loni. Dobré bylo, 

že přišlo mnohem více Litoveláků, kteří již pochopili, že tady mohou vidět za „málo peněz, 

hodně muziky“. Do programu bylo zapojeno na 400 účinkujících, z toho 80 „celebrit“. 

Škoda, že naše slavnosti zůstaly stranou pozornosti regionálního i celostátního tisku, 

zasloužily by si ji. Počasí prima.  

Bobr Cup 

 Stále se nemůžeme dohodnout se členy naší Letopisecké komise, kam tento závod 

vlastně patří. On je to svátek sportu a současně i oslava, tedy slavnost odvážných, 

významná litovelská událost. A ta byla letos rekordní jak časem vítězů, tak i účastí. Ale        

o tom dále.  

 Rychlého běžce, zdatného bikera a obratného vodáka musí mít tříčlenný tým 

v extrémním závodě BOBR CUP, pokud chce uspět na prvních příčkách. V sobotu 3. října 

se vyznavači adrenalinových sportů sešli v Litovli již popatnácté, aby na koupališti, v řece 

Moravě a na cestách v Litovelském Pomoraví bojovali o litovelského bobra. Přijelo           

215 družstev, což je nejvíc v dosavadní historii, a vítězný tým ve složení Pavel 

Faschingbauer, Jan Hruška a Kamil Mrůzek navíc překonal časem dvě hodiny a padesát 

sekund traťový rekord. Mluvčí soutěže David Knebel, který rovněž závodil, skončil se svými 

kolegy na druhém místě. 

 Trojice sportovců každého družstva musela jako obvykle zvládnout 

patnáctikilometrový běh, pětadvacet kilometrů na horském kole a šest kilometrů na 

kajaku, z toho tři proti proudu řeky Moravy. Běžci i bikeři se museli několikrát brodit přes     

už téměř podzimně studenou řeku Moravu. Přes citelný chlad ale počasí závodu přálo       

a dokonce svítilo sluníčko. Večer se zatáhlo, ale to už zábavě účastníků závodu na 

Loděnici nemohlo pranic vadit.  

 V kategorii žen si pro zlato dojela trojice Jana Čábelková, Lucie Veselá a Lenka 

Langerová. Vítězná dámská posádka se neztratila ani v celkovém pořadí, kde se před ni 

dostalo jen dvaadvacet pánských týmů. Na kajaku byla Lenka Langerová dokonce osmá 

nejlepší.  

 Jako obvykle se závodu zúčastnily i týmy patřící do kategorie crazy. Letos velkou 

pozornost zaznamenalo trio startující pod názvem  Mistři parketu, které vyrazilo na trať 

vyzbrojené květinami a oblečené do apartních pruhovaných oblečků s převládající 

modrou barvou. Borci patří v civilu k profesionálním tanečníkům a humor je neopustil ani 

na konci extrémního závodu. Ten byl plný další recese, což ovšem nikoho nepohoršovalo, 

spíše naopak. Ale tak to má být! Nic by se nemělo brát smrtelně vážně, ani sportovní 

zápolení! 
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39. TURISTICKÉ INFOCENTRUM A AGENTURA BAVI 

Turistické infocentrum  

 Rok 2009 byl v pořadí už devátým ročníkem fungování Turistického infocentra 

Litovel a dále byla dokázána smysluplnost tohoto zařízení. Za poslední dvě sezóny totiž 

došlo ke značnému nárůstu těch, kteří jej navštívili, letos jich bylo kolem tří tisíc. Atraktivitě 

města nepochybně přispělo rozšíření a zkvalitnění cyklotras. Lákadlem je stále místní 

pivovar, kde je možno si po předchozí dohodě projít podnik i s odborným výkladem. 

Naučné stezky s řadou zastavení, na kterých jsou umístěny informace, památky, městské 

parky, výstup na radniční věž, skvělá expozice v muzeu- to vše dělá z města vhodné místo 

k zastavení a strávení příjemného dne.  

 Už zmíněný nárůst počtu turistů vedl k přestavbě kanceláře infocentra, jehož cílem 

bylo zpřehlednění a ucelení informačního místa s nabídkou volně dostupných materiálů 

pro návštěvníky, včetně map a suvenýrů. Právě o infomateriály je zájem největší. Jde 

především o mapy města a blízkého okolí s potřebnými údaji a informacemi. Dále jde        

o materiály o zajímavostech a památkách města i Mikroregionu Litovelsko. Díky jim             

a Olomouckému kraji je možno poskytnout širokou škálu těchto zajímavých a velmi dobře 

zpracovaných materiálů. V roce 2010 budou připraveny i mutace v cizím jazyce. 

 Z již uvedeného čísla téměř 3 000 návštěvníků tvoří cizinci asi 30 - 35 %. Nejvíce jich 

přijelo z Polska, Slovenska, států Beneluxu, ale i ze vzdálenějších koutů světa, např. z Korey 

a Austrálie. Návštěvníci město hodnotí jako čisté, historicky zajímavé, i když malé. Velkým 

zádrhelem, zvláště pak v letní sezóně, zůstává nedostatek ubytovacích kapacit, letních 

zahrádek v centru města a možnost kvalitnějšího koupání. TIC bude dále vydávat 

přehledy akcí konaných ve městě i okolí, jak celoroční, sezónní, tak i měsíční. Tradičně jde 

o buletin „Kulturní léto Litovelska“ s přehledem akcí celé letní sezóny. Bude doplněna 

výstava „Historie radniční věže“ na druhém odpočívadle, jejímž cílem je zpříjemnit výlet na 

ochoz a zajímavou a odlehčenou formou informovat o historii budovy radnice. TIC 

zastupoval a reprezentoval město a mikroregion na veletrzích cestovního ruchu v Brně       

a Olomouci. 

Cestovní kancelář BAVI  

 Na začátku roku 2009 se tradičně objevil katalog s produkty CK BAVI, kde byla 

nabídka zájezdů značně inovována a přibylo v něm několik zajímavých novinek, např. 

poznávacích zájezdů do zahraničí. Úspěšné byly jako obvykle letní dětské tábory v Kosově 

u Zábřehu na Moravě a v Protivanově. Na táborech se vystřídalo bezmála 1 200 dětí ve 

věku 6 - 17 let. Pro zkvalitnění informovanosti rodičů o dění na jednotlivých táborech byla 

dána do provozu nová stránka www.taborybavi.cz, kde bylo možno si prohlédnout denně 

obměňované fotografie mapující dění v táboře i příspěvky z jednotlivých turnusů.            

Na stránkách fungoval i tzv. vzkazník, který sloužil k předávání vzkazů dětem od rodičů       

a známých a denně byl aktualizován na táborové nástěnce. 

 V jarních měsících byl uspořádán Ples přátel dobré zábavy a Dětský maškarní 

karneval se šaškem Viky. O zábavný pořad s ním je i v okolí zájem a počet představení 

značně vzrostl. Byl secvičen i další počin divadelního seskupení Maniaci pod vedením 

http://www.taborybavi.cz/
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pana Viktora Kohouta. Po úspěšném vystoupení na Záložně soubor několikrát hostoval        

i v okolních městech a vesnicích. Na již 7. ročníku celoměstské akce Litovelské slavnosti 

přišlo kolem 5 500 návštěvníků, kteří ocenili bohatý kulturní program na dvou scénách, 

věnovaný jak Dnům evropského dědictví, tak i zábavě se skupinou CHINASKI, zpěvákem 

Daliborem Jandou, BANJO BANDEM Ivana Mládka a dalšími. Podrobněji se o akci píše 

v kapitole Slavnosti.   

 

40. AOPK ČR - CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ 

 Ta lemuje tok řeky Moravy od Litovle až po Olomouc a míst, kde můžete pozorovat 

vzácné i kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů je tady řada. Vzácní živočichové          

tu našli svůj domov a daří se jim tu. Jiní se tu objevili vůbec poprvé. A některé nově 

objevené druhy překvapily i samotné ochranáře, do dneška totiž netušili, že se u nás 

vyskytují. Velmi vzácných nově objevených broučích druhů jsou tu podle průzkumu 

desítky. Meandrující řeka, rozlévající se při jarních záplavách do lužních lesů, opakovaně 

plní tůně. A tady najdeme to, co je unikátem snad v celé republice. Největší radost ale 

mají ochranáři z nově objevených druhů brouků, z nichž někteří jsou vázáni na štěrkové 

náplavy v řece, jiní žijí na starých osluněných jilmech či kmenech stromů, které při 

povodních zůstávají nad vodní hladinou. „Existuje tu koloběh, kdy všechno na sebe 

navazuje. Máloco v přírodě funguje přímočaře a jednoduše, možná proto je příroda tak 

zranitelná. Něco zničit či poškodit „jde samo“, ale obnova je mnohem náročnější. Musíme 

se o ni alespoň pokusit,“ říká zoolog Ondřej Dočkal ze Správy CHKO. 

 Ze zprávy pro kroniku vyplývá, že v roce 2009 došlo k některým zásadním 

událostem. Ve spolupráci se zástupci základních škol v Litovli pokračovala výstavba 

návštěvnického informačního centra „Domu přírody CHKO Litovelského Pomoraví“. 

Součástí projektu je i přestavba bývalé hájenky u Šargounského mlýna na informační bod 

pro veřejnost, který budou moci litovelské školy využívat jako zázemí pro ekologickou 

výchovu. Byl připraven a projednán nový Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví pro 

období 2009 – 2018 a schválen Ministerstvem životního prostředí. Správa CHKO odkoupila 

34 hektarů lužního lesa v oblasti Litovelské luhy zvaných „Bahna“ a toto území bude 

ponecháno přirozenému vývoji bez dalšího lesního hospodaření. Během roku vydala 

S CHKO LP souhlas s pořádáním 15 sportovních a turistických akcí. Odborných seminářů, 

terénních exkurzí a besed pořádaných S CHKO se zúčastnilo asi 1 500 osob, a to převážně 

žáků a studentů. To vše nám napsal Mgr. Radomír Studený, vedoucí terénní a strážní služby 

CHKO. 
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41. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A SPOLKY 

Český rybářský svaz  

 Ke dni 31. 12. 2009 měla organizace 744 členů, z toho 637 dospělých (z toho 22 

žen), mládeže mezi 16 -  18 lety 36 a mládeže do 15 let 71 členů. Během roku bylo nově 

přijato 22 členů, kteří úspěšně složili předepsané zkoušky. Po celé funkční období od roku 

2006 pracuje výbor ve stejném složení: Jurečka Jan - předseda; Machala Petr - jednatel; 

Čamek Vladimír - hospodář; Forst Petr - zástupce hospodáře; Bomberová Světlana - 

účetní; Špačková Pavlína - pokladní; Mgr. Dočkal Ondřej - vedoucí mládeže; Vortel 

Václav - referent životního prostředí a Novák Pavel - rybniční referent. Výbor sestavoval 

plán vždy na pololetí.  

 Na počátku roku se vydávaly povolenky a jejich evidence i vydávání bylo 

realizováno pomocí výpočetní techniky. Byly vydávány i členské průkazy s tištěnou 

fotografií, což umožnilo jejich výměnu přímo při výdeji povolenek. Výbor MO se pokusil 

získat pro organizaci finanční prostředky z Evropského operačního programu – rybářství. 

Dotace ve výši 159 300,- Kč byla přidělena, ale její důležitou podmínkou bylo zajištění 

úpravy smlouvy na pronájem rybníků na dobu nejméně pěti let. Po jednání s Městem 

Litovel byla tato podmínka splněna. V účelové budově ČRS byla dokončena kompletní 

výměna oken a dveří, úplná rekonstrukce otopného systému a zateplení stropu. 

 Se zástupci odboru životního prostředí MěÚ bylo jednáno o možnosti vybudování 

vodní plochy v Savíně. Studie byla vypracována, provedeno i zaměření, ovšem vše zatím 

skončilo na mrtvém bodě pro nesouhlas vlastníků pozemků. V září se MO prezentovala 

v rámci Litovelských slavností ukázkami činnosti na rybníku před GJO. S rybolovnou 

technikou se mohly seznámit i děti. Ty také uvítaly rybářské závody, kde si mohly vyzkoušet 

lov ryb na udici na Olomouckém rybníku. Akce se zúčastnilo 30 závodníků. Výborná byla 

spolupráce MO s vedoucím odboru životního prostředí Ing. Pavlem Kurfürstem, především 

při přípravě revitalizace Olomouckého rybníka. Město Litovel poskytlo dotaci na činnost 

kroužku mládeže ve výši 10 000,- Kč. 

 Důležitá byla činnost rybářské stráže. Ta na revírech MO provedla celkem              

181 pochůzek, při kterých bylo zkontrolováno 375 členů a 354 členů jiných MO. Drobné 

přestupky byly řešeny domluvou, případně úklidem břehů. Několika kontrol se zúčastnila      

i policie. Rybářská stráž má 12 členů. Prioritou hospodářského odboru bylo plnění 

zarybňovacího plánu. Do Uničovského rybníka bylo vysazeno cca 1 300 kusů kapří násady 

v hodnotě 17 004,- Kč, podzimní výlovek pak byl 1 113 kusů o celkové hmotnosti           

1 310 kilogramů. V Olomouckém rybníku byla kapří násada v počtu cca 1 400 kusů 

v hodnotě 85 456,- Kč a podzimní výlovek činil 1 262 kusy o celkové hmotnosti               

3 032 kilogramů. V rybnících se objevily i další druhy ryb – lín, candát, štika, cejn velký, 

amur, tolstolobik, bílá ryba a sumec. Celkový výlovek z obou rybníků byl v hodnotě 

289 252,- Kč. Celý výlovek byl proplacen ÚS Ostrava, a přestože hodnota zarybňovacího 

plánu byla 460 450,- Kč, podařilo se MO vysadit rybí násadu v rekordní ceně 867 315,- Kč, 

což je o 406 865,- Kč více, než je roční zarybňovací plán. 

 V roce 2009 bylo v revírech MO Litovel uloveno 3 958 kusů ryb o váze 6 737,9 kg,     

při 14 776 zapsaných docházkách. Pro zajímavost uvádíme počty ulovených druhů ryb: 
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kapr 2 532; cejn 68; okoun 15; ostroretka 142; štika 155; sumec 9; pstruh obecný 2; bolen 3; 

lín 100; tloušť 78; parma 22; podoustev  1; candát 90; úhoř 19; pstruh duhový 201; amur 16; 

karas 17, ostatní druhy 488. V ostatních rybářských revírech se litovelským rybářům podařilo 

nalovit celkem 1 428 ryb o váze 1 919 kg při 4 241 docházkách. Celkem tedy bylo 

v odevzdaných sumářích vykázáno 5 386 kusů ryb o celkové hmotnosti 8 656,9 kg při 

19 017 docházkách. Nejúspěšnějšími rybáři byli Tomáš Horník (28 kaprů, 6 sumců –        

174,3 kg); Vladimír Prchal (32 kaprů) a Ing. Jindřich Stoppani (17 kaprů). Z uvedených čísel 

vyplývá, že rok 2009 byl pro členy MO opravdu úspěšný. 

Myslivecké sdružení Litovel Doubrava 

 Sdružení má nyní 27 členů. V čekatelské dvouleté lhůtě jsou dva zájemci o členství. 

K jiným změnám co do členské základny ani hranic honitby nedošlo. Neuspokojivý je však 

průměrný věk členské základny, který je 59,7 roku a více než polovina členů je starší 60 let 

a jedna třetina více než 65 let. Z tohoto pohledu je třeba se obávat o budoucnost MS. 

Mladých myslivců je málo a navíc příliš aktivní nejsou. Myslivecký rok je opět hodnocen od 

1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 a během něj bylo členy MS odpracováno 3 476 hodin, což je 

v průměru 129 hodin na člena. Práce byly konány podle plánu práce jak na mysliveckých 

akcích, tak společenských a na údržbě majetku MS. 

 Úspěšnými akcemi byl tradiční myslivecký ples v sokolovně v Července, myslivecké 

dny v květnu a červnu v areálu chaty Doubrava, kde se uskutečnily i střelecké závody. 

V září bylo jako interní akce uspořádáno posezení pro členy, rodinné příslušníky a přátele 

myslivosti u chaty Doubrava, spojené s rožněním selete a dalším bohatým občerstvením. 

Během roku se konaly 4 členské schůze a 7 schůzí výborových a řada pracovních porad 

k zajištění úkolů a záležitostí MS. Uspořádány byly 4 hony na drobnou zvěř. 

 Z drobné zvěře se stavy bažantů příliš nezlepšily především pro zvýšený počet 

predátorů ze škodné zvěře, lišek a kun. Pro zazvěření bylo zakoupeno 500 kusů bažantích 

kuřat ve stáří 7 týdnů, které byly odchovány ve voliérách až do úplné dospělosti.             

Na 4 honech byli loveni jen kohouti, kterých bylo uloveno 178. Stav koroptví se také 

nezlepšil, jim mimo dravců celoročně hájených škodí i velkoplošné zemědělské kultury        

a jejich ochranné postřiky.  U kachen březňaček byl na litovelských rybnících zaznamenán 

velký úhyn, podezření je na otravu botulinem. Další příčinou poklesu počtu jsou i jarní 

záplavy, neboť kachny mají svá hnízda příliš blízko vodní hladině, a tak se zaplaví. Stavy 

králíků v honitbě jsou mizivé a zdá se, že tato lovná zvěř u nás úplně vymizela. Zajíc byl 

kdysi jednou z nejhlavnějších lovných zvěří, během roku jich bylo odloveno pouhých 

deset. 

 Srnčí je hlavní lovnou spárkatou zvěří a její stavy jsou normované. Jsou stále příznivé 

a od toho se odvíjejí i plány lovu. Navíc je srnčí v dobré fyzické kondici. V roce 2009 bylo 

uloveno 12 srnců, 10 srn a 5 srnčat. Daňčí zvěř sice není v litovelské honitbě normována        

a vyskytuje se jen v některých lokalitách. Uloveni byli 2 daňci, 3 daněly a 6 daňčat. Černá 

zvěř sem pouze migruje, ale pro lov je velmi zajímavá. Bylo uloveno celkem 15 kusů, z toho 

9 selat a 6 lončáků. Většina černé zvěře byla ulovena v podzimních a zimních měsících, 

tedy po sklizni polních kultur. 
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 Ze škodné zvěře bylo uloveno 25 lišek, z nichž bylo 14 dospělých a 11 liščat. Uloveny 

byly i dvě kuny. Největší škody na drobné zvěři však způsobují draví ptáci, kteří jsou však 

celoročně hájeni. Způsobují i značné škody na drobném ptactvu. Značný je u nás výskyt 

krkavců, šedivek, čápů a volavek.  

Český kynologický svaz, zákl. kynologická organizace Litovel  

 V roce 2009 bylo zapsáno 34 členů, což je mírný nárůst členské základny proti 

předchozímu roku. Důvodem je narůstající zájem veřejnosti o činnost i větší otevřenost vůči 

občanům. Hlavní činností klubu byl i nadále výcvik psů pro sportovní kynologii, které se 

věnovali majitelé psů služebních i pracovních plemen pravidelně každou neděli 

v prostorách cvičiště na Komárově. Byl rozvíjen i výcvik základní poslušnosti                          

a ovladatelnosti psů různých plemen pro majitele, kteří potřebovali poradit se správným 

výcvikem. Předseda klubu pan Ondřej Vespalec absolvoval kurz pro figuranty a složil 

zkoušky II. třídy figuranta. Za účelem zkvalitnění výcviku byly navázány užší kontakty se 

cvičišti v Seničce a v Neředíně. 

 V rámci sportovního výcviku se členové ZO zúčastnili klubových závodů dle ZVV1, 

pořádaných litovelskou organizací; závodů „O štít města Uničova (3. místo) a závodů 

„Pohár OÚ Sudkov“ (3. místo). Psovodi se svými psy se představili široké veřejnosti v rámci 

Litovelských slavností, kde v prostorách parku Míru předvedli ukázky z výcviku poslušnosti      

a obrany. Majitelé psů s průkazem původu se věnují i chovatelské činnosti. Absolvovali 

klubové i vyšší výstavy a úspěšně odchovali dva vrhy štěňat.  

 V údržbě výcvikového areálu byly uspořádány brigády na sečení trávníku, údržbě 

překážek a dalších činností spojených s provozem cvičiště. Vše samozřejmě svépomocí       

a za finančního přispění členů. Ti se také zúčastnili několika společných pěších pochodů    

či cyklistických jízd zaměřených na poznání okolí města a Litovelského Pomoraví. Úspěšná 

byla také společná exkurze do místního pivovaru a společné posezení spojené 

s opékáním na roštu, kterého se zúčastnili i rodinní příslušníci.  

 Na listopadové členské schůzi byl zvolen nový výbor ZO v tomto složení: Ondřej 

Vespalec - předseda; Mgr. Zdeněk Kubín - jednatel; Antonín Nosek - pokladník; Martin 

Buchta - hospodář; Zdeněk Vočka - výcvikář; Ladislav Havlíček - revizor. Na závěr roku 

proběhlo již tradičně společné vánoční posezení v klubovně a rok 2009 byl symbolicky 

uzavřen 27. 12. 2009 pěším pochodem i s rodinnými příslušníky do Lhoty nad Moravou.        

Česká svaz zahrádkářů  

 V čele organizace je i nadále Ing. Leonard Machala. Ve výboru došlo ke změnám - 

ze zdravotních důvodů odstoupil pan Josef Procházka a ke konci roku zemřel pan Josef 

Vodička. Zatím se nepodařilo získat do výboru náhradníky. Členská základna během roku 

kolísala mezi 115 – 120 členy. Hlavní činnost byla zaměřena na pokračování v rekonstrukci 

a vybudování budovy svazu. Do kuchyňky byl instalován elektrický ohřívač vody, byly 

doplněny elektrospotřebiče a závěsy na regály. Byly zatepleny dveře ze dvora, do 

klubovny byla nainstalována nová kamna a ze dvora odvezen inertní odpad. 
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 Na tradiční výstavě ovoce, zeleniny a květin bylo poměrně málo návštěvníků, jen 

kolem stovky. Členové ZO vystavovali své výpěstky na celostátní výstavě „Hortikomplex“ 

v Olomouci. Podařilo se získat několik zájemců o zahrádky v osadách. Plně obsazené jsou 

osady číslo 2 a 3, v osadě číslo 5 je dosud neobsazeno 5 parcelek. Pro členy svazu bylo 

zajištěno 57 pytlů Ekohumu, což je organické, nezávadné, pozvolna působící plné hnojivo. 

Český svaz včelařů 

 Předsedou ZO je pan Zdeněk Rozsypal a organizace má 57 členů, počet včelstev 

vzrostl na 685. Řady organizace během roku 2009 rozšířili 4 mladí nadějní včelaři. Jsou 

organizovány odborné přednášky, na nichž si včelaři i předávají své zkušenosti, a radí 

nastupujícím členům svazu. Byl uskutečněn včelařský zájezd k příteli Slámovi na Vysočinu, 

kde mohli účastníci shlédnout způsob včelaření v jiných podmínkách než na Hané. 

Výtěžnost medu oproti loňské sezóně byla menší. Teplé počasí urychlilo vegetaci a tím se 

zkrátila doba snůšky. Včelstva bylo třeba přikrmovat a včas doplnit zásoby na zimu. 

 Letošní podmínky pro včelaření vůbec nebyly dobré. Kvůli nepříznivému počasí, ale 

také moru včelího plodu, který s výjimkou Jesenicka trápí celý Olomoucký kraj. Nejhorší 

situace je právě na Olomoucku, kde veterináři našli 35 ohnisek nákazy, tedy téměř stejně 

jako ve zbytku celého kraje dohromady. Včelaři přišli až o 200 včelstev. Nakažená včelstva 

musí být kompletně spálena spolu se všemi pomůckami a vyrobeným medem. 

V pětikilometrovém okruhu je pak vyhlášeno ochranné pásmo, v němž se nesmí převážet 

úly, a veterináři kontrolují, zda se ostatní včelstva také nenakazila. V celém kraji bylo 

zjištěno 73 ohnisek, což představuje necelá dvě a půl procenta u všech z přibližně 3 000 

včelařů. Letošní sklizeň odborníci hodnotí jako podprůměrnou, medu bude méně, ale 

neměl by výrazně podražit. Včelaři přiznávají, že i když měli špatný rok, med v zemi chybět 

nebude, obchodní společnosti jej přivezou z Číny, Ukrajina a Jižní Ameriky. Asi nebude tak 

kvalitní, protože tam se včely smějí léčit antibiotiky. Naši chovatelé chtějí nyní za med        

o trochu více, ale i tak podle nich cena medu neodpovídá tomu, co je chov stojí.  

Český svaz chovatelů poštovních holubů   

 Základní organizace Litovel je zařazena pod Oblastní sdružení  Uničov, které 

sdružuje 9 organizací. Naše ZO má číslo 0231 a má 20 členů. Výbor tvoří: Miroslav Satora - 

předseda; Ing. Přemysl Duda - jednatel; František Měsíc - pokladník; Jaroslav Zbořil - 

výcvikář. Revizní komise pracuje ve složení Petr Kvapil, Petr Hanák a Miloslav Čunderle. 

Trvalým problémem je, že v klubovně není instalována přípojka elektrické energie              

a používání agregátu je dosti finančně náročné.     

 Během roku nedošlo v činnosti k vážnějším problémům a bylo uskutečněno 19 

závodů starých holubů a 5 závodů holoubat ročníku 2009 za účasti všech našich 

chovatelů. Nejúspěšnějším se stal Ing. Přemysl Duda, který se v OS Uničov umístil                

na 7. místě. Další členové ZO Josef Moťka, byl na 12. místě a Miloslav Čunderle                    

na 24. místě. Soutěží OS Uničov se zúčastnilo 140 chovatelů. 

 V kategorii C - dlouhé tratě zvítězil Vladimír Smital a na 3. místě byl Ing. Přemysl 

Duda. Ten získal i 1. místo v kategorii H – 04-0231-1235, jednotlivci. Na Celostátní výstavě 

holubů v Lysé nad Labem pak získal 3. místo. Zúčastnil se i mezinárodního závodů ve městě 
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Sosnowiec v Polsku, kde v kategorii Sport „C“ – dlouhé tratě obsadil 9. místo, což je největší 

úspěch chovatele ze ZO Litovel v posledních letech i v rámci soutěží OS Uničov.               

Na závodech „Středoevropský Maraton Klub“ na dlouhých tratích v červenci 2009 

v Ostende a Steenbergenu za účasti 1 161 chovatelů získal pan František Urban 

mezinárodně 13. místo, v pořadí českých závodníků byl pátý. Zúčastnili se chovatelé z ČR, 

Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. 

Český svaz žen 

 Základní organizace ČSŽ má 33 členek. Výbor ZO se schází během roku 9x                

a připravuje akce především pro děti a nejméně dvakrát ročně i pro své členky. Jde 

většinou o příležitosti jako je Den matek, MDŽ a období před Vánocemi. Velmi dobrá je 

spolupráce s MŠ na Čihadle, kde si děti připraví program pro maminky a babičky. Členky 

se také připojují k akcím organizovaným Krajským střediskem ČSŽ, například k výšlapům        

či výjezdům do regionu a k Víkendům pro ženy. Tady mají účastnice možnost dovědět se 

o různých možnostech, například o nových vyhláškách směřujících k rodině. Bývají sem 

pozváni významní představitelé veřejného života. Jedná se vždy o dvoudenní 

shromáždění a ženy zde mají možnost vyměnit si zkušenosti i navázat nová přátelství. 

Předsedkyně ZO ČSŽ paní Marie Mikešová hodnotí tento rok činnosti jako velmi úspěšný.  

   

42. SPORTOVNÍ ORGANIZACE 

TJ Tatran Litovel, oddíl kopané  

 V červnu 2009 došlo v litovelském fotbale k výrazným organizačním změnám. 

Dosavadní výbor ve složení Miroslav Navara, Pavel Blažek, Vlastimil Axman i trenér mužstva 

mužů Miroslav Večeřa odstoupili a od 13. 6. začal pracovat nový výbor v tomto složení: 

Jaromír Jindra - předseda; Ing. Alexandr Kučera - pokladník; Antonín Pavelka - sportovní 

ředitel; Pavel Pěruška - sekretář, Daniel Zavadil - člen výboru a Svatopluk Bubla - správce 

sportovního areálu. Jako hlavní úkol si nový výbor vytyčil zajištění trenéra družstva mužů       

a doplnění jeho kádru, přípravu a organizační zajištění mistrovských soutěží mužstev TJ 

Tatran Litovel – oddíl kopané.  

 Příprava mužstva mužů začala již koncem června 2009 pod vedením nového 

trenéra Františka Patrona. V kádru mužstva došlo k velkým změnám – 4 hráči ukončili své 

hostování a všem kmenovým hráčům bylo hostování v jiných oddílech ukončeno. Kromě 

toho byli získáni 2 hostující hráči, brankář T. Uvízl a z dorostu byl přeřazen M. Jindra. 

V přípravném období sehrálo mužstvo úspěšně 5 přátelských utkání. V podzimní části bylo 

více pozitiv, i když některé porážky (hlavně v nastaveném čase!) byly zbytečné. Potěšující 

bylo i vyhodnocení obránce T. Koppa jako muže podzimu krajského přeboru a překonání 

dosavadního klubového rekordu vstřelených branek v litovelském dresu Pavlem Bublou 

(69. branka, dosažená v zápase proti Přerovu). Po podzimní části byli muži na vynikajícím 2. 

místě s 30 body a skóre 31:17. Do statistik mistrovských utkání se zapsalo 24 hráčů, do 

střelecké tabulky 10. Výbor oddílu společně s trenérem hodnotili podzimní sezónu jako 

velice úspěšnou. 
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 Starší dorost se v krajském přeboru umístil na výborném 2. místě. Trenérem byl pan   

J. Zapletal a vedoucím R. Huličný. Pod jejich vedením získali starší dorostenci 25 bodů        

a o jediný bod zaostali za první Mohelnicí. Mužstvo 8x zvítězilo, 1x remizovalo a jen 2x 

prohrálo. Nejlepším střelcem byl A. Vrba s 10 góly, do statistiky střelců se celkem zapsalo    

9 hráčů družstva.  

 I mladší dorost se v krajském přeboru umístil na pěkném 2. místě. Svěřenci trenéra    

P. Prucka a vedoucího R. Coufala získali stejný počet bodů jako první Mohelnice (!), ale 

díky více obdrženým brankám byli nakonec druzí. Mužstvo, stejně jako jejich starší 

kolegové, 8x vyhrálo, 1x remizovalo a 2x prohrálo. Nejlepším střelcem byl J. Gazdík s 9 góly, 

do tabulky střelců se zapsalo 9 mladších dorostenců.  

 Nepříznivá situace nastala u žáků, kde pro nedostatek hráčů bylo možno přihlásit 

jen jedno družstvo a sestoupit z krajského do okresního přeboru. Začínalo se pouze              

o 9 hráčích, a teprve v průběhu sezóny se potřebný počet podařilo doplnit. Pod vedením 

trenérů J. Dlaska, A. Bučka a vedoucího P. Pěrušky skončili po podzimní části žáci na          

7. místě s 15 body. Trenéři nakonec nehodnotili jednotlivce, ale celý tým za to, že se 

dokázal poprat s nepříznivou situací ze začátku sezóny. Nejlepším střelcem byl M. Borovka 

s 9 brankami, do střelecké statistiky se již tradičně zapsalo 9 hráčů.  

 Minifotbal letošní sezónu odstartoval obrovským nárůstem malých fotbalistů               

i fotbalistek, kteří byli nakonec rozděleni do dvou skupin. Starší přípravka odehrála pod 

vedením trenérů J. Polanského a V. Debnára a vedoucího P. Pěrušky odehrála                    

8 mistrovských turnajů a je třeba opět pochválit celý kolektiv. Mladší přípravka také sérii      

8 mistrovských turnajů. A podobně, jako jejich o něco starší kamarády, je chválí trenéři D. 

Sedláček, P. Listopad, J. Gazdík a „obvyklý“ vedoucí P. Pěruška.  

 TJ Tatran – oddíl kopané má 120 organizovaných členů, v průběhu 2. pololetí došlo 

k nárůstu o 13 členů. Mezi úkoly fotbalového oddílu, mimo organizačních a personálních, 

patří i údržba sportovního areálu na Pavlínce, který je majetkem Města Litovel. Z důvodu 

zatékání vody do starých šaten byla provedena výměna střešní krytiny, vymalovány 

prostory šaten, natřeny lavice na hlavní tribuně a v celém sportovním areálu, bylo 

instalováno zábradlí a světelné tabule.  

 Pro následující období si jako hlavní priority vedení staví doplnění mužstva žáků 

fotbalisty z okolních obcí, spolupráci s mužstvy z okolí Litovle, spolupráci se školami při 

vyhledávání hráčů pro mužstva benjamínků, pokračování v pracích na údržbě 

sportovního areálu a ve spolupráci s představiteli Města Litovel a Olomouckého kraje 

zajištění finančních prostředků na výstavbu a dokončení II. etapy budování šaten (stávající 

skutečně svými hygienickými podmínkami neodpovídají úspěchům a tradicím litovelské 

kopané).  

TJ Tatran Litovel – malá kopaná  

 Oddíl malé kopané FC Levotil během roku změnil vedení týmu. Do čela byl zvolen 

pan Radek Gela, dosavadní vedoucí pan Zdeněk Motl se stal jeho zástupcem a zároveň 

pokladníkem oddílu. Počet členů se ustálil na patnácti. V sezóně 2008/2009 bylo hlavním 

cílem umístění ve středu tabulky I. futsalové ligy. Cíle bylo dosaženo konečným 8. místem 
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se skóre 98:94 a ziskem 30 bodů. V silné konkurenci v nejvyšší futsalové soutěži v okrese jde 

o jasný úspěch. Pro další sezónu má oddíl podobné cíle, ale vzhledem k sílící konkurenci to 

nebude lehké. Oddíl věří, že se v nejvyšší soutěži udrží.  

TJ Tatran Litovel – oddíl házené 

 Předsedou tohoto úspěšného oddílu litovelského sportu je nadále Ing. Karel Zmund. 

Výbor pracoval v tomto složení: Ing. L. Sléha, Ing. Z. Šenkýř, Ing. D. Číhal, R. Šimek                

a V. Navrátil. Ze zdravotních důvodů a pro vyšší věk ukončil svoji funkcionářskou činnost 

v oddíle pan Milan Beňa, který zde zastával nejrůznější funkce dlouhých 52 let! Oddíl měl 

v aktivní činnosti od počátku roku 7 družstev. Po skončení jarní části sezóny 2008/2009 se 

umístila takto: muži v 1. lize ČR na 9. místě (9x zvítězili, 1x remizovali, 12x prohráli, celkové 

skóre 610:626, zisk 19 bodů); starší dorost ve II. lize na 2. místě (16 vítězství, 3 remízy,               

3 prohry, skóre 732:542, zisk 35 bodů); mladší dorost v 1. lize mladšího dorostu na 4. místě 

(13 výher, 9 proher, skóre 667:630, zisk 26 bodů); starší žáci ve Středomoravské lize ELITE            

na 2. místě (7x výhra, 3x porážka, skóre 144:117, 14 bodů); mladší žáci ve středomoravské 

lize se umístili na 1. - 3. místě (pro nedostatek žactva se hrála jen kombinovaná soutěž). 

V miniházené se hrálo sice ve dvou ročnících, tabulky se ale nevydávaly, protože jde spíše 

o to, aby začínající házenkáři získali pohybové a házenkářské návyky. Celkově lze výsledky 

považovat za úspěšné.  

 Pro mistrovský ročník 2009/2010 bylo do soutěží přihlášeno 6 celků a po podzimní 

části sezóny vypadaly výsledky takto: muži v 1. lize ČR na 6. místě (5 vítězství, 6 porážek, 

skóre 287:291, zisk 10 bodů); starší dorost ve II. lize na 8. místě (5x vítězství, 1 remíza,                  

5 proher, 331:307, 11 bodů); starší žáci ve středomoravské lize na 10. místě (2 výhry,              

8 porážek, 197:291, zisk jen 4 body); mladší žáci (nově sestavený celek z miniházenkářů) na 

4. místě (6x výhra, 1x remíza, 3x porážka, 166:106, 13 bodů); miniházená – obdobný stav 

jako v minulém ročníku – dva celky. Protože řada dřívějších starších dorostenců pro věk 

ukončila činnost a tři z nich posílili družstvo mužů, byl celek velmi omlazen a pro 

nedostatek hráčů nebylo družstvo mladších dorostenců do soutěží přihlášeno. 

 Na vlastní žádost po skončení ročníku 2008/2009 ukončil trenérskou činnost                 

u družstva mužů Zdeněk Čtvrtníček. Na jeho místo byl angažován Mgr. Lubomír Krejčíř, 

bývalý trenér DHK Zora Olomouc a reprezentační trenér národního celku žen. Jeho 

asistentem se stal Zdeněk Sléha, pan Viliam Sitár pak přešel k celku starších dorostenců. 

Nový trenér si vytyčil cíl umístění družstva někde v polovině tabulky. V řadách družstva 

mužů došlo k výrazným změnám. Protože řada dlouholetých hráčů činnost ukončila, byli 

angažováni tři hráči z družstva ze Zubří, aby tyto a dlouhodobě zraněné nahradili.  

 Během roku bylo sehráno několik přátelských a přípravných utkání všech kategorií, 

muži startovali na čtyřech turnajích (z nich jeden byl v Polsku), družstva mládeže pak na      

10 turnajích. Jubilejním byl  50. ročník turnaje „O pohár města Litovle“, který vyhráli 

házenkáři z Polska. Náš celek příjemně překvapil, když za účasti dvou extraligových 

družstev ČR a ligového celku ze Slovenska skončil na 2. místě. Zimní příprava bude 

zaměřena na alespoň udržení šestého místa v jarní části soutěže u družstva mužů a na 

zajištění dostatečného počtu mladých házenkářů pro doplnění stávajících celků.       
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TJ Tatran Litovel – oddíl volejbalu  

 Oddíl má 118 registrovaných členů, trenérů a funkcionářů je 11. Jednotlivá družstva 

jsou: přípravka dívky (25); žačky mladší (14); žačky starší (14); juniorky a kadetky (14); ženy 

(12); muži (14); amatérské družstvo (14). V oddíle jsou výrazně zastoupeny děti a také 

mládež. Ti se zúčastňují mistrovských utkání. Kromě toho je zastoupeno i družstvo amatérů, 

které je složeno z bývalých aktivních hráčů a sportovců jiných odvětví.  

 Sportovci oddílu jednoty dosáhli v sezóně řady úspěchů v domácích                           

i mezinárodních soutěžích ve všech kategoriích. Některé z nich byly oceněny v hodnocení 

příslušných sportovních svazů a organizací. Tak například muži v přeboru kraje zvítězili                 

a postoupili do kvalifikace o 2. ligu volejbalu; ženy ve 2. lize skončily na 6. místě; kadetky se 

staly přebornicemi kraje a postoupily do 1. ligy a starší žačky dosáhly v Českém poháru         

na 5. místo. Zvelebování sportovního areálu volejbalu stále pokračuje. K dispozici jsou dvě 

písková hřiště a antukový kurt, kde byly svépomocí položeny umělé čáry. Dominantou 

areálu je sportovní klubovna, která je členy oddílu plně využívána. 

TJ Tatran Litovel - lyžařský oddíl 

 V současné době má oddíl 80 členů, z toho mládeže do 18 let 16, dospělých 64. 

Předsedkyní oddílu je paní Jitka Rampasová, hospodářskou Lenka Zlámalíková. Během 

roku se oddíl věnoval výcviku dětí na lyžích i na snowboardu na své lyžařské základně 

v Petříkově. Tam také uspořádal 1. ročník veřejných lyžařských a snowboardových závodů 

v areálu Zetocha. V Litovli pak uspořádal 3. ročník závodů na kolečkových bruslích             

a organizačně se podílel na Sobáčovském triatlonu, pořádaném TTC Olomouc. Byl také 

zajišťován chod petříkovského  bufetu Mázhaus. 

 Na uvedených závodech v Petříkově soutěžilo 33, v Litovli na cyklostezce do Vísky 

27 závodníků.  Ve dnech 16. – 20. 8. bylo zorganizováno letní soustředění dětí na základně. 

V soutěžích dospělých se Jizerské padesátky zúčastnili Pavel Zimmermann a Jiří Kohout ml., 

prvně jmenovaný také „100 lanových délek Paprsek“ a Jesenického lyžařského maratonu 

se střídavými úspěchy.  

TJ Tatran Litovel – oddíl florbalu 

 Název oddílu je FBC TJ Tatran Litovel a v sezóně 2008/2009 měl v soutěžích                

3 družstva a celkový počet členů byl 50 florbalistů. Starší žáci hráli OL ligu (Ligu 

Olomouckého kraje) a z 8 týmů se v konečné tabulce umístili šestí, když z 21 zápasů vyhráli 

6, 3x remizovali a 12 zápasů prohráli, skóre bylo 90:112. Junioři hráli 3. ligu – divizi VIIA.              

Z 12 celků se umístili na 9. místě (22 zápasů, 6 vítězství, 5 remíz a 11 proher, skóre 81:106). 

K největším organizačním změnám došlo v kategorii mužů. Ti obhajovali v OL lize 3. místo 

z minulé sezóny, ale před samou sezónou odešlo 8 hráčů týmu ze Šternberka. Bylo tedy 

nutno vytvořit tým nový, který byl nakonec z poloviny tvořen juniory. Proto také byla 

výsledkem až předposlední příčka – 10. místo s 11bodovým náskokem na posledního            

(20 zápasů, 4 vítězství, 3 remízy, 13 proher, skóre 66:109). Vzhledem k tomu, že do nižší 

soutěže spadá pouze poslední celek, byla zachována účast v lize. Vedoucím oddílu je 

pan Jiří Skála. 
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TJ Tatran Litovel – stolní tenis 

 Oddíl stolního tenisu má nyní 20 členů. V čele oddílu stojí pan Radek Uvízl, 

pokladníkem je Ondřej Bartík, trenéry Petr Zeman, Radek Uvízl, Ondřej Bartík a jednotliví 

vedoucí družstev. Reprezentací jsou dvě družstva mládeže a mládež jednotlivci. Družstvo 

A hraje nejvyšší okresní soutěž - regionální přebor a sezónu ukončilo na 4. místě. Družstvo B 

je v okresní soutěži I. Mládež se účastní bodovacích turnajů v rámci okresu i kraje.              

Za zmínku stojí 3. místo dorostence Tomáše Vyhnálka na bodovacím turnaji TOP 10 

v Olomouci a také 3. místo v okresním žebříčku jednotlivců. Oddíl uspořádal v listopadu 

turnaj tříčlenných družstev „O pohár města Litovle“ za účasti družstev z celého 

Olomouckého kraje a v něm naše družstvo A zvítězilo. Tento turnaj, jakož i všechny tréninky 

a mistrovské zápasy se hrají v budově Sokola Litovel.      

TJ Tatran Litovel - šachový oddíl 

 V roce 2009 výkonný výbor šachového oddílu TJ Tatran Litovel pracoval ve složení: 

Ing. Michael Knajbl - předseda; Ing. Jan Krejčí - pokladník a organizační pracovník;         

Ing. Karel Haderka, Josef Klapka a Petr Vyhnálek - členové. V sezóně 2008/2009 figurovala 

v soutěži dospělých 3 družstva. „A“ družstvo po sestupu z extraligy hrálo 1. ligu - východ, 

kapitánem byl Ing. Michael Knajbl. Družstvo se umístilo na 5. místě se ziskem 19 bodů.         

Po ztrátách ze začátku soutěže se už nepodařilo do extraligy znovu postoupit. „B“ družstvo 

hrálo 2. ligu a od začátku kráčelo pevně za vítězstvím a k postupu do 1. ligy. Během 

soutěže získalo 28 bodů. „C“ družstvo hrálo oblastní soutěž „Sever“ a se ziskem 14 bodů 

obsadilo 5. místo. Raritou bylo 5 remíz z 9 utkání.  

 Soutěž družstev mládeže se v sezóně odehrála za účasti 2 našich družstev. Mladší 

žáci hráli krajský přebor, ve kterém zvítězili a postoupili na Mistrovství ČR družstev mladších 

žáků. Tam se umístili na 20. místě z 28 družstev. Starší žáci v květnu při M ČR starších žáků 

obsadili 35. místo ze 44 účastníků. Honza Krejčí reprezentoval TJ Tatran Litovel jako host BŠŠ 

Frýdek-Místek v extralize mladšího dorostu, kde jim svými výkony na první šachovnici 

pomohl získat titul vicemistra ČR družstev mladšího dorostu.  

 Řady úspěchů bylo dosaženo v soutěžích jednotlivci. Na uzavřeném turnaji CZECH 

OPEN v Mariánských Lázních (leden 2009) splnil Honza Krejčí normu mezinárodního mistra 

(IM), když se dostal až na 2. místo mezi 12 účastníky. Na krajském přeboru žáků v rapid 

šachu získala v D 12 Zdenka Kolářová 1. místo a postoupila na M ČR mládeže. V únoru         

na Mistrovství ČR juniorů do 18 let v Děčíně zvítězil Honza Krejčí a postoupil tak na ME 

v Itálii a MS v Turecku. Ve 13. ročníku soutěže „O stavenického krále“ se mezi 74 účastníky 

rodina Krejčích podělila o první dvě místa – Honza Krejčí jun. byl první, a otec Ing. Jan 

Krejčí sen. druhý! 

 Na Mezinárodním šachovém turnaji v Le Havre ve Francii za účasti 104 hráčů získal 

8. místo Honza Krejčí jun. Týž na MITROPA CUP 2009 (Mistrovství střední Evropy mužů) získal 

6,5 bodu z 9 utkání a získal tím normu GM (mezinárodního velmistra). Aby to nebylo tak 

jednotvárné – na turnaji NIKY OPEN v Náchodě v červenci 2009 za účasti 104 hráčů získal 

3. místo Štěpán Žilka, ovšem Honza Krejčí byl v první desítce na 6. místě. Olomoucké 

šachové léto jako přebor Olomouckého kraje byl znovu úspěchem Štěpána Žilky, který 

v něm zvítězil. V srpnu 2009 znovu září náš úspěšný junior – na FIDE OPEN v Jeseníku je      
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z 50 hráčů na čele a vítězí. Na Mistrovství světa mládeže v Antalya Kemper v Turecku za 

účasti 111 hráčů se v kategorii H 18 dostává Honza Krejčí na krásné 21. místo a na 

mezinárodním šachovém turnaji v Aschachu v Rakousku je druhý z 93 hráčů (táta jen         

z 37. pozice  jej asi závistivě sleduje?). Díky uvedeným úspěchům Honza Krejčí zvítězil 

v anketě o nejlepšího sportovce středních škol Olomouckého kraje a byl vyhlášen mezi 

nejlepšími juniory okresu Olomouc do 21 let. Věřme, že zůstane věrný litovelskému šachu          

i nadále a bude pro něj opět sbírat i mezinárodní vavříny. 

TJ Tatran Litovel - Klub českých turistů 

 Členskou základnu KČT tvořilo v roce 2009 24 členů, z toho 11 dospělých, 9 mladých 

turistů a 4 důchodci. Předsedou je nadále Ing. Zdeněk Šišma, Dagmar Pospíšilová,   

Ludmila Kaštilová a Iveta Hrachovinová jsou členky výboru. Ten se scházel pravidelně 

jedenkrát měsíčně za účelem přípravy vycházek a vedení agendy odboru. Oficiální název 

oddílu je TOM 4116 LOTUS Litovel. 

 V roce 2009 bylo uspořádáno 12 jednodenních vycházek. Začalo se tradičně 

novoročním výstupem na Třesín (18 účastníků). Dalšími cíli vycházek byly Cholina, Bílá 

Lhota, Stražisko - Bělecký mlýn, Staré Město - Ostružná. Většími akcemi byly: „Putování za 

loštickým tvarůžkem“ (dálkový pochod) a „Toulky Litovelským Pomoravím“ (6. 6.), které 

odbor ve spolupráci s Rodičovským sdružením ZŠ Jungmannova pořádal. Akce se 

zúčastnilo 220 pěších turistů, cykloturistů a organizátorů.  

 Ve druhé části roku pomáhali členové KČT při obnově turistických značek 

z Hradeckého Dvorku a Krakovce do Náměště na Hané a z Troubelic na Úsov. Výlety 

směřovaly do Hanušovic, Velkých Losin, Bouzova, Kozova a turistická sezóna byla 

zakončena na Nových Mlýnech. V okolí Litovle, Mladče a Bouzova bylo umístěno 17 kusů 

tabulek a směrovek. Pravidelná cvičení se konala v tělocvičně ZŠ Jungmannova Litovel. 

V tomto roce potkala výbor i jedna smutná zpráva. Jeho řady opustila nadšená turistka a 

dlouholetá členka oddílu paní Dagmar Pospíšilová ve věku nedožitých 85 let. Na výroční 

členské schůzi proto došlo k doplnění a obměně výboru, který bude dále pracovat ve 

složení: Ing. Zdeněk Šišma – předseda, Ludmila Kaštilová, Ing. Miroslav Lakomý, Iveta 

Hrachovinová a Anna Gruntová – členové.   

TJ Tatran Litovel -  oddíl kuželek 

 Ke dni 31. 12. 2009 má oddíl 42 členů, z toho 9 dorostenců a 1 žáka. Činnost je 

zaměřena na vlastní turnaje, mistrovská utkání a turnaje jiných oddílů. Do soutěží je 

zapojeno 5 družstev, z toho 3 družstva dospělých a 2 dorostenců. První družstvo hrálo 

Severomoravskou divizi a skončilo v ní na 5. místě. Druhé Olomoucký krajský přebor          

(9. místo), třetí Okresní přebor Olomoucka (4. místo). Družstvo dorostenců vyhrálo II. ligu 

Moravy a postoupilo do ligy první, družstvo žáků a dorostenců obsadilo v okresním přeboru 

3. místo. V okresním přeboru jednotlivců na kuželně HKK Olomouc se lépe vedlo juniorům 

a dorostencům, když se na prvních místech umístili Jakub Mokoš a Tomáš Truxa. Krajský 

přebor byl už pro ně konečnou a do bojů o přeborníka ČR už nepostoupili.  

 V měsíci únoru a o jarních prázdninách byl proveden nábor hráčů pro kuželkářský 

sport, kterého se zúčastnilo 36 žáků zdejších ZŠ. Celou akci zajišťovali pan Jaroslav Čamek 
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a Antonín Horký. Tradiční turnaj pro veřejnost, koulení o ceny, zvaná letecká (3. května 

2009), přilákal 52 zájemců. Červen je vždy měsícem návštěvy přátel v Drážďanech – 

Radebeulu, letos již po 37.! V přátelském utkání se našim podařilo zvítězit v poměru 2 858 : 

2 831, tj. rozdílem 27 kolků. V srpnu byl uspořádán již 38. ročník memoriálu R. Wirzingera       

a J. Skály za účasti 13 mužstev. Zvítězilo družstvo Tatranu Litovel A s 2 182 kolky, náš nejlepší 

hráč Kamil Axmann byl třetí s 448 kolky. Poslední kuželkářskou akcí roku byl v jeho závěru 

přebor jednoty spojený se vzpomínkou na člena oddílu Lubomíra Čamka. Mezi 23 hráči 

zvítězil Kamil Axmann (458), na dalších místech se umístili František Baleka (457) a Jakub 

Mokoš (456 kolků).  

 Na údržbě kuželny a při akcích pro veřejnost bylo v průběhu roku odpracováno   

189 hodin. Velmi dobrým počinem je i to, že oddíl umožňuje dětem ze školní družiny           

ZŠ Jungmannova dvakrát měsíčně pobyt v kuželně a vůbec s dětmi dobře pracuje. Také 

účast oddílu v krajských, okresních a celostátních soutěžích lze hodnotit jako dobré. Výbor 

oddílu pracoval ve složení: Jaroslav Čamek – předseda; Dušan Žouželka – místopředseda; 

Kamil Axmann – organizační pracovník a Jiří Čamek – pokladník. 

KLIK - klub litovelského petanque  

 Prezidentem klubu je od tohoto roku pan Pavel Bureš, jeho statutární zástupce. 

Počet členů je stabilní - 25. Hlavní prioritou je dostat tento sport do povědomí široké 

litovelské veřejnosti a hlavně jako využití volného času mládeže. Nový předseda                 

a čtyřčlenný výkonný výbor byli zvoleni na valné hromadě v lednu 2009. Členové se 

během roku zúčastnili většiny turnajů v rámci ČR  a také všech mistrovství republiky.  

 Na Mistrovství ČR trojic se mezi 32 finalistů dostala i dvě družstva klubu a umístila se 

na 13. a 24. místě. Na MČR dvojic získali hráči 13. a 32. místo a v případě regionálního       

M ČR – východ (Mistrovství Moravy a Slezska) 1., 2. a 4. místo. Skvělá trofej z M ČR 

jednotlivců v Kolové u Karlových Varů (10. místo) je historicky největším úspěchem               

a jakýmsi mezníkem klubu. Vzhledem k tomu, že na tomto mistrovství měl klub zatím nejširší 

zastoupení hráčů, lze mluvit o naplnění očekávaných úspěchů. 

 S úspěchem absolvovali členové klubu i několik zahraničních turnajů řady 

CENTROPE, kde získávali body do poháru, který nakonec ČR vyhrála. Kluboví hráči zde 

obsadili 8. a dvě 16. místa. V Litovli byly zorganizovány následující turnaje: Litovel ÓPN 

(zařazený již do kategorie PRESTIGE) s účastí 36 trojic; M ČR trojic – regionální kolo východ 

(19 trojic); Hanácky bakole (29 dvojic) a  Čerlinka CUP (51 dvojic). Poslední z nich také 

splnil podmínky třídy PRESTIGE a zúčastnili se jej i nejlepší hráči Slovenska. Posledním byl 

turnaj TOP KLIP s účastí 26 trojic, na který přijeli hráči z Polska a Slovenska. 

 Rok 2009 byl jednoznačně nejúspěšnějším rokem v devítileté historii klubu. Mezi hráči 

získal své jméno a mezi kluby (i zahraničními) vysoký kredit. O tom svědčí zvolení 

prezidenta klubu Pavla Bureše st. na celorepublikové valné hromadě předsedou 

sportovně technické komise, čímž se stal jedním z vrcholných představitelů České 

asociace pétanque klubů. Dalším významným úspěchem je skvělé umístění Pavla Bureše 

ml. na 21. místě celorepublikového žebříčku. Nejlépe umístěnou ženou klubu je Jana 

Burešová na 11. místě. Rodina Burešů tak kopíruje úspěchy rodiny Krejčích v šachu! Klub 
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jako takový, součtem umístění nejlepších 6 hráčů, obsadil 4. místo mezi 50 kluby v ČR, což 

je ve srovnání s umístěním na 10. místě v roce 2008 obrovským kvalitativním vzestupem. 

TJ Sokol Litovel 

 Statutárním zástupcem a starostou jednoty je Mgr. Mirko Spurník. Tělocvičná 

jednota Sokol vyvíjela v roce 2009 jako obvykle v oblasti tělocvičné, sportovní a kulturní. 

Kromě toho byly, dle finančních možností, zajišťovány některé opravy budovy sokolovny. 

Ve cvičební oblasti jsou ustavena 2 družstva žen, 1 družstvo starších žen, 1 družstvo jógy,      

2 družstva mladších a starších žákyň a 1 družstvo staré gardy mužů. Ve sportovní oblasti je 

to oddíl kondiční kulturistiky a tenisový oddíl s více jak 30členným kádrem mládeže. 

Jednota má celkem 166 členů.  

 Silnou složkou a jedním z vysoce výkonných odborů v rámci České obce sokolské je 

odbor divadelní. V únoru 2009 sehráli pohádku  J. Lady a J. Koenigsmarka „Princezna             

a drak“ ve Zbýšově na Divadelní přehlídce sokolských souborů; v červnu divadelní 

představení M. Schmalze „Už tu byla?“ v Kojetíně na Přehlídce divadelních souborů 

Moravy, v Boskovicích na Moravské přehlídce sokolských divadelních souborů, v Olomouci 

pro Odborný klub dentistů a ve Václavově na Moravské přehlídce, ve Velké Bystřici, 

Šumvaldu a Městečku Trnávka – všude s velmi příznivým ohlasem. 

 Celkem sehrál divadelní odbor 8 představení a skutečně dobře reprezentoval naše 

město. Režiséry představení byli Pavel Linduška a Martin Schmalz. V souboru je zapojeno 

75 členů Sokola a diváků, kteří představení shlédli, bylo více než 900. Kredit souboru je 

vysoký, o čemž svědčí vždy vyprodaný sál sokolovny. Odbor dále pracuje na zvyšování 

umělecké kvality, ale i technického zabezpečení představení – instalace nových světel, 

lepší ozvučení sálu, nákup nových židlí aj. O veškerých aktivitách je veřejnost pravidelně 

informována prostřednictvím místního a regionálního tisku, kabelové televize a župních 

sokolských periodik.  

 Činnost Sokola je hodnocena jako úspěšná a vysoce prospěšná, když aktivním           

i pasivním způsobem vyplňuje volnočasové aktivity občanů města. Vzhledem k tomu, že 

finanční příspěvek od ČOS a župy je minimální a nelze se tak starat po stránce stavební 

údržby o skutečný architektonický skvost – sokolovnu, usnesla se valná hromada TJ prodat 

ji Městu Litovel, která má lepší podmínky pro péči. Činovnický sbor zůstává stejný, volby 

proběhnou až v roce 2010. 

TJ Vodní sporty 

 Sezóna 2009 byla tradičně zahájena zimní přípravou na běžkách, protentokrát 

v Dolní Moravici nedaleko běžeckého stadionu v Nové Vsi. Opravdová vodácká sezóna 

pak začala tréninky na řece Moravě už koncem února. O posledních březnových 

víkendech začaly první sjezdové závody, oťukávání soupeřů z ostatních oddílů, ale také 

spousta plaveb a rozbitého materiálu. Toho se zúčastnila celá nová členská základna, 

která se konstituovala během roku 2008.  

 S oteplením přišly na řadu i České poháry – naše nejvyšší soutěž. V červnu na 

Mistrovství České republiky dorostu ve sjezdu na říčce Loučná ve Vysokém Mýtě získala 
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omladina své první medaile. Září bylo ve znamení Mistrovství ČR žáků a dorostenců ve 

sprintu a dlouhém sjezdu a tam naši bodovali. Mezi žáky byl nejúspěšnějším závodníkem 

Michal Šmoldas, který zvítězil ve sprintu, sprintu hlídek a na klasické trati a hlídkách na této 

trati byl druhý. Dalšími úspěšnými byli Jakub Kuča a Karel Šotola, kteří zvítězili ve sprintu 

hlídek a Jakub Slavíček, který dojel v závodě klasiků na 4. místě. Hlídka Šmoldas – Kuča 

byla ve sprintu třetí a v klasickém závodě druhá; hlídka Slavíček – Šotola v klasice první.  

 Dorostenci si vedli o něco hůře. Vítězství sice žádné, ale i tak spokojenost. Patrik 

Přidal byl v závodě klasiků pátý, Vojtěch Hudeček osmý; Štěpán Zapletal ve sprintu pátý. 

Hlídky Zapletal – Hudeček – Pinkas a Šmoldas – Kuča – Šotola obsadily druhé, resp.             

3. místo. A i to se cení. Na Mistrovství ČR dospělých byla nadmíru úspěšná dvojice Neset – 

Lisický, kteří byli ve sprintu druzí, v klasice první. Na MistrovstvíEvropy táž dvojice zvítězila jak 

v závodě družstev – klasik, tak i v závodě sprintu družstev. Tam nás reprezentovaly i dvojice 

Uncajtík – Rygel a Šálek – Říha, jejich umístění se však do první desítky nevešla.  

 O prázdninách se závodníci jednoty zúčastnili soustředění na vodáckém kanále 

v Českém Vrbném. Největší akcí TJ Vodní sporty je jako obvykle BOBR CUP. O jeho již        

15. ročníku, jehož se zúčastnilo přes 200 tříčlenných štafet, se dozvíte v kapitole Slavnosti.    

AMK Litovel 

 Velmi stručnou zprávu poslal předseda klubu Ing. Karel Haderka, který je i jeho 

statutárním zástupcem. K žádným organizačním nedošlo, stejný zůstává i název a sídlo 

organizace. Počet členů se zvýšil o dva, takže AMK Litovel má nyní 12 členů. Vzhledem 

k tomu, že během tohoto roku se žádný závod v Litovli nekonal, nejsou tu ani žádné 

úspěchy, ani žádné problémy. Jedinou aktivitou byla úprava trati v cihelně v Litovli – 

Chořelicích tak, aby vyhovovala i jiným motoristickým disciplínám, například čtyřkolkám či 

hobby motokrosu. Snad tady bude svítat na lepší časy a Litovel se znovu stane 

pořadatelem tradičních závodů.             

Hanácký jezdecký klub Litovel  

 Jezdecký klub vedený Mgr. Josefem pokorným má nadále své působiště v lokalitě 

Šargoun. Kdo chce být nablízku ušlechtilým tvorům nebo zažít pocit jízdy na koni, má 

možnost se zde realizovat. Sportovní stáj zaměřená na anglické ježdění má k dispozici         

8 koní a 2 hříbata. Z koní jsou 4 sportovní pony, 3 čeští teplokrevníci a 1 moravský 

teplokrevník. Všichni jsou aktivně prověřováni ve sportu a slouží k výcviku dětí, jezdeckých 

adeptů jízdy na koni. Výcvik se zde koná denně s trenérem na jízdárně, pokročilí mohou 

vyjíždět do terénu Litovelského Pomoraví. Měsíční poplatek je 400,- Kč. 

 Šest členů HJK má jezdeckou licenci, 2 licenci cvičitele jezdectví, 1 licenci stavitele 

parkuru. Kdo chce být úspěšný, musí mít lásku ke koním, hodně na sobě pracovat              

a projevit značnou dávku trpělivosti. Jen základní výcvik trvá dva roky, bývá zakončen 

jezdeckou zkouškou a úspěšný absolvent obdrží jezdeckou licenci. V tomto klubu ji získalo 

již 15 adeptů.  

 Pro sezónu byl sestaven tým pod vedením Mgr. Pokorného, který reprezentovali 

jezdci Jan Pavlíček s koňmi Redenptia a Uncil a Pavla Buláková s koňmi Morávia Frajer        
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a Myšlenka. Tým pak tvořili i další členové, kteří plnili úkoly spojené s přepravou a vlastní 

přípravou koní před a po závodech. Sezóna byla úspěšná, na soutěžích byla obsazována 

přední místa. HJK se zúčastnil 72 parkurových závodů, ve kterých získal 25 prvních,             

20 druhých a 26 třetích umístění. Vrcholem sezóny byla účast na Mistrovství ČR Pony 

v parkurovém skákání ve Zduchovicích. Pavla Buláková se v kategorii do 12 let umístila na 

skvělém 4. místě Martina Škrabalová s koněm Fargo v kategorii do 16 let na 14. místě. Klub 

během roku uspořádal tři veřejné závody, které se organizačně, dobrými výkony jezdců             

i samotnou hojnou návštěvností milovníků koní z řad litovelské veřejnosti vydařily. 

Taroky  

 Během roku se jistě vede aktivní tarokářský život, ale hlavní akcí je jako obvykle 

turnaj. Akciová společnost PAPCEL uspořádala 7. března již 10. jubilejní ročník turnaje 

v tarokách. Tato karetní hra svou složitostí a nespočetnými herními kombinacemi přitahuje 

a sdružuje okruh lidí, jimž nevadí až několikahodinové počítání, přemýšlení a udržení 

pozornosti.  

 Aktéry přivítalo příjemné prostředí restaurace „Za školou“. Sešlo se jich 40, z toho       

5 žen (ty svou přítomností skvěle dokázaly, že tato karetní hra není pouze mužskou 

záležitostí). Turnaj se hrál na pět kol systémem - v každém kole s jinými hráči. Průběžné 

výsledky byly vyhodnocovány v reálném čase, díky dobře zorganizované práci na 

výpočetní technice. Největší karetní štěstí si tentokrát vybral Jaroslav Benda z Olomouce, 

nejlepší z našich Vojtěch Kocůrek se dostal na třetí místo. Z dalších litovelských hráčů 

najdeme Jiřího Winiarského na 5. a Milana Baránka (organizátory soutěže!) na 7. místě. 

Účastníci turnaje byli odměněni hodnotnými cenami v podobě dárkových balíčků                 

a obdrželi reklamní firemní materiály sponzorských firem        

 

43. POLITICKÉ STRANY 

Česká strana sociálně demokratická   

 Práce v Místní organizaci Litovel se odvíjela od faktu, že tento rok byl rokem 

volebním, když se uskutečnily volby do Evropského parlamentu a připravovaly se volby        

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předvolební politická kampaň začala již 

v jarních měsících, když u příležitosti MDŽ byl uspořádán bowlingový turnaj pro členy, ale 

hlavně členky a příznivce. Prvomájový Dětský den v parku Míru je již akcí tradiční a letos 

tam byla celá plejáda významných hostů: předseda PS P ČR Ing. Miloslav Vlček, senátor 

Ing. Karel Korytář, kandidáti do EP MUDr. Jaroslav Vomáčka a Ing. Roman Váňa.   

 K Mezinárodnímu dni dětí byl uspořádán výlet do Bouzova na akci Trojský kůň. 

V měsíci září akce pro děti a rodiče „Mámo, táto, budeme si hrát“ s obvyklými hosty, 

kterou moderoval náš kandidát do PS pan Miloslav Číhal. Ke Dni matek byly rozdávány 

růže. V prosinci pak již 4. ročník bowlingového turnaje „O pohár Ing. Martina Tesaříka“. 

Vedle těchto kulturních a společenských aktivit se členové zúčastnili výletu na Radhošť, 

výstupu na Bradlo, návštěvy Javoříčka či akce Dívka roku.  V roce 2009 bylo 5 členských    

a 5 výborových schůzí a k 31. 12. Má MO ČSSD 38 členů. Výbor pracoval ve složení: 
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Hedvika Weberová, DiS – předsedkyně, Petr Šrůtek – místopředseda, Miloslav Číhal, Luboš 

Čunderle, Marcela Hélová, Vojtěch Kocůrek, Ing. Pavel Kryl, Ph.D., Jiří Masopust a Miroslav 

Pytolaj – členové. 

Křesťansko demokratická unie – československá strana lidová  

 Hlavní akcí bylo pořádání tradiční pouti u sv. Filipa a Jakuba na Staroměstském 

náměstí. Počasí akci velmi přálo, a tak se sešlo velké množství návštěvníků. Ti měli možnost 

zúčastnit se slavnostní mše svaté, vyslechnout si vystoupení hudby z Drahanovic                   

a odpoledne pak koncert Michala Zapletala – recitál z písniček Karla Kryla. Prostor náměstí 

byl zaplněn stánky s poutním zbožím i různými atrakcemi, nálada byla výborná.  

 Místní organizace má 42 členů a její výbor se scházel pravidelně v šestitýdenních 

intervalech. Pracoval ve složení: Mgr. Marie Mazánková - předsedkyně; Jakub Hradil          

a Zdeněk Rozsypal - místopředsedové; Mgr. Miloš Freml, Jan Dohnal, Antonín Freml,          

dr. Josef Hubáček, Emilie Řmotová a Blanka Opíchalová – členové.       

 

Další politické strany ani hnutí i přes urgence své zprávy o činnosti nepředaly.  

 

44. VOLBY 

Volby do Evropského parlamentu   

 

Volby se konaly 5.-6.6., v Litovli bylo 8139 zapsaných voličů, volební účast 25,9 %. 

Povinnou pětiprocentní hranici překonaly jen 4 strany v tradičním pořadí. Zelení zcela 

propadli, páté místo obsadila strana Jany Bobošíkové (Suverenita), bojující proti 

Lisabonské smlouvě.  

 

ČSSD   647  30,79.% 

ODS   451  21,53 % 

KSČM   348  16,61 % 

KDU-ČSL    267  12,75 % 

Suverenita      81    3,86 % 

Zelení       32    1,52 % 
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45. ZÁVĚR 

 Téměř celá kronika byla brána velmi seriózně, jinotaj či vtípek jsem si dovolil jen 

výjimečně, proto alespoň závěr bude pojat poněkud z nadhledu. Chtěl bych vědět, co si 

o nás pomyslí Marťani? 

 Vyloučit to nemůžeme. Na Zemi přistanou Marťani a všimnou si i České republiky. 

Musíme být připraveni. Co si vesmírní vyslanci asi tak pomyslí, posbírají-li si o nás informace 

za poslední rok? Zahraniční média si naší maličkosti letos už také párkrát všimla a nic moc 

lichotivého si nemyslela. Tak si to stručně shrňme: 

-  Z kraje roku jsme se ujali vlády nad Evropou. Naposledy předsedal jakési „středoevropské 

unii“ jiný našinec, císař Karel IV. Po šesti stoletích jsme měli jedinečnou, excelentní příležitost 

znovu se evropsky předvést. Ale my jsme si uprostřed této jedinečnosti svrhli vlastní vládu. 

- Lídr opozice, který vládu svrhával a o nové volby hodně stál, ty předčasné na poslední 

chvíli zrušil. 

- Dočasný „úřednický“ premiér se o prodloužení svého dočasného mandátu dověděl jen 

tak mimochodem, od novinářů. 

- Prezident odmítá podepsat mezinárodní smlouvu, kterou už schválilo 26 států EU                          

i parlament jeho vlastního, sedmadvacátého státu. Pohrává si s půlmiliardou Evropanů 

jako středověký imperátor, jenže Otec vlasti to není. 

- ČSSD, která by za zmíněnou smlouvu duši vypustila,“ šprajc“ prezidenta tak trochu 

chápe. Protože on se smlouvou pokáral i ODS, která ji dohodla.  

- Nejoblíbenějším politikem v zemi rozčilené nad nemravností vrchnosti je filuta, který si 

našetřil na byt i z poslaneckých náhrad. Ačkoliv mají sloužit k zaplacení pracovních 

výdajů. 

- Na jedné z vysokých škol, kde se školí budoucí právní elita země, čachrovali s právnickým 

vzděláním jako podvodníci, které se učí stíhat.  

 Chudáci Marťani! Jak to vypadá, bude lepší, když zůstanou doma. Mohli by si o nás 

udělat špatnou představu. Nepochopili by všechny ty „objektivní, z logiky věcí a událostí“ 

plynoucí důvody, které to naše letošní babráctví zavinily. Patřičná jména a komentáře 

najdete v části Události či Úvod.  

 Éra Paroubka a Topolánka se vyčerpala. Je smutné to konstatovat, že po dlouhé 

éře Klause a Zemana, když jsme čekali začátek nového politického období, novou 

generaci, tato zklamala. Do české politiky přinesla nepochybně i některá pozitiva – větší 

odvahu při pojmenovávání problémů, pragmatičtější přístup k jejich řešení (alespoň 

v případě Mirka Topolánka) a jasnější prozápadní orientaci v zahraniční politice.   

 Voliči si však těchto pozitiv budou pamatovat jen málo. Zapamatují si spíše 

nebývalou dávku hrubosti na obou stranách, zákulisní intriky, vzájemné podrazy                    

a neplnění dohod, přeběhlíky, Čunka, neúctu k ústavě i ke svobodě slova, nezdravé 

prorůstání politiky s byznysem. A především politiku ve stylu pěstního souboje, kdy na 
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správu země, starost o její osud a prosperitu jaksi nezbývá čas. Paroubkův volební veletoč, 

kterým poslal k ledu dohodu o předčasných volbách (mimochodem samu o sobě 

problematickou, ale týmž Paroubkem vyjednanou), je jen logickým vyústěním politických 

poměrů, které v české politice panují již od roku 2006. Politiky založené na absolutní 

nenávisti k soupeři a téměř nulovém respektu k jakýmkoliv pravidlům. Tak vyvrcholilo 

politické třeštění letošního roku – volebními tahanicemi a plně se ukazuje, že nastal 

skutečně čas, aby se éra Topolánka s Paroubkem odebrala do historie. 

Pojďme ale k „obyčejným“ lidem. Češi si sami našli svůj ideální recept na štěstí. 

Průzkum ukázal neuvěřitelné – 71 % obyvatel Česka je šťastných, dalších 15 % dokonce 

velmi šťastných. Tak celkem 86 lidí z každé stovky žije šťastný a spokojený život. To je přece 

skvělé! Současně to ukazuje, že předchozí odstavce mohou být také jen mediální pěnou 

(či spíše plíseň z povrchu událostí), která se skutečným životem Čechů nemá až tak 

mnoho společného. 

Možná sběr dat proběhl ještě před plným dopadem ekonomické krize, a že každý 

průzkum má jistou statistickou odchylku, třeba i deset procent. Ale i tak zbývají celé tři 

čtvrtiny šťastných. A to je pořád skvělá zpráva. Nicméně nechme spekulací a držme se 

přesných výsledků. Ty ukazují nejen uvedené podíly, ale také minimální procento těch, 

kteří se s přáteli často baví o politice - jen devět lidí ze sta. Čím to je, měli by si lámat hlavu 

naši politici. Ten, kdo si něco zapamatoval z předcházejících odstavců, se nediví. Vždyť 

během roku aféra následuje aféru, obvinění střídá obvinění, nadávky prší ze všech stran.  

A všichni bez rozdílu stranických barev se zaklínají lidem, který trpí a jen oni mu mohou 

pomoci z toho strašlivého marasmu. 

Lid se přitom v žádném marasmu necítí. Prožívá si své soukromé pocity štěstí              

a všechny ty nadávky, urážky a domnělé národní tragédie bere s velkou rezervou. Politika 

jej nezajímá. Je to velmi racionální a rozumný přístup. Stalo se dnes módou říkat, že lidé 

jsou politikou znechuceni. Uvedený průzkum nabízí však i jiné vysvětlení. Lidé se naopak 

nechtějí nechat politikou znechutit, a proto je prostě celé to politické třeštění, obviňování 

a malování čertů na zeď nechává v klidu a politika jim může být ukradená. A bude jim 

ukradená minimálně do chvíle, než znovu získají pocit, že v té politice jde o něco 

doopravdy důležitého, a ne jen o festival vzájemných urážek od poněkud nevycválaných 

egomaniaků. Podle toho, co jsme mohli letos sledovat, je taková chvíle ještě poměrně 

daleko. No a co, ke štěstí je nepotřebujeme! 

Čeká nás rok 2010 – rok naděje a dřiny. Bude perný, alespoň pro lidi, kterým se 

podařilo uchovat si práci. Podle předpovědi ekonomů se hospodářství zlepší, firmy čekají 

více zakázek, ale s nabíráním zaměstnanců asi spěchat nebudou. Nezaměstnanost, která 

teď míří k deseti procentům, by se tak mohla snižovat nejdříve v polovině příštího roku. 

Čeká se oživení, situace se má pomalu lepšit a tento trend by měl dorazit i k nám. Pojďme 

mu tedy s nadějemi vstříc! 

U nás v Litovli se mnohé záměry dočkaly realizace, podařilo se uskutečnit řadu 

plánovaných investičních akcí, hlavně v oblasti dopravy, kanalizace a částečně                        

i protipovodňových opatření. Nového obchvatu města jsme se ale stejně nedočkali, stále 

je pouze ve stadiu záměrů. Otevřen zůstal problém Záložny, Langova domu, cyklostezky, 
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koupaliště aj. O tom všem je podrobně napsáno v jednotlivých kapitolách kroniky a znovu 

vše ventilovat nepovažujeme za potřebné.  

Stálo to hodně úsilí a spolupráce všech členů Letopisecké komise, než jste se mohli 

seznámit s konečnou podobou kroniky za tento rok. Největší pomoci se kronikáři ale 

dostalo od čtyř pomocníků, které bych chtěl vyzvednout a poděkovat jim. Bývalý kronikář 

pan Lubomír Šik je stále studnicí údajů, faktů, postřehů i připomínek, bez něj a jeho 

databáze (hlavně v části demografie a jubileí) bych byl někdy v koncích. Paní Marie 

Hrubá je obětavá členka komise a její pomoc s jazykovou úpravou kroniky je 

nedocenitelná. Naše tajemnice komise paní Hana Dohnalová je skutečný spiritus agens 

celého díla a nebýt jí, mnohé by mělo značnou prodlevu, protože je to ona, kdo nás žene 

dopředu s termíny a svou odpovědností je garantem, že nedojde ke skluzu. Je pracovnicí 

MěÚ, k materiálům má blíže, ale její energie je více než chvályhodná. Pracovníkem 

odboru MHaSI je i pan Petr Navrátil, který dává kronice celkovou podobu a obětavě 

sestavuje, přemisťuje i opravuje vše tak, aby výsledek byl co nejlepší.  

Dík patří i vedení Města Litovel a tajemníkovi MěÚ  Ing. Radovanu Vašíčkovi, bez 

jejich pochopení by byla práce kronikáře daleko obtížnější. Znovu se největším 

problémem stalo získávání zpráv od jednotlivých subjektů. I když jsme již většinu z nich 

oslovili elektronickou poštou, i přes řadu urgencí a proseb jsme mnohdy odpověď 

nedostali. Kázeň a snaha vyhovět jsou ve psí, a tak je kronika na některých místech o 

úplnost zbytečně připravena. To jsou ale stesky každoroční, s tím se nic moc v dnešní době 

dělat nedá. V závěru děkuji své ženě Pavle a celé rodině za pochopení pro tuto časově 

velmi náročnou činnost, kvůli které jsem někdy příležitost být s nimi zanedbával.  
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