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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další čís-
lo Chválkovického hlasatele, který 
dvakrát do roka přináší novinky 
a zajímavosti z Chválkovic. 
Uvnitř listu se dočtete o situaci 
kolem kovošrotu, o tom, že o vo-
jenskou pevnost projevilo zájem 
město, dozvíte se, jak se daří 
chválkovickým fotbalistům. Mů-
žete s námi nahlédnout do uni-
kátní stavby chválkovické vodárny 
a nezapomněli jsme ani na témata 
z oblasti historie – fotbalisté si 
totiž letos připomínají 90. výročí 
od založení a škola 85. výročí. 
Věříme, že vám letní Chválkovic-
ký hlasatel přináší přinejmenším 
stejně zajímavé a obsažné čtení 
jako předchozí vydání, a že vás 
navnadí k tomu, abyste nám posí-
lali své postřehy, podněty a připo-
mínky k životu ve Chválkovicích. 
Těšíme se na ně na mailové adrese 
Chvalkovicky.hlasatel@email.cz.
Užívejte si léta a mějte na paměti 
slova klasika: „Umění odpočinku 
je součástí umění práce.“
Takže krásné léto přeje všem

Vladimír Kauer, předseda KMČ Moderní stavbě školy s  obrovskými 
okny, svého času největšími v Olomou-
ci, by málokdo hádal 85 let. Právě tolik 
oslaví letos na podzim budova, do kte-
ré chodí i žáci z Chválkovic. 

Tato škola rodinného typu má 205 žáků 
a její výhodou je, že malý počet žáků ve 
třídách umožňuje individuální přístup 
učitelů ke školákům. Pod školu také spa-
dají dvě mateřinky. „Školka na Selském 
náměstí má kapacitu 52 dětí a  školka 
v  Týnečku 25 dětí,“ informoval ředitel 
školy Mgr. Vladislav Tesařík. 
K  zápisu do školy letos přišlo celkem 
48 budoucích prvňáčků. „Z  toho čtyři 
přešli na jinou školu, jedenáct dětí žádá 
o odklad, takže přijímáme 33 žáků a ote-

vřeme v září dvě první třídy,“ doplnil ře-
ditel.
S místy ve školkách je to ale horší. Dětí 
přibylo a  poslední tři, čtyři roky jsou 
rodiče zoufalí, obcházejí i  vzdálenější 
mateřské školy, aby své dítko umístili. 
„I když máme v obou školkách výjimky 
z počtu dětí – podle zákona bychom jich 
mohli přijmout na oddělení maximálně 
24 – nemůžeme všechny děti, které se 
k nám hlásí, přijmout. Do školky v Tý-
nečku se hlásilo patnáct dětí, brali jsme 
jich osm. Na Selském náměstí chtělo 
chodit do školky dalších 33 dětí, volných 
míst jsme ale měli jen šestnáct,“ dodal 
ředitel.
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Chválkovické děti mají k dispozici hned několik dětských hřišť. Na snímku je hřiště 
v blízkosti domova seniorů, kolem kterého jsou v parku obrovské, tajuplné kameny 
s citáty. Jejich autorem je básník a spisovatel Jiří Žáček. Více uvnitř čísla.

Dětské hřiště, kde kameny přinášejí moudra?
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Unikát: citáty na kamenech v parku jsou od básníka Jiřího Žáčka
Fotí se u  nich svatebčané, rozjímají 
u nich lidé. Řeč je o obrovských kame-
nech s vytesanými citáty v  trávě parku 
u dětského hřiště u ulice Na rybníčku. 
Odkud se kameny s citáty vzaly? Jedná se 
o  kuriózní způsob zveřejnění aforismů 
a minibásní spisovatele, básníka a autora 

aforismů Jiřího Žáčka. Do kamenů jeho 
myšlenky vytesali klienti Ústavu sociál-
ní péče Klíč Olomouc a u dětského hřiš-
tě jsou na kamenech od 29. května 2006. 
„Chodím kolem a vždy se u kamenů za-
stavím a čtu si ty citáty znovu a znovu. 
Jsou odpovědí na všechny otázky, které 

člověk má,“ řekla žena, která bydlí poblíž 
a nepřála si zveřejnit své jméno. S ohle-
dem na blízkost dětského hřiště, vyzní-
vá trochu šibalsky aforismus „Výchovná 
zásada: Dospěla-li lenost k mozku, už je 
pozdě na rákosku.“ 

(stev)

K ZAMYŠLENÍ JSOU I DALŠÍ 
MYŠLENKY BÁSNÍKA 
VYTESANÉ DO KAMENŮ:

•	 „Ber	život	jako	peříčko	a odfouk-
ne	 tě	 vítr.	 Ber	 život	 jako	 balvan	
a potopí tě ke dnu.“

•	 „Mladí	 zůstáváme,	 dokud	 nám	
budoucnost připadá zajímavější 
než minulost.“

•	 „Obvykle	musí	 člověk	 zabloudit,	
aby objevil neznámou zemi.“

•	 „Mosty.	K čemu	jsou	mosty	přes	
řeku? Aby měl člověk blíž k člo-
věku.“

•	 „Člověka	 nejsnáze	 ukamenuješ	
kamenným srdcem.“

Vloni se obnovilo dětské hřiště u ulice Na rybníčku za 220 tisíc korun.

V létě se budou 
opravovat chodníky
Téměř padesát milionů korun vydá 
letos město Olomouc na opravu silnic 
a  chodníků. V rozpočtu města je na 
opravy vyčleněná částka 46,9 milionu 
korun. Z toho bude 14,9 milionu pou-
žito na celkové rekonstrukce několika 
vybraných komunikací a 30,7 milionu 
korun na údržbu komunikací. Chod-
níky se také mají v  létě opravovat ve 
Chválkovicích. „Žádáme obyvatele 
o  trpělivost tam, kde budou opravy 
komplikovat život,“ uvedl předseda 
komise místní části Chválkovice Vla-
dimír Kauer.

Chválkovice čekají uzavírky 
kvůli opravě železnice 
Rekonstrukce železničního uzlu 
v  Olomouci, která začala vloni na 
podzim, si vyžádá ve městě uzavírky. 
„Uzavřený bude i  podjezd, pravdě-
podobně příští rok o  prázdninách. 
Jednáme s  investorem stavby, Sprá-
vou železniční dopravní cesty, aby se 
uzavírky co nejméně dotkly života ve 
městě,“ sdělil náměstek olomoucké-
ho primátora Jan Holpuch. Jeho slova 
potvrdil i ředitel investičního sektoru 
Správy železniční dopravní cesty Vác-
lav John. „V těchto dnech se upřesňují 
uzavírky, snažíme se najít řešení, které 
by se ještě méně dotklo života ve měs-
tě. Výsledné řešení budeme mít hoto-
vé 23. června,“ řekl Václav John. 
Práce na rekonstrukci olomoucké-
ho železničního uzlu začaly vloni na 
hlavním nádraží, budou modernizo-
vány mosty, vybudovány dvě korido-
rové koleje, po kterých bude možné 
jezdit rychlostí 160 kilometrů za hodi-
nu. Celkové náklady na stavbu, která 
má skončit v srpnu 2016, jsou 2,5 mili-
ardy korun, část financí jde z rozpoč-
tu Evropské unie.

Zemřela nejstarší občanka
v Olomouckém kraji 
Ve chválkovickém Domově seniorů 
Pohoda zemřela 11. března ve věku 
nedožitých 106 let nejstarší občanka 
v Olomouckém kraji Marie Aulehlo-
vá, která v domově žila přes třicet let. 
Narodila se 15. srpna 1908, pracovala 
jako švadlena, úřednice v čokoládov-
ně Zora a  úřednice ve Vojenských 
skladech	Bystrovany.	Ráda	malovala,	
četla, poslouchala hudbu. 

(stev)

Vyjádření města ke kovošrotu
V  konceptu územního plánu Olomouce 
byla plocha areálu kovošrotu společnosti 
TSR Czech Republic vymezena jako plocha 
smíšená obytná. Firma TSR podala námit-
ku proti tomuto zařazení, kde udávala jako 
důvod, že se jedná o průmyslovou a výrobní 
oblast a  dle platného územního plánu sí-
delního útvaru Olomouc jsou nemovitosti 
firmy součástí funkčních ploch zařízení 
pro nakládání s  odpady a  její činnost je 
tedy v souladu s územním plánem. Firma 
se obávala, že tato situace by mohla ohrozit 
její podnikání a rozvoj. 
Výsledkem projednání konceptu územního 
plánu byl pokyn zpracovateli územního plá-
nu, aby prověřil možnosti zařazení areálu 
TSR spolu se sousedící firmou AŽD Praha 
do ploch smíšených výrobních, a to přede-
vším s ohledem na možné ovlivnění blízké 
obytné zástavby. Zpracovatel ponechal are-
ál AŽD a severní okraj areálu TSR v ploše 
smíšené obytné a zbytek areálu TSR vymezil 
jako stabilizovanou plochu smíšenou výrob-
ní. 
Při projednání návrhu územního plánu 
došlo ze strany občanů k  podání velkého 
počtu námitek, ve kterých požadovali opě-
tovné zařazení areálu kovošrotu do ploch 

smíšených obytných. Důvodem byla obava, 
že zařazením areálu do ploch smíšených vý-
robních se umožní umisťování staveb a za-
řízení snižujících kvalitu prostředí v lokali-
tě. Občané uváděli nadměrný hluk, prach, 
vibrace a  kontaminaci podzemních vod. 
Poukazovali i na pracovní dobu kovošrotu 
včetně sobot a nedělí. 
Zpracovatel znovu prověřil situaci a proběh-
lo i jednání zástupců firmy a představitelů 
města. Došlo k přehodnocení zařazení větší 
části areálu do plochy s územní rezervou pro 
plochu smíšenou obytnou. To znamená, že 
v této ploše nesmí být stávající využití měně-
no způsobem, který by znemožnil nebo ztí-
žil budoucí využití. Severní část areálu byla 
ponechána v ploše smíšené obytné.
V průběhu opakovaného projednání upra-
veného Návrhu územního plánu bylo opět 
podáno velké množství námitek ze stra-
ny občanů. Námitku podala i firma TSR. 
Funkční regulace v lokalitě zůstala nezmě-
něna s tím, že navržené řešení představuje 
kompromis mezi zájmy společnosti a oby-
vatel.

Ing. Jiří Doležel, 
vedoucí oddělení hospodářského rozvoje 

Magistrátu města Olomouce

STRUČNĚ V trápení s kovošrotem město lidem ve Chválkovicích nepomůže

Hluk, že není slyšet vlastního slo-
va, prach, špína, letící kusy železa, 
která stroj rozhoupává, aby dopadly 
dále. Tak to vypadá, když kovošrot 
v  Chválkovicích „jede“. Rušivý pro-
voz už dlouhodobě trápí místní a  ti 
nevědí, co bude dál. 

„Za pěkného počasí, když je sucho, 
teplo, zanáší to do našich domovů ob-
laka prachu s  mikročásticemi rzi, in-
tenzívně páchnoucí po zbytcích barev 
a minerálních olejích. Prachová oblaka 
stoupají do výšky mnoha desítek met-

rů a šíří se do okolních ulic,“ popisuje 
situaci obyvatel Chválkovic Zdeněk 
Letocha, který se snaží spolu s dalšími 
místními lidmi zoufalou situaci ře-
šit. V kauze kovošrotu jedná za míst-
ní Zdeněk Letocha na základě věcně 
shodné připomínky a  zmocnění, pod 
které se podepsalo přes 350 občanů 
Chválkovic. 
„V  minulých letech jsme neměli ani 
chvíli oddechu. V kovošrotu dělali ne-
ustále. V poslední době se to alespoň o 
víkendech zlepšilo, ale pořád jsou dny, 
kdy tam mlátí od šesti ráno do deseti 

do večera. Když sedíme na terase, ne-
slyšíme vlastního slova,“ řekl Zdeněk 
Letocha.
Protihluková zeď Chválkovické neoch-
rání. Není kolem celého objektu. „Na-
víc nová hala je vyšší než protihluková 
zeď. Když kovošrot pracuje, tak je hluk 
občas	slyšet	až	u Černovíra	na	železnič-
ním náspu. V  létě nás obtěžují oblaka 
prachu,“ dodal.
 
Petice a námitky 

Místní sepsali na podzim roku 2012 pe-
tici za omezení provozu, kterou předali 
na magistrát, a po pár měsících v únoru 
2013 tam zaslali přes stovku námitek 
ke zpracovávanému územnímu plánu. 
Když se pak v dubnu 2013 objevil nový 
doplněk k provoznímu řádu kovošrotu, 
nevěděli, co si mají myslet. Je v něm to-
tiž uvedená dvojnásobná kapacita pro-
vozu, než byla v  předchozím provoz-
ním řádu z roku 2011. 

Zpracovává se územní plán 

Takže Chválkovičtí podali přes stovku 
námitek ke zpracovávanému územnímu 

plánu, což je značný počet z celkového 
množství námitek, kterých je kolem šes-
ti set. Letos na jaře byl upravený územní 
plán projednán. Magistrát ale občanům 
z  Chválkovic nevyhověl. „Požadovali 
jsme klasifikaci plochy jako smíšenou 
obytnou. Magistrát ale tentokrát navr-
hl plochu kovošrotu jako smíšenou vý-
robní s územní rezervou pro smíšenou 
obytnou,“ konstatoval Zdeněk Letocha. 
Místní konzultovali situaci s  právníky 
a odborníky. „Ti nám občanům dopo-
ručili trvat na našem původním poža-
davku, aby byla plocha zaznačená jako 
smíšená obytná. Takže jsme podali 
zhruba osmdesát individuálních námi-
tek a  jednu námitku jsem podal jako 
zástupce veřejnosti,“ dodal Zdeněk Le-
tocha. 
Místní, kteří napsali už stovky dopisů, 
doufají, že jim vedení města vyhoví. Ma-
gistrát má mimo jiné k dispozici materiál 
Průzkumy a rozbory od architektky Jany 
Janíkové, kde se mimo jiné v doporuče-
ních pro Magistrát, co se týče Chválko-
vic, uvádí „Doporučujeme vytvoření ne-
zbytného tlaku na vymístění Nutrendu, 
TSR Czech Republic s.r.o. Hradec Králo-
vé a případně dalších provozoven z obyt-

ného území nebo jeho bezprostředního 
okolí.“ A  jako hlavní problém studie 
konstatuje provoz firmy TSR Czech Re-
public s.r.o., která způsobuje v  lokalitě 
nadměrný hluk, prach a vibrace. „Reali-
zovaná opatření jako protihluková stěna 
a  zeleň problém nevyřešila, pouze čás-
tečně omezila bezprostřední dopady na 
obytné území. Podle našeho názoru je 
lokalizace tohoto druhu technického vy-
bavení v bezprostřední vazbě na obytné 
území nevhodná a proto doporučujeme 
změnu funkčního využití.“ 

Magistrát vyhoví kovošrotu 

Na tahu je tedy, co se týká územního 
plánu, magistrát. „Funkční regulace 
v  lokalitě zůstala nezměněna s  tím, že 
navržené řešení představuje kompromis 
mezi zájmy společnosti a obyvatel míst-
ní části,“ vyjádřil se Jiří Doležel, vedoucí 
oddělení hospodářského rozvoje Magis-
trátu města Olomouce. 

Informace o kovošrotu jsou shrnuté na 
občanském webu 
www.chvalkovice.webnode.cz

(stev)

Oblaka prachu a rány padajícího šrotu trápí Chválkovické už roky. Foto Zdeněk Letocha
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O fort ve Chválkovicích má zájem město, 
plánuje tam služby pro in-line bruslaře 
Vojenská pevnost ve Chválkovicích 
možná skončí v rukou města Olomou-
ce. To ji chce od armády bezúplatně 
získat a zařídit v ní služby pro cyklisty 
a in-line bruslaře, kteří u pevnosti na-
stupují na cyklostezku. 

Cena pevnosti klesá 

Armáda se snaží pevnost prodat od loň-
ského září, zatím marně. „Poprvé jsme 
pevnost nabízeli v  září za 37,5 milionu 
korun, podruhé v listopadu za 31,7 mi-
lionu korun. Nikdo se nepřihlásil ani 
v  březnu, kdy jsme fort nabízeli znovu 
ke koupi, tentokrát za 25,4 milionu ko-
run,“ sdělil mluvčí ministerstva obrany 
Jan Pejšek. 
V květnu jde areál do dalšího kola pro-
deje. „Cenu jsme snížili na 21,6 milionu 
korun, ale ozvalo se město Olomouc, že 
by s námi chtělo jednat o bezúplatném 
převodu ve veřejném zájmu. Doposud 
jsme ale neobdrželi od olomouckého 
magistrátu zdůvodnění, proč by mělo 
k bezúplatnému převodu dojít,“ podotkl 
mluvčí ministerstva obrany. 
Jak dodal, ministerstvo je připravené 
s  městem jednat. „Musí ale přijít s  tím 
jak bude město objekt využívat. Sdělili 
nám, že tyto informace pošlou, ale zatím 
jsme nic neobdrželi. Nicméně jsme při-
praveni s olomouckým magistrátem jed-
nat,“ dodal mluvčí ministerstva obrany. 

Město chce fort získat a mít 
v něm služby pro volný čas 

K situaci se vyjádřil náměstek olomoucké-
ho primátora Jan Holpuch. „O pevnůstku 
zatím nikdo neprojevil zájem, a tak se rada 
města rozhodla požádat o bezúplatný pře-
vod na město z důvodu veřejného zájmu. 
Nechceme, aby případný nový majitel pev-
nosti využíval místo tak, že by to obtěžova-
lo hlukem či provozem obyvatele Chválko-
vic. Nechceme, aby tam vznikla diskotéka 
nebo nějaký hlučný provoz, něco jako je 
kovošrot,“ sdělil Jan Holpuch. 

A  jaké má město plány s  chválkovic-
kou pevností, pokud ji od armády získá? 
„Dnes je v  blízkosti pevnosti parkoviště 
a nástupní místo na cyklostezku. Vzhle-
dem k  tomu bychom chtěli toto území 
využívat pro trávení volného času. V pev-
nosti může být půjčovna, servis kol, ob-
čerstvení a  další služby pro volný čas. 
V části stavby by pak město mělo archiv 
dokumentů, stejně jako ho tam měla ar-
máda,“ upřesnil náměstek Jan Holpuch. 
„V  těchto dnech dokončujeme projekt, 
který celou situaci popisuje, a  budeme 
ho předávat na ministerstvo obrany, kte-
ré rozhodne, zda pevnůstku bezúplatně 
převede na město Olomouc,“ uzavřel Jan 
Holpuch. 

Památka je v dobrém stavu 

Pevnost je v oploceném areálu a zahrnuje 
pozemky o výměře 3,8 hektaru, kruho-
vou stavbu pevnosti, vrátnici a  přístře-
šek, studnu, různé venkovní úpravy a tr-
valé porosty. Stavba pevnosti a pozemky 
jsou zapsány v seznamu nemovitých kul-
turních památek. 
V nabídce armády se uvádí, že do pev-
nosti je elektřina dodávána z veřejné dis-
tribuční sítě, dále že pevnost má vlastní 
vodu ze studny a částečně je vytápěna lo-
kálními topidly. Chválkovický fort je ve 
velmi dobrém stavu, udržované je i jeho 
okolí. Armáda v pevnosti skladovala do-
kumenty,	přesunula	je	ale	do	Bystrovan	
a fort nyní zeje prázdnotou.

(stev)

HISTORIE CHVÁLKOVICKÉ PEVNOSTI

•	 Pevnost	 ve	 Chválkovicích	 byla	 po-
stavena v  letech 1854 až 1857 jako 
součást pevnosti Olomouc a  měla 
chránit město od severu. 

•	Na	její	stavbu	použili	cihly	z cihelny	
v Dolanech. V pevnosti sloužilo 150 
vojáků, ale v době prusko-rakouské 
války, v roce 1866, tento počet vzros-
tl na 380.

•	Od	 konce	 18.	 století	 do	 roku	 1874	
bylo kolem Olomouce postaveno 
přes dvacet pevnůstek. Nejznámější 
je Korunní pevnůstka, forty u Křelo-
va, v Neředíně, Slavoníně, Chválko-
vicích, na Tabulovém vrchu, na Nové 
ulici, Radíkovská pevnůstka a další. 

•	 Většinu	 pevnůstek	 armáda	 už	 pro-
dala, v současné době je možné ně-

které z pevností navštívit. Například 
fort v  Křelově, kde je restaurace 
a muzeum, nebo fort v Radíkově či 
Korunní pevnůstku.

•	 Vydat	 se	 za	 poznáním	 slavné	 vo-
jenské minulosti Olomouce mohou 
dnes lidé také v rámci projektu „Ces-
ta po pevnůstkách císařsko-králov-
ské olomoucké pevnosti.“ Tato trasa 
měří 30 kilometrů a má třicet stano-
višť s informačními tabulkami. K vi-
dění jsou čtyři přístupné pevnůstky, 
a to Korunní, fort XIII, fort XVII a 2. 
Radíkov, ale také prachárny, vojen-
ské studny, sídlo velitelů pevností, 
reduty, špitály a další. Trasu je možné 
projít pěšky nebo na kole. Na kole se 
dá zvládnout za jeden den.

Kruhová stavba chválkovické pevnosti z roku 1857 je ve velmi dobrém stavu. Foto 
Ministerstvo národní obrany

Které hřiště je nejlepší? Děti to vědí. Všechna

Dětské hřiště mezi Veverkovou a Kampelíkovou ulicí vzniklo na přelomu let 2009 a 2010. Jeho úprava a dovybavení o věžovou 
sestavu se skluzavkou, kolotoč a pružinová houpadla přišla tehdy na 205 tisíc korun. Foto 4 × (stev)

V Chválkovicích jsou těm nejmenším k dispozici čtyři dětská 
hřiště. Nejdražší v ulici Kubatova má nejvíce herních prvků, 
hřiště ve Veverkově ulici leží v příjemném stínu stromů, nej-
barevnější je hřiště v sokolské zahradě a tajuplnými kameny 
s citáty zaujme hřiště u ulice Na rybníčku. 
„Hřiště ve Veverkově ulici je na katastru Chválkovic, ale ob-
hospodařují ho v Pavlovičkách,“ upřesnil starosta Sokola An-
tonín Skácel s tím, že všechna hřiště jsou využívaná a je o ně 
ze strany dětí a jejich rodičů zájem. Je vidět, že i ty nejmenší 
děti se v problematice dětských hřišť velmi dobře orientují. 
Při našem malém průzkumu na pískovištích a mezi houpač-
kami ve Chválkovicích vyšlo najevo, že děti vědí o všech hři-
štích, znají ulice, ve kterých jsou, a mají jasno i ve výhodách, 
která jim jednotlivá hřiště poskytují. Prostě odborníci.

(stev)

Také hřiště na rohu mezi ulicí Kubatovou a Šubovou bylo vy-
budované na přelomu let 2009 a 2010. Děti tam mají kolotoč, 
houpačku, vahadlovou houpačku věž s lanem a žebříkem, sklu-
zavku a pískoviště. Stavba hřiště si vyžádala 752 tisíc korun.

Nejnovější dětské hřiště je ve Chválkovicích v zahradě u soko-
lovny. Dokončené bylo vloni v září a město Olomouc do jeho 
stavby investovalo 350 tisíc korun. Branka k němu je otevře-
ná ve všední dny odpoledne, o víkendech už od desíti hodin.

Děti mají jasno. Líbí se jim všechna chválkovická dětská hřiště.
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Žáci se vrátili z TureckaŠkola oslaví 85 let od svého otevření

Město Olomouc bylo až do převratu 
v  roce 1918 považováno za město ně-
mecké, kde bylo potlačováno české 
školství. I  když v  Olomouci žilo více 
českého obyvatelstva, až do roku 1918 
nebyla ve městě jediná veřejná měšťan-
ská škola, pouze soukromá dívčí měš-
ťanská škola v Pöttingeu. Po vytvoření 
Československé republiky se situace 
mění, vlastenecké cítění sílí a  s  ním 
i  tlak na vytvoření české školy v  Olo-
mouci-Pavlovičkách.
 
Učilo se v německé škole 
i v hostinci

Zřízení měšťanské, tedy střední ško-
ly bylo schváleno v roce 1919 na schůzi 
obecního zastupitelstva, vyučovat se za-
čalo téhož roku v  německé měšťanské 
škole. Měšťanská škola tedy neměla svou 
budovu, místnosti, které propůjčila ně-
mecká škola, nevyhovovaly a vyučovalo 
se také v provizorních učebnách, napří-
klad dvě třídy byly v obecním hostinci.
Je tedy nasnadě, že vznikla mezi rodiči 
a obyvateli Pavloviček myšlenka postavit 
novou budovu pro českou měšťanskou 
školu. Také starosta potvrdil oprávně-
nost tohoto požadavku. 

Sedm plánů na stavbu 
nové školy
 
Každým rokem byly podávány žádos-
ti o  uvolnění finančních prostředků ke 
stavbě nové budovy. Vypracování plánů 
na novou školu bylo svěřeno architektu 
Komrskovi, podle jeho plánů by stavba 
přišla na 4,3 milionu korun. Jeho návrh 
byl několikrát zamítnut a přepracován. 
Cesta k  naplnění plánů trvala zhruba 
deset let. Plán, podle kterého byla stavba 

nakonec uskutečněná, byl v pořadí sed-
mý. Stavba byla povolená až v roce 1927 
a začalo se stavět podle plánu architekta 
Macharáčka. Vybudování školy přišlo 
na 2,3 milionu korun, stavbu prováděli 
Ing. Chlup a Šipka.
Kopání základů začalo v  květnu 1928. 
Nová školní budova byla i  s  úpravami 
okolí dokončena v srpnu 1929. Na svou 
dobu šlo o nadčasovou stavbu.

Moderní Habrmanova škola 
se otevřela
 
Slavnostního otevření školy 8. září 1929 
se zúčastnili reprezentanti českých škol 
v Olomouci, představitelé města, zástup-
ci státních a vojenských úřadů a byli při-
zváni též členové místních školních rad 
přiškolených obcí.
Hlavním řečníkem byl starosta města 
Olomouce dr. Richard Fischer. Slavnost 
byla zakončena prohlídkou školní bu-
dovy. Pravidelné 
vyučování v  nové 
škole začalo 1. říj-
na 1929. 
Otevřením nové 
školy v  Olomou-
ci-Pavlovičkách, 
která byla tehdy 
pojmenována po 
sociálním demo-
kratu Habrma-
novi, skončilo 
období bojů o čes-
kou školu v tomto 
obvodu a  nastal 
rozvoj školy. Ještě 
v  roce 1929 začal 
fungovat jedno-
roční kurz pro 
dívky, který byl 

tehdy nutným doplňkem měšťanské 
školy. Škola se těšila znamenité pověsti 
a  navštěvovali ji kromě místních žáků 
i přespolní z okolních obcí. V současné 
době se škola jmenuje ZŠ a MŠ Gorkého.

Otevření školy připomene 
vystoupení žáků

„Otevření školy připomíná pamětní des-
ka při vstupu do školy. Musím zdůraz-
nit, že se jednalo o  školu novátorskou, 
byla to první škola s  tak velkými okny, 
měla prosvětlené široké chodby z  obou 
stran, dnes jsou na části chodby udělané 
kabinety,“ připomněl ředitel školy Mgr. 
Vladislav Tesařík. Jak dodal, letos na 
podzim oslaví škola 85. výročí otevře-
ní. „Oslavy připomeneme i Školní aka-
demií, kterou pořádáme v sokolovně ve 
Chválkovicích. Třídy a žáci připraví pes-
trý program,“ dodal ředitel školy.

(stev)

Dokončení ze strany 1

Je toho hodně, co škola svým žákům 
nabízí. U  školy je dvůr, hřiště, školní 
pozemky a sad. V budově je nově zre-
konstruovaná tělocvična, k  dispozici 
je počítačová učebna a multimediální 
učebna s interaktivní tabulí.
Výhodou je, že se děti stravují přímo 
ve školní budově a  před vyučováním 
i po něm mohou trávit čas v družině, 
která nabízí smysluplné využití vol-
ného času třeba při výrobě keramiky. 
Dalším kladem také je, že vychova-
telky pak děti převádějí přes silnici na 
autobusovou zastávku, takže rodiče 
mohou být v klidu, že je o bezpečnost 
jejich potomků postaráno.

Výcvik v plavání, lyžování 
i škola v přírodě

Druháci a třeťáci absolvují plavecký vý-
cvik a  žáci jezdí každoročně na školu 
v přírodě a také na lyžařský výcvik. Ško-
la nabízí od šesté třídy volitelné před-
měty. Žáci si mohou vybrat pohybové 
hry, výtvarné činnosti, taneční výcho-

vu, konverzaci v angličtině, informační 
a komunikační technologie, ale také in-
teraktivní čtení. „Cílem interaktivního 
čtení je, aby děti porozuměly textu. Ob-
vykle si ale volí pohybové hry, konverza-
ci v angličtině a  informační a komuni-
kační technologie,“ doplnil ředitel.
Kromě toho mohou žáci navštěvovat 
spoustu školních kroužků – keramický, 
matematický, výtvarný, kreativní, foto-
grafický, divadelní, pohybové aktivity 
a další.
„Pravidelně se ve škole koná před Vá-
noci Den otevřených dveří. Každoročně 
pořádáme pro veřejnost buď Zahradní 
slavnost na dvoře školy nebo Školní aka-
demii ve chválkovické sokolovně. Na-
bídneme lidem pestrý program, který si 
připravují žáci z  jednotlivých tříd. Tyto 

dvě akce se střídají. Letos budeme mít na 
konci školního roku Zahradní slavnost. 
Ta se uskuteční 20. června od čtyř hodin 
odpoledne. Na podzim pak uspořádáme 
k 85. výročí otevření školy Školní akade-
mii,“ sdělil ředitel.

Žáci navštívili Bulharsko, 
Polsko a Turecko

„V  rámci projektu Comenius jsme měli 
v posledních dvou letech spolupráci se ško-
lami	v Bulharsku,	Polsku	a Turecku.	Vzá-
jemně jsme se navštívili. Do Polska jsme 
s dětmi	jeli	vlakem,	do	Bulharska	a Turec-
ka jsme letěli. Právě se vrátila skupina dětí 
z Turecka, bylo to skvělé, všichni jsme plní 
dojmů. Děti se díky projektu zdarma do-
staly do zahraničí, 
je to ten nejlepší 
způsob poznání 
světa a pro zdoko-
nalení se v angličti-
ně to je nenahradi-
telné,“ konstatoval 
ředitel školy.
Žáci viděli, jak 
fungují školy v za-
hraničí, poznali 
některé z  tamních 
památek, tamní 
život, tržiště s  jeho 
zvuky a  vůněmi 
a  v  rámci progra-
mu například s tu-
reckými dětmi va-
řili. „My jsme vařili 
naše jídlo, zvolili 

jsme palačinky s domácí marmeládou, tu-
rečtí žáci vařili jejich jídlo, bylo to zajíma-
vé,“ doplnil ředitel školy.
Žáci, kteří se projektu zúčastnili, spali 
v rodinách tureckých, bulharských a pol-
ských žáků. „A naopak, když do Olomou-
ce přijeli žáci ze zahraničních škol, spali 
v  rodinách našich žáků,“ upřesnil ředitel 
s tím, že bohužel tento projekt končí. „Ale 
podávali jsme ho znovu, pokud to vyjde, 
tak se k nám připojili Litevci, Holanďané, 
Španělé	a pokračovala	by	spolupráce	s Bul-
hary, Poláky a Turky. Takže by děti vyjely 
celkem šestkrát do zahraničí a  šestkrát 
bychom tady měli zahraniční děti. To je to 
nejskvělejší pro děti, co může být,“ sděluje 
ředitel.

(stev)

V  době dokončení budovy ohromovala škola obrovskými 
okny. Foto (stev)

Stavbu budovy školy připomíná dodnes pamětní deska ve 
vestibulu. Foto (stev)

K 85. výročí otevření školy se letos na podzim uskuteční ve 
chválkovické sokolovně tradiční Školní akademie, kde žáci 
předvedou veřejnosti nejrůznější vystoupení. Foto archiv 
školy

Žáci si nenechali v Turecku ujít vyhlídku na nejstarší turecké letovisko na severním 
pobřeží Egejského moře – na město Ayvalik, které oplývá jedinečnou atmosférou, 
krásnými plážemi i přírodou. Foto archiv školy

Odlet žáků ZŠ a  MŠ Gorkého do Turecka. Pokud klapne 
projekt, který si škola podala, vyjedou žáci školy do Turecka 
znovu a kromě toho navštívi i Litvu, Holandsko, Španělsko, 
Bulharsko a Polsko. Foto archiv školy

Loučení před odjezdem z Turecka. 
Foto archiv školy
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Fotbalistům SK Chválkovice se daříChválkovičtí kopou už devadesát let,
letos své fotbalové výročí oslaví

Jarní části fotbalových soutěží jsou 
v plném proudu. „Všechny naše věkové 
kategorie již mají odehranou více než 
polovinu svých jarních zápasů a zatím 
musím vyjádřit spokojenost jak s před-
vedenou hrou, tak i s výsledky,“ zhod-
notil situaci v SK Chválkovice předse-
da klubu Roman Pavlinec.

Jak upřesnil, muži „A“ pokračují ve vý-
borných výsledcích a  momentálně se 
drží na 4. místě tabulky I. A. krajské tří-
dy. „Kádr posílil Honza Václavík, který 
dlouhá léta hájil barvy FC Dolany v kraj-
ském přeboru. Uzdravil se nám také 
Ondra Koňárik. Své angažmá se rozhodl 
ukončit vedoucí týmu Petr Cekl, které-
mu bych tímto rád ještě jednou poděko-
val za jeho obětavost a poctivý přístup,“ 
sdělil Roman Pavlinec.
Jednou nahoře, jednou dole, takový je 
trend	u mužů	„B“.	I tak	se	zejména	do-
mácí nedělní zápasy těší velké oblibě 
fanoušků. „Do hry se na jaře více zapo-
jují M. Kulás a Radek Kubíček, stoupající 
formu ukazuje Aleš Houserek a  další,“ 
pochválil předseda klubu.
Dorostenci jsou jasně nejlepším týmem 

ve své soutěži a  chybí jim jen poslední 
krůček k postupu do krajské soutěže.
A jak jsou na tom žáci? „U starších žáků 
převzali trenérské žezlo ostřílení a zku-
šení trenéři Rosťa Daněk a Evžen Gasta 
st. a tým stále bojuje o přední příčky v ta-
bulce. Mladší žáci pokračují ve skvělých 
výsledcích. Z  mého pohledu je to naše 
kategorie, která má v kádru momentálně 
asi nejvíce talentů,“ konstatoval Roman 
Pavlinec.
Fotbalisty těší, že narůstá počet dětí, kte-
ré se hlásí ke členství v klubu. Svědomi-
tou práci v této kategorii odvádějí trenéři 
V. Marek, M. Ponížil, J. Heřmánek a P. 
Snášel.

A jaké další novinky jsou v SK Chválko-
vice? „Na jaře došlo k výměně provozo-
vatele Hospůdky na hřišti, důvěru vede-
ní	klubu	dostal	pro	tento	rok	Jindra	Bílý,	
který taktéž provozuje bar u autobusové 
zastávky. Kromě toho klub nadále po-
kračuje ve výstavbě nové budovy šaten, 
zde je třeba velmi poděkovat zástupcům 
SMO a Olomouckého kraje, díky kterým 
jsme schopni celý projekt realizovat. Rád 
bych také pozval všechny fanoušky, aby 
nás i nadále podporovali svou účastí na 
našich zápasech a dalších akcích, a všem 
velmi děkujeme za podporu,“ sdělil 
předseda klubu Roman Pavlinec. 

(stev)

V letošním roce oslaví fotbalový klub 
SK Chválkovice 90 let od svého za-
ložení. „Připravujeme k  vydání pu-
blikaci, která bude mapovat historii 
našeho klubu,“ prozradil předseda 
klubu SK Chválkovice Roman Pavli-
nec. Dnes přinášíme malou „ochut-
návku“ z historie klubu.

Historie fotbalu na Olomoucku

Kopaná pronikla do Olomouce díky 
studentům na začátku minulého stole-

tí, v Olomouci a v Hodolanech se za-
čala hrát v roce 1904. První český klub 
v Olomouci vznikl o rok později, zalo-
žili ho bratři Tománkové, kteří hrávali 
kopanou ve Slavii Praha. Tehdy nebylo 
ve městě žádné hřiště, hrávalo se na 
Envelopě. V roce 1912 byl založen klub 
SK Olomouc a o dva roky později bylo 
vybudované první české fotbalové hři-
ště	v Olomouci.	Bylo	naproti	klášteru	
Hradisko, na pravém břehu řeky Mo-
ravy. V roce 1912 vznikl klub SK Ho-
dolany a po první světové válce začaly 
na Olomoucku vznikat další kluby ko-
pané, mezi nimi pak i SK Chválkovice.

Začátky – nový klub, 
nové hřiště

První jedenáctka začala ve Chválkovi-
cích hrát už v roce 1923, ale ustavující 

schůze fotbalového oddílu se konala 
dne 7. ledna 1924 za účasti 48 občanů. 
V roce 1930 bylo rozhodnuto o dalším 
pokračování činnosti a  na bývalém 
rybníku bylo v roce 1931 pracně vybu-
dováno nové hřiště, na němž se hraje 
do dnešního dne. 
Největších sportovních úspěchů dosa-
hovali chválkovičtí fotbalisté ve čtyři-
cátých letech, kdy klub hrál I. A třídu. 
Reorganizace však způsobily, že oddíl 
byl dán do klidu a  další činnost byla 
obnovena až v  roce 1955. Na hřišti 

mezitím hrála Lokomotiva Olomouc 
a  v  roce 1959 byla jednota rozdělena 
a vznikl znovu Sokol Chválkovice. Lo-
komotiva se v  roce 1963 odstěhovala 
do Olomouce. Od té doby hrával SK 
nejčastěji v okresním přeboru.

Odchovanci mířili 
do prestižních klubů

V  ročníku 1990/1991 utekl Chválko-
vickým	postup	v kvalifikaci	o I.	B	třídu	
o vlásek	se	Slavojem	Brodek	a podobné	
to bylo i  v dalším soutěžním ročníku 
1991/1992. 
O  tom, že ve Chválkovicích vyrůsta-
li vždy dobří fotbalisté, svědčí fakt, 
že mnozí odchovanci se uplatnili ve 
vynikajících klubech – p. Hroz a  p. 
Švestka hráli za SK ASO Olomouc, 
p. Jaroslav Slaný ligu za SK ASO Olo-

mouc, p. Hojgr za Duklu Praha, p. M. 
Faltýnek za Křídla vlasti, p. Rak a p. 
Ovčačík za Sigmu ZTS, p. Vyskočil za 
Baník	Ostrava	a Sigmu	Olomouc	ZTS,	
p. Nádvorník za VTJ Hradec Králové, 
p. Pižanowski za SK Sigma Olomouc 
a B.	 Šnajdr	 za	Bohemians	Praha	 a  1.
HFK Holice. Za špičkové kluby v olo-
moucké oblasti hráli také odchovanci 
Andrés, Dombi, Hradil, Mádr, Štyb-
nar, Kulás a další.

Na šatnách strávili 7200 hodin

Důležitým počinem pro chválkovické 
fotbalisty byla dostavba šaten v  roce 
1982. Stavba se uskutečnila hlavně 
díky 7200 brigádnickým hodinám čle-
nů klubu.

Historický úspěch

V  soutěžním ročníku 2012/2013 za-
znamenal klub pod vedením talen-
tovaného mladého trenéra a  hráče 
Zbyňka Odstrčila a  za podpory opor 
L.	Štrbíka,	B.	Šnajdra	a dalších	histo-
rický	úspěch,	stal	se	vítězem	I.	B.	třídy	
Olomouckého krajského fotbalového 
svazu a postoupil do I. A. třídy OKFS.
 
Memoriál M. Mikšíka

Nedílnou součástí každoročního spor-
tovního programu klubu a  jedním 
z jeho vrcholů je tradiční turnaj – Me-
moriál M. Mikšíka. Tradice tohoto 
turnaje, konaného vždy týden před za-
hájením mistrovských soutěží, se datu-
je do začátku 70. let, kdy se tehdejší či-
novníci chválkovické kopané rozhodli 
uspořádat fotbalový turnaj, kterým by 
uctili památku bývalého hráče, trenéra 
a v neposlední řadě i funkcionáře Mi-
loslava Mikšíka. 
Miloslav Mikšík se narodil 6. 12. 1926 
a  jako kvalitní hráč odehrál stovky 
zápasů v  dresu Hodolan, Lokomoti-
vy Olomouc a  samozřejmě i  v  dresu 
Chválkovic. Po konci aktivní kariéry 
se začal věnovat mládeži, když vedl 
chválkovický dorost, jehož kolektiv 
dokázal tak stmelit, že tito hráči tvořili 
nejen dlouhodobý základ kádru chvál-
kovického „áčka“, ale posléze tvořili 
i základ funkcionářského kádru chvál-
kovického klubu.

(stev)

AKCE, KTERÉ FOTBALISTÉ CHYSTAJÍ VE SVÉM AREÁLU:

•	V sobotu 31. května se bude konat 
Dětský den. Uskuteční se od 14 do 
17 hodin za podpory hasičů, firmy 
TEMPISH a dalších. Připravena je 
spousta atrakcí, soutěží a  chybět 
nebude ani tombola.

•	V  sobotu 14. června se v  areá-

lu SK Chválkovice koná 4. ročník 
„Andrés Cupu“ – turnaje starých 
pánů. Letos přislíbily účast týmy 
Hodolan,	Černovíra	 a Velké	Byst-
řice.

•	V  sobotu 2. a  v  neděli 3. srpna 
proběhne Memoriál M. Mikšíka 

Historii chválkovického fotbalu bude mapovat publikace, která by měla vyjít ještě 
letos. Čtenáři v ní najdou spoustu fotografií z dob minulých. Foto archiv SK Chvál-
kovice

Muži „A“ SK Chválkovice se momentálně drží na čtvrtém místě tabulky I. A. krajské třídy. Foto archiv SK Chválkovice

Sokoli zahrají Červenou karkulku a zvou na sportovní odpoledne
Dvě velké akce chystají chválkovičtí 
Sokoli v nejbližší době. 
„V sobotu 14. června od dvou hodin 
odpoledne se bude konat na hřišti 
u  sokolovny sportovní odpoledne. 
Tuto akci organizujeme společně 
s  hasiči. Na deseti, dvanácti stano-
vištích bude připravený pro příchozí 
bohatý	 program.	 Budou	 tam	 různé	
dovednostní soutěže jako chůze na 

chůdách, lanové překážky, střelba 
na terč, ale také skákací hrad, a  lidé 
si budou moci vyzkoušet i  požární 
útok. Na místo totiž přijedou hasiči 
se svou technikou.“ upřesnil starosta 
Sokola Antonín Skácel.
Kromě toho připravili Sokoli na pon-
dělí 2. června od pěti hodin odpoled-
ne	 loutkovou	pohádku	Červená	kar-
kulka.

A na prázdniny mají chválkovičtí So-
koli velké plány. „Letos nás čeká velká 
investiční akce, musíme opravit krov 
nad sálem v sokolovně. Podle předběž-
ných odhadů tato preventivní oprava 
přijde na 650 tisíc korun. Máme zatím 
přislíbené peníze od města, od kraje, 
od	České	obce	sokolské	a od	sponzo-
rů,“ dodal starosta Antonín Skácel. 

(stev)
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Parní čerpací stanice ve Chválkovicích zásobovala vodou celou Olomouc

Hrála hlavní roli v  historii vody 
v  Olomouci. Její stavba totiž vyře-
šila palčivý problém města s  pitnou 
vodou. Řeč je o  parní přečerpávací 
stanici ve Chválkovicích, která je mi-
mořádnou technickou památkou. Je 
to totiž jediná dochovaná parní vo-
dárna v České republice.

Jak se dostat do vodárny?

Vydáte-li se po in-line trase od Fortové 
pevnosti, nemůžete starou parní vo-
dárnu minout. Dovnitř se ale jen tak 
nedostanete. „Každoročně bývá ote-
vřená pro širokou veřejnost v  březnu 
v rámci Světového dne vody, kdy stroje 
rozpohybujeme a  zájemci tak mohou 
vidět pětimetrová setrvačníková kola 
v akci. Výjimečně se otevírá i při jiných 
příležitostech, například při kultur-
ních akcích města a pro exkurze. Kro-
mě toho umožňujeme i  individuální 
prohlídky pro jakékoliv organizované 
skupiny. Stačí u nás podat žádost,“ sdě-
lila tisková mluvčí akciové společnosti 
Moravská vodárenská Olomouc Mar-
kéta	Bártová.	

S vodou to Olomouc neměla lehké

Stavba Chválkovické vodárny byla vý-
znamným historickým mezníkem pro 
život obyvatel Olomouce. Jak to bylo, 
než začala fungovat? K  praní mohli 
lidé využívat vodu z  kašen, s  pitnou 
vodou to bylo horší, tou byli zásobová-
ní pouze ze studní, a tak si vážili pra-
menů pitné vody. Není divu, že město 
sužoval tyfus a cholera.
„Jeden z  vydatných pramenů vytékal 
na Tabulovém vrchu v blízkosti koste-
líka svatého Kříže,“ upřesnila mluvčí 
Markéta	Bártová.	Pokrok	v zásobová-
ní pitnou vodou ocenili Olomoučané 
v  roce 1844. Tehdy byla před radnicí 
vybudovaná takzvaná křížová studna, 
do které byla přiváděná voda z  pra-
mene na Tabulovém vrchu. K  radnici 
voda vedla dřevěným a olověným po-
trubím. Ale pro velké město tato voda 
nestačila, a tak se hledaly nové zdroje.
„V roce 1866 byly vykoupené pozem-
ky ve Chválkovicích, kde se plánova-
lo zřízení vodárny, a  také pozemky 
na Tabulovém vrchu v lokalitě, kde je 
dnes Fakultní nemocnice Olomouc. 

Tam se uvažovalo o  stavbě vodoje-
mu,“ uvedla mluvčí.
Pak už nabraly události rychlý spád. 
O dva roky později, v roce 1888, byl 
proveden v  lokalitě Chválkovic geo-
logický a  hydrogeologický průzkum 
a 15. prosince 1889 byl vodovod pře-
dán do užívání.

Stavba v rekordním čase

Se stavbou chválkovické vodárny se 
pospíchalo. Vznikla v  neuvěřitelně 
krátké době sedmi měsíců. Dělníci 
postavili vodárnu i  vodovodní síť. 
Postavena byla devět metrů hluboká 
studna, strojovna, kotelna čerpací 
stanice, výtlačný řad dlouhý téměř 
osm kilometrů s  navazujícími roz-
vodnými řady o  délce zhruba osm 
kilometrů a  dvoukomorový zemní 
vodojem v Nové ulici o objemu 1500 
kubických metrů.
Samotná stavba vodárny měla zvlášt-
ní postup. Nejdříve dělníci vybudo-
vali základy s vodotěsnou vanou pro 
stékání oleje a nečistot. Na základech 
pak postavili desku, na kterou usadili 

stroje, protože byly tak velké, že by se 
jinak do budovy nedostaly. Setrvač-
níková kola měla průměr přes pět 
metrů a  vážila šest tun. Po usazení 
stojů teprve dokončili stavbu budovy.

Nad vodárnou se bydlelo

Vodárna se tedy v polovině prosince 
1889 rozjela a pokryla spotřebu vody 
celé Olomouce. Nahradila tehdy 
funkci jediného olomouckého „vodo-
vodu“, který vedl z Tabulového vrchu 
do centra města ke studni, kde dnes 
stojí Ariónova kašna. 
Parní čerpací stanice ve Chválkovi-
cích fungovala nepřetržitě přes se-
dmdesát let. Páru dodávaly dva kot-
le typu Tischbein, jejichž výhřevná 
plocha byla po pětašedesáti metrech 
čtverečních, s  komínem vysokým 
dvaatřicet metrů. Uhlí pro provoz 
kotle bylo naváženo železniční vleč-
kou. Chod strojů nebyl nijak přehna-
ně hlučný, koneckonců nad vodárnou 
byly byty pro lidi, kteří na ně dohlí-
želi, a  také pro zdejšího lesního mi-
stra. 

Rozšíření kvůli Velké Olomouci

V  letech 1920 až 1930 došlo k  roz-
šíření vodovodu do přilehlých obcí. 
V  té době vznikla totiž Velká Olo-
mouc sloučením tří měst – Olomouc, 
Hodolany a  Nová Ulice – a  dalších 
dvanácti obcí. V  tomto období bylo 
položeno přes 48 kilometrů vodo-
vodního potrubí a  napojeno přes 
2200 domů. Poté byly ve Chválkovi-

cích	 a  Černovíře	 vybudovány	 další	
jímací studny a další výtlačný řad do 
nového zemního vodojemu na Tabu-
lovém Vrchu.

Málem skončila ve šrotu

Obrovská kola vodárny ve Chválko-
vicích utichla v květnu 1960, kdy byla 
vodárna vyřazena z provozu. Nutno ale 
podotknout, že pramen se dodnes vy-
užívá.
Čerpání	 od	 té	 doby	 obstarává	 elekt-
řina prostřednictvím horizontálních 
ponorných čerpadel. „Unikátní parní 
soustrojí pak málem skončilo ve šrotu. 

Lehce odmon-
tovatelné části, 
případně některé 
součástky z  dra-
hých kovů se tam 
odvezly, na zby-
tek ale naštěstí 
už nedošlo, a  to 
jen náhodou. Při-
tom každý díl je 
originál, tenkrát 
se totiž ještě ne-
vyráběly sériově 
zaměnitelné kusy. 
Například na prv-
ní pohled podob-
né matky se liší 
velikostí a jsou na 
ně potřeba různé 
klíče,“ informo-
vala mluvčí.

Věž na Tabulovém vrchu

Vypadá to, že s vodou to měla Olomouc 
vždy těžké. Od padesátých let minulé-
ho století se ve městě začalo intenzivně 
stavět, rozvíjel se průmysl a požadavky 
na dodávku pitné vody vzrůstaly. Po-
čátkem sedmdesátých let byla posta-
vená	nová	úpravna	vody	v Černovíře,	
přečerpávací stanice a věžový vodojem 
na Tabulovém vrchu. „Později byl sku-
pinový vodovod rozšířený o dosud sa-
mostatný skupinový vodovod Litovel. 
V letech 1980 až 1990 pak bylo hlavní 
úsilí zaměřeno na výstavbu prameni-
ště	 Pňovice-Březové	 a  úpravny	 vody	
v Příkazech,“ doplnila mluvčí.
 
Památku opravili při 110. výročí

Oprášit zašlou slávu vodárny se poda-
řilo v roce 1999, když vodárna slavila 
110. výročí od svého otevření.
„Příprava zabrala zhruba čtvrt roku, 
protože stroje bylo nutné po devě-
tatřiceti letech nečinnosti vyčistit 
a  rozpohybovat. Při ukázkách už je 
dnes sice nepohání pára, ale stlačený 
vzduch, přesto návštěvníkům poskyt-
nou téměř autentický zážitek. Výkon 
každého ze dvou parních strojů byl 
osmdesát koňských sil a  poháněná 
plunžrová čerpadla zvládla třicet litrů 
vody za sekundu. Setrvačníkové kolo 
se za minutu otočilo osmnáctkrát,“ 
dodala mluvčí.

(stev)

V době svého vzniku pokrývala vodárna ve Chválkovicích spotřebu celé Olomouce. Foto archiv MOVO

Jediná dochovaná parní vodárna v České republice se nachá-
zí ve Chválkovicích. V této technické památce dodnes existují 
stroje vyrobené v pražské Rustonce. Foto archiv MOVO

Chválkovická vodárna jela bez přestávky přes sedmdesát let, zastavila se až v květ-
nu 1960. Foto archiv MOVO
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Hasiči z Chválkovic chystají soutěže
Chválkovice budou v  nejbližší době 
hostit dvě soutěže. V červnu Hanáckou 
extraligu a v  srpnu Tohatsu Fire Cup. 
Místní hasiči se také chystají na stavbu 
nové zbrojnice a na svém kontě mají le-
tos už několik zásahů u požárů.

Soutěže

Hasiči z celého okresu Olomouc se sjedou 
v sobotu 21. června do Chválkovic. Koná 
se tam Hanácká extraliga. „Účastnit se 
bude 25 družstev mužů a deset družstev 
žen,“ sdělil velitel jednotky Sboru dobro-
volných hasičů ve Chválkovicích Franti-
šek Procházka.
Jak doplnil, chválkovičtí dobrovolní ha-
siči budou pořádat i jednu soutěž seriálu 
Tohatsu Fire Cup 2014, a to v sobotu 30. 
srpna od dvanácti hodin. V  požárním 
útoku budou soutěžit muži i ženy. 
„Letos se naše družstvo zúčastnilo Ha-
nácké extraligy v  Loučanech, tam jsme 
byli	 desátí,	 a  v  dubnu	 pak	 v  Břevenci	
Tohatsu Fire Cupu, v průběžném pořadí 
soutěže jsme zatím jedenáctí,“ upřesnil 
František Procházka.

Zbrojnice

S napětím hasiči ve Chválkovicích oče-
kávají schválení územního plánu. „Po-
kud bude příští měsíc schválen, můžeme 
začít s  přípravou projektové dokumen-
tace na stavbu nové hasičské zbrojni-
ce. Pokud všechno půjde podle plánu, 
mohla by se začít stavět v příštím roce. 
Na tuto akci padne zhruba deset milionů 
korun a na financování se bude podílet 
město a  Olomoucký kraj. Po dostavbě 
nové zbrojnice se pak vrhneme na opra-
vu staré budovy, kde chceme vybudovat 

hasičské muzeum,“ připomněl František 
Procházka.

Požár skladu

„V poslední době jsme zasahovali u po-
žárů bytů, posedu v Droždíně, stohu ve 
Chválkovicích a největší zásah byl u po-
žáru skladu ve Chválkovicích, to byla ce-
lodenní akce,“ sdělil František Procház-
ka. 
K požáru skladu vyjížděli hasiči ve čtvr-
tek 17. dubna krátce před půlnocí. Hořelo 
v soukromé firmě na ulici Na Zákopě. 
Na místě zasahovalo šest hasičských 
jednotek. „Vyjeli profesionální hasiči 
z Olomouce se dvěma cisternami a dob-
rovolní hasiči z  Olomouce-Chválkovic, 
Dolan,	 Velké	 Bystřice,	 Velkého	 Týnce	
a  Bohuňovic.	 V  době	 příjezdu	 prvních	
jednotek byla přízemní budova skladu 
o rozměrech 35 krát 15 metrů zcela za-

chvácena plame-
ny. Uvnitř skladu 
byly uskladněné 
stroje a  zařízení 
k pracovní činnos-
ti soukromé firmy, 
konkrétně stroje 
pro vrtání a  de-
molici, výšková 
technika a  další. 
Vedle hořícího ob-
jektu bylo usklad-
něné dřevo, které 
plameny také po-
hltily,“ informova-
la mluvčí Hranic-
kého záchranného 
sboru Vladimíra 
Hacsiková.

Jak podotkla, na místě byla zřízena kyva-
dlová doprava vody. „Hasičům se v prů-
běhu likvidačních prací podařilo uchránit 
sousední objekt. Na požárem zasaženém 
skladišti se zřítila střecha. Při požáru ne-
byl nikdo zraněn. Výše škody přesáhla 
milion korun,“ dodala mluvčí hasičů. 
Hasiči na místě zůstávali do pátku 18. 
dubna do 8:30 hodin. „Dále pak na místě 
spolupracovali se Záchranným útvarem 
Hlučín, který na místo vyslal univerzální 
dokončovací stroj na rozebírání hromady 
dřeva, kterou hasiči dohašovali,“ doplnila 
Vladimíra Hacsiková.

Hořel stoh

Ve středu 14. května kolem půl deváté 
ráno vyjížděli chválkovičtí dobrovolní 
hasiči s profesionálními hasiči z Olomou-
ce	 a  dobrovolnými	 hasiči	 z  Velké	 Byst-
řice	a Bohuňovic	k požáru	stohu	slámy.	
„Hašení stohu byla celodenní akce. Stohy 
se nechávají vyhořet, protože už by byla 
sláma k ničemu, od hašení je prosáklá vo-
dou. Takže se to musí rozhrabovat, a čím 
rychleji to shoří, tím lépe pro nás,“ sdělil 
František Procházka.
Plameny stohu dostali hasiči pod kontrolu 
před desátou hodinou dopolední, požár 
zlikvidovali po desáté. „V průběhu likvi-
dačních prací hasiči rozebírali stoh a do-
hašovali ohniska, po dohodě s majitelem 
stohu ho nechali dohořet. Výše škody byla 
vyčíslena na 60 tisíc korun,“ informovala 
o požáru mluvčí Hasičského záchranné-
ho sboru Olomouckého kraje Vladimíra 
Hacsiková. Podle vyšetřovatelů zapálil 
stoh žhář, policisté po něm pátrají a do-
tyčnému hrozí až rok vězení.

(stev)

Chválkovičtí hasiči zasahovali u  velkého požáru skladu ve 
Chválkovicích Na Zákopě, kde vznikla škoda kolem milionu 
korun. Foto 2x HZS Olomouckého kraje


