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Olomouc buduje nejmodernější 
varovný systém v zemi 
 5

Nový most u Bristolu  
už má betonové těleso 
    6

Olomoucké listy
MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Shakespearovské léto  
oživí konvikt 
    19

Technické služby 
drží město v chodu
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ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V DOBĚ 
PRÁZDNIN

Škola pracovní dny soboty, neděle 

ZŠ Demlova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Helsinská 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Heyrovského 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Holečkova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Holice 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Mozartova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Rooseveltova 9:00–19:00 / zahrada   9:00–19:00 / zahrada

ZŠ Rožňavská 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Spojenců 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Svatoplukova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Tererovo nám. 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Zeyerova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Řezníčkova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Nedvědova 9:00–19:00   9:00–19:00
Na hřištích a sportovištích je možné u správce zapůjčit sportovní 
potřeby, jako jsou míče na basketbal, volejbal, fotbal a házenou, 
hokejky, míčky na stolní tenis či volejbalové sítě.

Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem rodičů

Škola pracovní dny soboty, neděle 

MŠ Herrmannova 9:00–19:00 9:00–19:00

MŠ Svatoplukova 9:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova 9:00–20:00 9:00–20:00

KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

Vzorková prodejna: QUILTING s.r.o., Jiráskova 485, 798 52 KONICE
Telefon:+420 731 413 134, +420 731 413 133

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU

Naše matrace najdete v prodejně Nábytek 
MAXI ORION, ul.Tovární 40 u Kaufl andu
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HLEDÁME 
PRÁVĚ VÁS

Zašlete životopis 
na e-mailovou adresu:  
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz

...komunikativní, kreativní  
a pracovité lidi, se zájmem o média

Regionální vydavatelství s.r.o. 
rozšiřuje svou působnost a hledá...

Opravte si nemovitost k podnikání
Uvažujete o rekonstrukci či demolici budov, které 
jsou pro vaše podnikání technicky nevyhovující     
a zastaralé, ale nemáte dostatek peněz? Realizuj-
te rekonstrukci přes ITI Olomoucké aglomerace. 
Podejte projekt do Výzvy Nemovitosti, v rámci 
které je alokováno 220 mil. Kč. 

„Díky finančním prostředkům z EU přesuneme část 
výroby do nově vybudovaných prostor a ve zrekon-
struovaných objektech vybudujeme potřebné 
sklady a administrativní prostory. Společnost           
se díky této investici stane více konkurenceschopná 
a nabídne nová pracovní místa,“ uvedl statutární 
ředitel společnosti DK mont a.s. Robert Žak.
   
Přehled všech vyhlášených výzev ITI Olomoucké 
aglomerace naleznete na webových stránkách 
www.olomoucka-aglomerace.eu. Obraťte se na 
nás a domluvte si s námi schůzku na tel. čísle      
721 740 460. 

Informace k výzvě

výše dotace
1–30 mil. Kč

podporované aktivity
rekonstrukce nevyhovujícího objektu 
nebo objektu typu brownfield

cílová skupina
malé a střední podniky

termín ukončení výzvy
4. 9. 2019 

stavební povolení
doložení do 30. 6. 2020 

termín ukončení projektu
31. 12. 2022
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Milí Olomoučané,
polovina prázdnin utekla jako voda 

v řece Moravě, i když v centru Olomouce  
jí v tomto čase zrovna moc neteče. Není 
to jen kvůli suchu, ale zejména kvůli sta-
vebníkům, kteří pracují v korytě a pro-
vedli náročnou betonáž konstrukce mos-
tu u Bristolu. Více informací o stavbě se 
dozvíte, pokud budete pokračovat ve čtení 
letního čísla Olomouckých listů, které jste 
právě otevřeli. S ochranou města souvisí 
i nejmodernější varovný systém, který se 
aktuálně buduje a pomůže při krizových 
situacích. Dozvíte se také, že Výstaviště 
Flora povede Eva Fuglíčková, která je prv-
ní ženou v čele olomouckého výstaviště. 

Tématem čísla je práce Technických 
služeb města Olomouce a také tolik disku-
tovaná péče o zeleň, kterou se město, ma-
gistrát a jeho organizace snaží stále vylep-
šovat.  

A samozřejmě přinášíme další zajíma-
vé novinky z města.

Tu asi největší změnu si ale nechává-
me na další vydání.  Váš oblíbený měsíč-
ník bude totiž od září vypadat jinak. Po 
několika letech spolupráce s firmou Profi-
tisk Group bude redakci Olomouckých lis-
tů tvořit oddělení mediální komunikace, 
propagace a marketingu odboru kancelá-
ře primátora. Mohu prozradit, že se bude-
me společně s redakční radou snažit o vy-
tvoření atraktivního městského časopisu, 
který bude mít nově 36 stran, nové grafic-
ké ztvárnění i nové rubriky. 

Doufám, že v Olomouckých listech 
vždy najdete informace, které potřebuje-
te a které vás zaujmou. Přeji hezký srpen 
a snad i fajn čtení. 

 
Radka Štědrá

tisková mluvčí

EDITORIAL
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Technické služby města Olomouce 
čeká v letošním roce několik 
důležitých akcí. 

Na údržbu mají zhruba 
1050 stromů v 53 lokalitách 
a 880 je určených k výchovnému 
řezu.

Na území města a v integrovaných 
obcích je v plánu 5 sečí na rovinaté 
ploše 171 hektarů a v nerovném 
terénu na ploše 61 hektarů. Listí 
musí posbírat na 155 hektarech.

Během roku musejí pracovníci 
TSMO ostříhat 56 000 m2 živých 
plotů.

Letos TSMO zajistí opravu nejméně 
dvou mostů, nátěry přechodů 
u škol a naplánuje opravy výtluků 
a silnic ve městě. 
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www.tsmo.cz 
Na slavnostní večer v rámci oslav Barokní Olomouc v polovině července se poprvé připravila i Arionova kašna na Horním náměstí. Floristky z Výstaviště Flora Olomouc ozdobily 
tuto novodobou součást komplexu olomouckých kašen květinami. Nový festival, který souvisí s tradičními červencovými Olomouckými barokními slavnostmi v konviktu, pře-
nesl jedinečnou atmosféru poslední univerzální umělecké epochy i na Horní náměstí.  Foto | MF

Arionova kašna rozkvetla

Výstaviště Flora  
povede žena 

Zlaté medaile a peníze pro rodiny a seniory

Dozorčí rada Výstaviště Flora Olo-
mouc, a.s., odsouhlasila doporučení 
výběrové komise na novou ředitelku 
olomouckého Výstaviště Flora. Stala 
se jí dosavadní obchodní náměstkyně 
a předsedkyně představenstva Eva Fu-
glíčková. Od odchodu bývalého ředitele 
až do dnešní doby byla pověřena řízením 
společnosti. Eva Fuglíčková se stala his-
toricky první ženou v čele olomouckého 
výstaviště.   red

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Dvě přihlášky, dvě 
zlaté medaile. Úspě-
chy v celostátních 
soutěžích Obec přá-
telská rodině a Obec 
přátelská seniorům 
sklízelo město Olo-
mouc už v minulosti. 
Vyhrát ale v jednom 
ročníku obě dvě sou-
těže se ovšem povedlo 
teprve letos. Je to uni-
kát, nic podobného 
se doposud nikomu 
nepovedlo.

Soutěž vyhlašu-
je každoročně Od-
bor rodinné politiky 
a ochrany práv dětí 
Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR. 
Pořadatelé hodnotí, 
jakým způsobem se 
města chovají k uve-
deným skupinám obyvatel.  „Vzhledem 
k tomu, že je soutěž vázána na účelovou 
dotaci, získá naše město díky tomuto 
velkému úspěchu dotační příslib ve výši 
2 miliony u jedné a 1 785 000 korun 
u druhé soutěže,“ uvedla náměstkyně 
primátora pro oblast sociálních věcí Eva 
Kolářová. „Získané dotace využijeme na 
další rozvoj našich služeb jak pro olo-
moucké rodiny, tak pro seniory. Město 
opět připraví například pestrou škálu 

různých volnočasových či vzdělávacích 
aktivit. Budete se tak moci těšit na aktivi-
ty za zvýhodněnou cenu, popřípadě zcela 
zdarma. Program bude bohatý zejména 
po prázdninách,“ dodala Eva Kolářová. 

Olomouc v obou soutěžích bodovala 
i v minulosti, pozitivně hodnoceno bylo 
například zřizování dětských koutků 
a kojicích místností, komunitních center, 
míst přátelských rodině či třeba bezba- 
riérových tras.   red

 Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a vedoucí odboru sociálních věcí olomouckého magistrátu Michal Majer. 
 Foto | archiv MPSV



5   OLOMOUCKÉ LISTY   |   AKTUALITY   WWW.OLOMOUC.EU

INZERCE

Město buduje nejmodernější varovný systém
Nový varovný a výstražný systém, který na 
začátku července začali instalovat na Nových 
Sadech, přinese Olomouci bezpečnost i lepší 
informování obyvatel. Po jeho kompletní 
dostavbě zhruba za tři roky bude mít město 
velmi účinný, moderní a jednotný varovný 
a výstražný systém, pokrývající celou plochu 
města. Půjde o nejmodernější řešení v rámci 
České republiky.
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Na všechno mám lidi
Chcete je také? Využijte Celostátní českou 

službu pro lidi nad 50 let a budete je mít!

Naše unikátní služba vám dokáže zprostředkovat:
 ověřené řemeslníky a opraváře se slevou 

 slevy na více než 10.000 obchodních místech 
 informace o otevíracích dobách obchodů i o jízdních řádech 

 právní služby   dopravu bez nutnosti zdlouhavého objednávání 

Začněte už dnes využívat služby, na které máte nárok,  
pokud je vám více než 50 let.

www.cs50.cz

    Pobočka Olomouc: 
Mariánská 4, 2. patro 

779 00, Olomouc

Tuto službu 
využívají tisíce 
spokojených 

zákazníků

     Nezapomeňte 
uvést 

unikátní 
kód: 

201908O

Pro využití Celostátní 
české služby zavolejte
511 440 540.
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Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Tiguan Allspace Trendline 1,5 TSI ACT v ceně 718 900 Kč. 
Doba pronájmu 48  měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 8 320 Kč bez 
DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu 
pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah. 
Kombinovaná spotřeba a  emise CO2: 4,9–8,3 l / 100 km, 128–190 g/km. 
Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Operativní leasing

pro podnikatele

8 320 Kč
bez DPH měsíčně

Volkswagen 
Tiguan Allspace. 

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351
www.vwolomouc.cz; e-mail: info@vwolomouc.cz

Dosavadní systém sirén a obecních 
rozhlasů je v Olomouci zastaralý a sklá-
dá se z několika nepříliš kompatibilních 
částí. Starý systém vyžaduje časté opravy 
a nákladnou údržbu, a navíc v mnoha pří-
padech není plně funkční. „Například při 
mimořádných hlášeních, kdy policie vy-
hlašuje pátrání po pohřešované osobě, je 
na některých místech sdělení nesrozumi-
telné, což znamená velký problém. Občané 
pak volají na radnici a jsou vystrašení, pro-
tože netuší, jaká informace vlastně v hláše-
ní byla,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Varovná hlášení pro celé město  
i jednotlivé ulice

„Nový jednotný systém dokáže součas-
ně plnit funkce sirén, celoplošného ozna-
movacího prostředku i jednotlivě a oddě-
leně fungujících obecních rozhlasů, které 

lze použít třeba jen v několika vybraných 
ulicích dle aktuální potřeby. Díky tomu je 
možné operativně volit, zda potřebujeme 
informovat všechny obyvatele města, nebo 

zda potřebujeme sdělit informaci rele-
vantní jen pro některé části města,“ uvedl 
Mirek Žbánek. Rozhlasem bude pokryto 
všech 27 městských částí a využívat ho bu-
dou i komise městských částí.

Výměna celého systému 
potrvá tři roky

„Pořízení takového kompaktního sys-
tému je nákladné, celkově vyjde asi na 
78 milionů korun. Nám se po předložení 
dobrého projektu podařilo získat dotaci 
z operačního programu Životní prostředí 
ve výši 55 milionů korun,“ zdůraznil Mar-
tin Major.

Projekt začal instalací prvků v části 
Nové Sady, kdy odborná firma instalovala 
několik desítek hlásičů, celkově jich bude 
na celé ploše města 1832 kusů.   red

NOVÉ FUNKCE VÝSTRAŽNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

výstražný signál a srozumitelné vysílání v českém i anglickém jazyce
varování obyvatel není možné nahradit pomocí SMS nebo mobilní aplikace - vždy musí 
zaznít jasný varovný signál
systém je zcela nezávislý na mobilních sítích, v provozu dokáže být 72 hodin po výpadku 
napájení. Je možné rozšířit ho o zasílání informačních SMS nebo mobilní aplikace - musí ale 
fungovat nezávisle
jednotlivé místní části mohou systém využívat jako městský rozhlas

Nové Sady budou první oblastí pokrytou novým varovným a  informačním 
systémem, s jeho montáží začala odborná firma v červenci.  Foto | MF
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Povodí Moravy úspěšně dokončilo náročnou 
betonáž tělesa mostu v Olomouci

S betonováním tělesa mostu začali dělníci ráno v 6 hodin. Domíchávače navezly během dne zhruba 1400 m3 betonu.   Foto | BM

Úspěchem skončil náročný stavební maraton 
na mostu v ulici Komenského v Olomouci, 
který je součástí protipovodňové ochrany 
Olomouce. Betonáž nosné konstrukce mostu, 
která začala v pátek 19. července v 6 hodin 
ráno, stavaři dokončili po půlnoci.

„Unikátní betonáž, která celý den za-
městnávala 12 domíchávacích vozů, dvě 
betonárny a více než 60 lidí, skončila 
v jednu hodinu v noci. Těleso mostu, 
které dělníci v pátek betonovali od stře-
du mostu směrem ke břehům, dokončili 
dělníci nejdříve na levém břehu. Vybe-
tonovanou plochu ošetřovali vodou, aby 
v konstrukci nevznikly praskliny, a po 
dokončení betonáže mostní konstrukci 
přikryli geotextilií. V průběhu víkendu 
pak pokračovali v kropení betonované 
plochy,“ popisuje dokončení stavebních 
prací na nosné konstrukci mostu gene-
rální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav 
Gargulák. Zástupci Povodí Moravy, s. p., 
průběžně kontrolovali dodržení technic-
kých postupů i kvalitu betonové směsi, 
aby byla garantována vysoká kvalita pro-
vedených prací.

Déšť během dne betonáž neohrozil
I když se betonování připravovalo 

i podle předpovědi meteorologů, přes den 
se Olomoucí prohnala bouřka. Podle sta-
vařů ale ani odpolední, ani večerní déšť 
nezpůsobil stavbě zásadní komplikace. 
Na betonování konstrukce se přijel po-
dívat i primátor Mirek Žbánek. „Dozvě-
děli jsme se, že přes nový most by mohli 
chodci a cyklisté chodit už v říjnu, takže 
v té době by také byla snesena provizorní 
lávka, přes kterou dnes lidé řeku Moravu 
překonávají,“ uvedl po setkání s ředite-
lem Gargulákem primátor Mirek Žbá-
nek. „Pohled na dnešní průběh prací mě 
opravdu potěšil. Je vidět, že stavba mostu 
pokračuje dobře a že se město opravdu už 
celkem brzy dočká zrušení omezení, kte-
rá dnes v této lokalitě výrazně kompliku-
jí dopravu,“ dodal primátor. Po otevření 
chodníků na mostu bude ještě pokračo-
vat stavba vozovky. Na tu by se měla prv-
ní auta dostat v prosinci.

Nový most bude delší a vyšší
Po dokončení náročné akce bude beton 

tvrdnout a zrát. Během této doby dojde 
k předepnutí nosné konstrukce uložený-
mi lany. Ihned poté začnou stavaři pře-
kládat inženýrské sítě a provádět práce 
na předpolích mostu. V tomto týdnu bude 
postupně povolováno a rozebíráno bed-
nění. Na závěr pak stavaři rozeberou pod-
pěrnou skruž, která těleso mostu drží. 

„Nosná konstrukce nového mostu měří 
57 m, šířka mostu bude 23,2 m, spod-
ní hrana nového mostu bude na úrovni 
214,06 m n. m. Mostní konstrukce tak je 
o 26 m delší a most bude o 2 m výše, než 
byl starý most. Nebude tak tvořit překáž-
ku při povodních a poskytne dostatečnou 
kapacitu povodňovým průtokům až na 
úroveň 650 m³/s,“ popisuje Gargulák.

V souběhu s pracemi na mostu Ko-
menského probíhají práce při vrtání 
hlubinných pilot na levém břehu. Vrtná 
souprava v současnosti pracuje v oblasti 
kasáren. Po dokončení této části se pře-
sune opět k mostu u Bristolu, kde vyvrtá 
piloty, které jsou nezbytné pro napojení 
mostu na břeh a stávající komunikace. 
 red

Během betonování se na stavbě ve směnách vystřídalo více než 60 lidí. Po dokončení náročné akce musí beton tvrdnout a zrát.   Foto | archiv Povodí Moravy, s. p.
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BYTY
NA ŠIBENÍKU

Stavba zahájena

BYTY 
NA ŠIBENÍKU

Ing. Lucie Bobková, tel.: 777 224 746

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

Zahájen prodej 3. etapy

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932

Prodej bytů v blízkosti centra

NOVÁ SLADOVNANOVÁ SLADOVNA

Mgr. Anna Opluštilová, tel.: 736 532 204

Nové byty v blízkosti parku a centra

Mgr. Anna Opluštilová, tel.: 736 532 204

ZLATÉ TERASY etapa B ZLATÉ TERASY etapa B 

Městské lesy likviduje kůrovec. 
Pomůžete s jejich obnovou? 
Akciová společnost Lesy města Olomouce 
hospodaří na čtyřech tisících hektarů 
lesních porostů. V posledních letech se ale 
v důsledku klimatických změn a rychlého 
šíření škůdců mnohem více kácí a mnohem 
více musí lesníci investovat do obnovy 
lesa. Na podzim nabídne město možnost 
veřejnosti podílet se na obnově městských 
lesů. 

K nejpostiženějším lokalitám patří les v okolí Dalova na Šternbersku. Na jeho obnově se bude podílet i veřejnost.  Foto | archiv MMOL

V posledních letech trápí i lesy v naší 
oblasti horko a sucho, které ovlivňují 
chřadnutí lesních porostů, jež napadá 
přemnožený kůrovec. „Dle hydrometeo-
rologických záznamů byla u vybraných 
stanic průměrná roční teplota vyšší 
o 0,9 °C až 2,5 °C. Roční úhrny srážek byly 
nižší než dlouhodobý průměr, a to o 5 až 
25 procent,“ popsal ředitel společnosti 
Lesy města Olomouce David Janásek. 

Napadené dřevo je třeba co nejrychleji 
vytěžit a objemy těžeb jsou každoročně 
několikanásobně překračovány. „Lesy 
města Olomouce se musí s novou kritic-
kou situací vypořádat, což sice není vůbec 
jednoduché, ale je to nutné. Nejde přitom 
jen o těžbu samotnou, která si vyžaduje 
navýšení technických i lidských kapacit, 
ale i o stav lesních komunikací, a přede-
vším o další výsadbu na vzniklých holi-
nách,“ uvedl primátor Olomouce Mirek 
Žbánek. V tomto směru je nutné postu-
povat co nejdůsledněji. „Zatímco za běž-
né situace bývalo nově zalesněno kolem 
20 až 30 hektarů holin ročně, v průběhu 
posledních tří let se tento objem prací 

neustále zvyšoval až na úroveň přesahu-
jící 140 ha zalesněných holin ročně,“ do-
dal primátor Žbánek. Letos už bylo nově 
osázeno 130 hektarů holin a na podzim 
k tomu přibude dalších 80 hektarů. „Pro 
lepší představu, během letošních jarních 
zalesňovacích prací byl vysazen zhruba 
jeden milion sazenic,“ uvedl ředitel Da-
vid Janásek. Upřesnil, že podnik pou-
žívá kvalitnější krytokořenné sazenice, 
u nichž je vyšší pravděpodobnost, že se 
i v suchých letech uchytí a vyrostou. 

Veřejnost se může podílet 
na záchraně lesů

Právě do nové výsadby by se moh-
la zapojit i veřejnost. „Nabídneme Olo-
moučanům i dalším zájemcům možnost 
podílet se na obnově městských lesů for-
mou adopce a výsadby. Je to jedinečná 
možnost získat k určitému konkrétnímu 
kousku lesa osobní vztah. I po desítkách 
let by pak mohli lidé například svým 
potomkům ukázat, že tento kousek lesa 
sami vysazovali,“ uvedl primátor Žbánek. 
Dobrovolníci by dostali sazenice, zajiš-
těnu by měli i dopravu, základní zázemí 
a proškolení ke správné metodě výsadby. 
„Už v letošní podzimní výsadbě bychom 
vyčlenili dejme tomu dvacet tisíc sazenic 
právě pro dobrovolníky. Nejde o to, aby-
chom ušetřili, ale o možnost dát lidem 
bližší osobní vztah k zachráněnému lesu,“ 
upřesnil Mirek Žbánek. Zájemci budou 
už brzy moci posílat mailové přihlášky na 
adresu obnovalesa@olomouc.eu.   red
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Podpořte Olomouc v soutěži Adapterra Awards. 
Želízko v ohni je přeměna řeky Moravy
Výkyvy teplot, úbytek vody v půdě 
a nesnesitelné horko ve městech. Těmto 
důsledkům klimatických změn čelí nejen 
Česká republika, ale i Olomouc. Ta chce 
také přispět svým dílem a rozšířit tak 
řady inspirativních řešení na zvládání 
klimatických změn. Proto do soutěže, 
kterou organizuje největší česká 
environmentální Nadace Partnerství, 
přihlásila své dva již úspěšné příklady. 

Olomouc dala do ohně dvě želízka, 
která se snaží vypořádat s přehříváním 
hanácké metropole. Město do soutěže 
vyslalo rekreační park Hamrys a společ-
ně s Povodím Moravy přihlásilo i novou 
podobu řeky Moravy na jihu Olomouce. 

Park Hamrys bojuje s tepelným ostro-
vem města, zpomaluje odtok vody a v bu-
doucnu podpoří v intenzivně obdělávané 
krajině i biodiverzitu. Za vznikem nové 
rekreační plochy stojí místní občané, 
protože okolí pískovny Hamrys bylo oblí-
beným cílem jejich procházek. I nově roz-
šířené koryto řeky Moravy na jihu města 
přispívá ke zvládání horkých letních dnů. 
Kromě protipovodňové ochrany byla 
upravena i celá poříční krajina. Výsadbou 
nových stromů a snížením teras u břehů 
se řeka otevřela lidem.

Z celkem pětadvaceti přihlášených 
projektů z celé republiky porota složená 
z klimatologů a ekologů vybrala finalis-
ty veřejného hlasování o cenu sympatie. 
Za naše město nakonec uspěl v 1. kole 
soutěže a s tím zároveň postupuje do fi-
nále projekt zrealizovaný ve spolupráci 
s Povodím Moravy.  Je jím nová podoba 
řeky Moravy. Ta zahrnuje v rámci bu-
dování protipovodňové ochrany města 
úsek od soutoku Moravy s Mlýnským 
potokem nad ulicí Velkomoravská 
až k železničnímu mostu na Nových 
Sadech.

Přitom se můžete seznámit s tím, jaká 
další zajímavá řešení jiná města, firmy či 
jednotlivci nabízejí. Smyslem soutěže je 
totiž podpořit a zviditelnit opatření, která 
čelí stále extrémnějším změnám poča-
sí, a představit již odzkoušené a kvalitní 
projekty.

Vítěz veřejného hlasování bude spo-
lu s vítězi, o kterých rozhoduje odborná 
porota, vyhlášen 4. listopadu na odbor-
né konferenci v Praze. Finálové projekty, 
mezi nimiž již Olomouc svého finalistu 
má, získají místo v inspirační databázi 
Adapterra.  red

Do finále soutěže se dostala podoba řeky Moravy na jihu města Foto | archiv pořadatele

Parky oživily letničky
Odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství pokračuje v realizaci kvě-
tinových záhonů v historických parcích. 
Letos ke květinovým trvalkovým záho-
nům v Rudolfové aleji přibyly letničko-
vé záhony z přímého výsevu. Letničko-
vé záhony připomínají v letním období 
bohatě rozkvetlou louku, která potěší 
svými krásnými barvami i vůní. 

„Najdeme zde celou řadu rostlin, kte-
ré není nutné předpěstovat ve skleníku 
ani v pařeništi a vyhovuje jim naopak 
přímý výsev na záhon. Tuto vlastnost 
mají pouze určité druhy letniček, pro 
které je typické mnohdy rychlé klí-
čení nebo třeba mohutný kůlový ko-
řen, který neumožňuje předpěstování 
v nádobě a následné přesazování,“ po-
psala zahradní architektka Martina 
Gerhardová. 

V historických parcích je v letošním 
roce oseta plocha cca 444 m2 nově zalo-
žených záhonů s letničkami z přímého 
výsevu. Najdete je například u dětského 

Ochranu proti poškození výsevu zajišťuje nízké oplocení.  Záhony budou zahradníci každoročně obnovovat, protože jsou atraktivní nejenom pro návštěvníky 
parků, ale jsou přínosem i pro biodiverzitu.  Foto | MG

hřiště v Čechových a Smetanových sa-
dech, za oranžérií ve Smetanových sa-
dech nebo za mateřskou školou v Bezru- 
čových sadech.   red

Podpořte Olomouc  
v rámci veřejného hlasování 

od 7. srpna do 25. září na 
www.adaptaceroku.cz



V polovině června vystřídal na postu náměstka primátora Pavla 
Hekelu, který rezignoval na svoji funkci, a jak sám říká – naskočil 
do rozjetého vlaku. Otakar Bačák z hnutí spOLečně dostal na 
starosti městský rozpočet, odpadové hospodářství a Výstaviště 
Flora. Až do svého zvolení náměstkem primátora působil Bačák 
v Dopravním podniku města Olomouce.

Jaké jsou vaše první dny ve funkci?
Ano, stále je možné hovořit ještě pouze o dnech. Jak jsem 

uvedl ve svém krátkém inauguračním proslovu, přirovnávám 
svůj nástup do funkce ke skoku do rozjetého vlaku. Jednak jsem 
poznal, že opravdu rozpracovanost programového prohlášení je 
značná a nepokulhává ani běžná agenda a záměry na její mo-
dernizaci. Stejně tak mohu být spokojený s tím, že deklarovaná 
pomoc při mém opožděném nástupu do funkce od ostatních 
členů rady přišla. 

Jak vnímáte změnu rezortů, za které nyní 
zodpovídáte?

Předně musím ocenit reakci všech koaličních partnerů v na-
stalé situaci změny na postu náměstka primátora. Snaha při-
blížit správu za rezorty co nejvíce odbornosti byla základním 
principem jednání o změně, a kromě mne se tedy dotkla i dal-
ších dvou náměstkyň, které tyto úpravy akceptovaly, a tedy 
i u nich dochází k procesu dalšího seznamování se s agendami 
a výkonným personálem. Musím jim za to poděkovat, zejména 
náměstkyni Evě Kolářové, u které došlo k výrazným obměnám 
v kompetencích. 

Zadlužení města je často skloňovaný pojem. Jaký je 
váš pohled na tuto problematiku?

Jako ekonoma se mne mnohdy přátelé a známí ptají na vy-
světlení ekonomických pojmů a dějů. Ona ekonomika stejně 
jako matematika není právě oblíbenou disciplínou, o to je dů-
ležitější její význam pro každého z nás. Vždyť vidíme, jak se 
zadluženost občanů, z důvodů neznalosti základních ekono-
mických a finančních pojmů, stala často skloňovaným pojmem. 
A nejlépe se vysvětlují tyto pojmy a děje na rodinných financích. 
Můj pohled je totiž takový, že město a i stát se má řídit jako ro-
dina. Vždyť právě v rodině paradoxně na rozdíl od byznysu nej-
více času a nejvíce prostředků spotřebováváme na ty nejméně 
ekonomicky činné. Ale vrátím se k otázce zadluženosti. Pokud 
ji porovnáváme s majetkem města, tak se většinou díváme i na 
svou ekonomickou situaci, tak je to totéž, jako byste měli dům 
za dnes běžnou hodnotu čtyř milionů a k tomu půl milionu dlu-
hů. Přitom běžně dnes mají lidé k takovému domu dluh i více 
než tři miliony a nepovažujeme to za katastrofální.  Pravda je, 
že i národní banka dnes doporučuje, aby byl dluh poměřován 
k příjmu, a nikoli k majetku, a tento princip je zakotven v záko-
ně o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti. Ale i v tomto kritériu 
naše město splácí své dluhy 1,5násobně oproti kritériím nasta-
veným tímto zákonem. 

Zodpovídáte nejen za ekonomiku města, ve vaší gesci 
zůstává městská zeleň a odpadové hospodářství. Jaké 
tam vidíte úkoly?

Podobně jako v jiných oblastech byl zde po reorganizaci vy-
týčen důležitý úkol tvorby strategie sídelní zeleně. To zní poně-
kud odtažitě, ale je to důležitý dokument pro realizaci, nazvu to 
zcela prostě, rozumné a smysluplné výsadby, a hlavně údržby 
městské zeleně zahrnující samozřejmě i perfektní a otevřené in-
formace o jejím stavu. I bez této strategie jsme již ovlivnili v této 
oblasti mnoho rutinně a nerozumně uplatňovaných postupů 
a naopak začali testovat věci nové, moderní. Ať už je to přizpů-
sobení sečení travních porostů, nový způsob zalévání pomocí 

zavlažovacích vaků, nebo zapojení komisí městských částí do 
tvorby prostředí uvolněním finančních prostředků na estetiza-
ci, spočívající v úpravě nebo rozšíření zeleně. V neposlední řadě 
je naší vizitkou „alej“ květinových pyramid na Horním náměstí, 
které mají naznačovat bývalou skutečnou alej stromů, které toto 
místo efektivně stínily. Ze zatím jen připravovaných mohu uvést 
například princip mozaikového sečení, přípravu budoucí květ-
naté louky ve Smetanových sadech a přípravu opravdových alejí 
na městských třídách a mnohých ulicích. To vše v těsné spolu-
práci s odborníky v městských společnostech Technické služby 
města Olomouce a Výstaviště Flora Olomouc.

V oblasti odpadového hospodářství, jak určitě naši obyva-
telé vědí, jsme jedním z lídrů, neboť se pravidelně umísťujeme 
v soutěžích, které podporují zejména procesy uvědomělého re-
cyklování odpadů na předních místech. Zde je jednou z nejdů-
ležitějších priorit rekonstrukce stávajícího odpadového centra 
s odhadovanými náklady čtvrt miliardy korun, aby jeho techno-
logie a zázemí odpovídalo stávajícím, ale i budoucím nárokům, 
protože legislativa se v této oblasti neustále zpřísňuje. Vedle 
toho opět můžeme v ulicích potkat první testované inteligentní 
veřejné koše na odpadky, které by mohly napomoci zkvalitnit 
a zefektivnit technologie sběru v exponovaných oblastech.
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Město i stát se má řídit jako rodina

Ing. Otakar Bačák
Narodil se v Beskydech v Čeladné v roce 1967. Od absolvování vysoké školy, na 
které poté krátce působil, se profesně věnoval logistice a ekonomice ve středně 
velkých až nadnárodních korporacích. Posledních třináct let zastával pozici 
obchodně-ekonomického náměstka Dopravního podniku města Olomouce. Aktivní 
politice se začal věnovat před posledními obecními volbami. Jako náměstek 
primátora má v gesci ekonomiku, městskou zeleň a odpadové hospodářství včetně 
o.p.s. Sluňákov a akciové společnosti Výstaviště Flora Olomouc. Je ženatý a má syna 
a dvě dcery.
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Technické služby pečují o město ve všech směrech

Technické služby jsou vnímány veřejností především jako společnost zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu. Ve městě vyvážejí více než 26 tisíc sběrných nádob.   Foto | archiv TSMO

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS…

Jany 
Matzenauerové, 
vedoucí Odboru 
městské zeleně 
a odpadového 
hospodářství 
Magistrátu města 
Olomouce 

Změnilo nějak 
město v poslední době přístup 
k sečení trávníků kvůli změnám 
klimatu?

K  sečím přistupujeme jinak než 
v minulých letech, upravujeme četnost 
i způsob kosení. Kosí se zejména na jaře, 
kdy je dostatek vláhy, v období sucha se 
seč zastaví a  upravuje se výše pokosu 
(zůstává ca 10-15 cm travního stébla). 
V  letošním roce je plánováno 5 sečí. 
Zatím byly provedeny dvě, z  důvodu 
příchodu tropických dnů došlo k poza-
stavení třetí seče. Podle vývoje počasí 
v  následujících letních a  podzimních 
dnech bude teprve možné upřesnit, jak 
moc posun termínu sečí ovlivní jejich 
celkový počet v letošním roce. 

Stěžují si občané, ať už na příliš krát-
kou trávu, nebo příliš dlouhou? 

Přicházejí rozporuplné reakce. Část 
obyvatel si stěžuje na vysokou trávu 
plnou klíšťat nebo na osiny z trav (Ječ-
men myší), které ohrožují jejich děti pří-
padně psy. Na druhou stranu se ozývá 
veřejnost, která vnímá citlivě změny kli-
matu a reakci města na ně. Sleduje, kde 
se ve městě ještě seče a přitom už tep-
loty stoupají, v  obavě, že město nedo-
drží své tvrzení, že dojde k pozastavení 
seče v  době sucha. Někteří obyvatelé 
města se zajímají o nové postupy v péči 
o městskou zeleň, o květnaté louky, kte-
ré se již objevily v městských parcích. 

Jaké jsou dlouhodobé plány na 
výsadbu stromů ve městě? 

V rámci projekční přípravy se v letoš-
ním roce prověří výsadba stromořadí 
a  doprovodné zeleně na městských 
třídách Velkomoravská a  Masarykova. 
Jako každoročně se počítá s  doplně-
ním stromořadí z  náhradních výsadeb 
dle požadavků. V  jednání je doplnění 
stromořadí na tř. Míru, ulici Hraniční, 
Legionářská z  druhů stromů, které se 
již v  ulicích nachází, a  to jinan dvoula-
ločný, japonská třešeň – sakura a  lípa 
velkolistá. Nová výsadba stromořadí se 
plánuje na Švýcarském nábřeží. Dále 
město v  rámci nového strategického 
dokumentu pro rozvoj zeleně bude ře-
šit i téma, jak zlepšit podmínky pro vý-
sadbu stromů v souvislosti s technickou 
infrastrukturou.

Technické služby města Olomouce 
(TSMO) patří mezi významné společnosti 
podnikající v oblasti veřejně prospěšných 
služeb. Zabývají se především 
nakládáním s odpady, údržbou 
a opravami komunikací, veřejného 
osvětlení a semaforů a v neposlední řadě 
pečují o veřejnou zeleň. 

Stoprocentním akcionářem společ-
nosti je statutární město Olomouc, což 
je zárukou rozvoje firmy v souladu s po-
žadavky a potřebami města. Zvýšenou 
pozornost věnují pak technické služ-
by komisím městských částí. Krédem 
společnosti je slogan Jsme všude tam, 
kde nás potřebujete. „Naším důležitým 
posláním je přispívat k rozvoji, prospe-
ritě a ke zlepšování životního prostře-
dí a kvality života v Olomouci. Rozvoj 
společnosti je založen i na sladění eko-
nomického růstu a ochrany životního 
prostředí,“ tvrdí ředitel TSMO Jiří Fryc.

Technické služby při svých činnos-
tech využívají nejmodernější techniku, 
a to ve všech oblastech svých činností. 
Příkladem mohou být moderní sekač-
ky, mulčovače, plošiny, popelářské vozy, 
nakladače, rypadlo, hutnící válec nebo 
chodníkové sypače. TSMO se snaží kaž-
dým rokem obměňovat technický park.

Technické služby nabízejí  
svoje služby nejen městu

Při tvorbě cen se společnost snaží 
být konkurenceschopná. „Je třeba si 
uvědomit, že z osmdesáti procent vyko-
náváme svoji činnost pro město, a to na 
základě smlouvy k zabezpečení veřejně 

prospěšných služeb. V ní jsou stano-
veny ceny a technické služby jsou jimi 
vázány. V případě prací pro soukromé 
a jiné subjekty jsou ceny tvořeny indi-
viduálně v závislosti na velikosti zakáz-
ky a hodnocení odběratele,“ vysvětlil 

V Olomouci se technické služby starají o 286 kilometrů ulic Foto | archiv TSMO
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Technické služby pečují o město ve všech směrech

Technické služby jsou vnímány veřejností především jako společnost zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu. Ve městě vyvážejí více než 26 tisíc sběrných nádob.   Foto | archiv TSMO

TŘI OTÁZKY PRO...

Jiřího Fryce,
ředitele 
Technických 
služeb města 
Olomouce
 
V TSMO působí-
te dlouhá léta, 
nyní jako ředitel. 
Jako zaměstna-
nec znáte firmu dokonale – ve kterých 
oblastech má největší rezervy? 

Asi největší rezervy vnímám v  oblasti 
stanovení aktuální, moderní koncepce 
vývoje naší akciové společnosti pro ná-
sledné období cca 10 let. Této záležitosti se 
intenzivně věnuji od letošního dubna, kdy 
jsem byl oficiálně ustanoven do funkce 
předsedy představenstva a  zároveň ředi-
tele společnosti. Prioritami rozvoje TSMO 
je vybudování a  provozního začlenění 
nového „Odpadového centra“ Olomouc 
ve Chválkovicích, dále rozvoj koncepce 
oprav silničních komunikací - uplatnění 
moderních technologií a vytvoření specia-
lizované živičné čety, dále pak vybudování 
dalšího sběrného dvora pro občany města 
Olomouce v lokalitě Nové Sady. S ohledem 
na ceny energií je nutné v rámci veřejného 
osvětlení instalovat úspornější moderní 
svítidla, která však zároveň zajistí potřeb-
nou viditelnost.

TSMO používá aplikaci Třídění odpadu 
v Olomouci, kde mohou lidé hlásit 
i přeplněné popelnice nebo jiné záva-
dy. Jak rychle dokáže TSMO zareago-
vat na tato hlášení a vyřešit požadavky 
obyvatel?

Aplikaci lidé využívají sporadicky, 
osvědčenou metodou je ale pro obyva-
tele města především systém „Hlášení zá-
vad“ přes naše webové stránky, na který 
si za léta zvykli, a to nejen k odpadům, ale 
ke všem činnostem, které TSMO zajišťují. 
Obecně se na závady v oblasti odpadové-
ho hospodářství reaguje rychle, většinou 
následující pracovní den, podle druhu 
a akutnosti závady do 24 hodin, výjimečně 
do 48 hod.

Chystá TSMO nějaké novinky nebo 
smart řešení pro obyvatele?

Před hlavním nádražím byly v  rámci 
pilotního projektu zkušebně instalovány 
tzv. smart (chytré) koše, které by měly sa-
mostatně nahlásit, že jsou plné a je nutné 
provézt jejich výsyp. Další novinkou by 
měly být polopodzemní kontejnery na síd-
lišti Nové Sady. Intenzivně se podílíme na 
řešení problematiky udržení dešťové vody 
a rozšíření „zelených“ ploch na území měs-
ta. V příštím roce chceme vyměnit herbicid 
Roundup za jiné ekologické možnosti likvi-
dace plevele.

ředitel Fryc. Zvýšená pozornost je ze 
strany společnosti věnována komisím 
městských částí. Má ve svém středu ur-
čeného pracovníka, který spolupracuje 
s jednotlivými členy komisí a kontrolu-
je, vedle vedoucích pracovníků, činnos-
ti prováděné pro jednotlivé místní části  
města.

Velkou výhodou TSMO je komplex-
nost nabízených služeb a činností. 
„I v případě vymáhání případných oprav 
v záručních lhůtách, dodržení záručních 
lhůt není u společnosti problém, což 
u menších firem nelze zajistit s ohledem 
na to, že mnohé takové firmy během 
doby zmizí zcela z trhu,“ uvedl Fryc.

Svoz odpadu je nejviditelnější službou, 
zaměstnanci se ale starají i o zeleň

Letos TSMO mají v plánu 880 řezů na 
stromech v 53 lokalitách a péči o mladé 
výsadby 1300 stromů na 32 lokalitách. 
K tomu pět sečí trávy na území města pře-
sahujícím 230 hektarů a později sběr listí 
ze 155 hektarů plochy. Stříhání živých plo-
tů zabere 56 tisíc metrů čtverečních. TSMO 
ale letos také opravují chodníky a výtluky 
na vozovkách a obnovují nátěry přechodů 
pro chodce. A také budou dál zavádět nová 
LED svítidla veřejného osvětlení i rozšiřo-
vat síť tříděného odpadu o nové podzemní 
kontejnery. Technické služby jsou zkrátka 
skutečně městskou společností.  red

VEŘEJNÁ ZELEŇ

Pro vegetační období roku 2018 bylo v rozpočtu města naplánováno 6 sečí. Vzhledem ke 
klimatickým podmínkám, dlouhodobě trvajícímu suchu, bylo nakonec na plochách v údržbě 
Technických služeb města Olomouce, a. s., provedeno sečí 5. Produkce odpadu z městských 
ploch byla 2 082 tun.
V roce 2018 se provozovně Veřejné zeleně podařilo zajistit a provést zakázky v celkové 
výši 1 643 tis. Kč. Podobně jako v předešlých letech byly práce mimo smlouvu pro ostatní 
zákazníky prováděny na úseku ořezů a kácení stromů, realizace výsadeb, založení travnatých 
ploch, štěpkování a frézování pařezů. I nadále probíhala spolupráce s dlouholetými 
odběrateli našich služeb, jako jsou lanové centrum, záchranná služba, družstva vlastníků BJ, 
základní školy, mateřské školy a další.
V rámci péče o mladé výsadby ošetřili pracovníci TSMO 1 290 stromů na 32 lokalitách. 
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Je podle vás Olomouc dostatečně zeleným městem? 

Jiří Zima  
KSČM

Olomouc byla ze-
leným městem. To, 
že jím přestala být 
a  zeleň z  Olomouce 
mizí, není způso-
beno špatnou péčí 
Technických služeb, 
ty pouze plní zadání. 
Ale realizací developerských projektů, ne-
koncepčností magistrátu v  řešení enorm-
ního nárůstu osobní dopravy včetně sys-
tému parkování, zbytečně vysoký počet 
sečí a  nedůslednost v  ochraně vzrostlých 
stromů a keřů ve veřejném prostoru. Olo-
mouc jako metropole Hané si zaslouží 
dlouhodobý urbanistický plán, kde bude 
rozvoji veřejné zeleně věnována dostateč-
ná pozornost. 

Eva Kolářová  
ANO 2011

V  analýze, kterou 
jsem nedávno viděla, 
bylo naše město v po-
měru zeleně a zastavě-
né plochy na 11. místě 
ze 12 srovnávaných 
měst. To není pro Olo-
mouc dobrá vizitka. 
Nová strategie to má změnit. Již dnes v Olo-
mouci ve větší míře vysazujeme nové stromy, 
keře, přibývají květiny, zkouší se nová péče 
o zelené plochy. Myslím, že v péči o zeleň se 
nové vedení města vydalo správnou cestou. 
Stromů není podle mě ve městech nikdy dost. 
Podle výzkumů patří mezi nejlepší stromy pro 
města platan – je odolný, nenáročný, s  vel-
kou korunou a  likviduje nejvíc škodlivin ve 
vzduchu.

Martin Jirotka 
SPD a SPOZ

I když by se mohlo 
zdát, že město oplývá 
velkou plochou par-
ků a  zelených míst, 
domnívám se, že ob-
zvláště v  dnešní době 
klimatických změn je 
potřeba využít každou 
možnou plochu k ozelenění. S tím souvisí i to, 
že podporujeme projekt modro-zelená in-
frastruktura, který mimo jiné ukazuje cestu, 
jak udržet dešťovou vodu ve městě. Zajíma-
vá a  jistě proveditelná myšlenka je v  rámci  
projektu ve spolupráci s SVJ ozelenit ploché 
panelové střechy v  Olomouci. Podporuji 
i  myšlenku, že na vytipovaných místech by 
si občané mohli zasadit určený druh stromu 
a o něj se potom starat.

Tomáš Pejpek
ProOlomouc

Městské centrum 
obepíná unikátní ze-
lený prstenec parků. 
Oáza, která slouží 
ke sportu i  odpočin-
ku, doplněná řadou 
dětských hřišť, nabí-
zí možnost propojit 
parky do uceleného okruhu přes tržnici i na 
severní straně. Radnici se nedaří si chránit 
zelené plochy před tlakem developerů. 
Důsledněji musíme obnovovat stromořadí 
a  zakládat novou zeleň na okrajích. Zele-
ná příměstská krajina, lesy i  půda v  dob-
rém stavu pomohou k vyvážení klimatické 
změny.

Yvona Kubjátová  
ČSSD

Olomouc je město 
květin a  my máme to 
štěstí, že v něm může-
me bydlet. Péče o  ze-
leň je velmi kompliko-
vaná a  je nemožné se 
o vše postarat v jeden 
okamžik. Mnoho ob-
čanů města neví, že Technické služby města 
provádějí travní oseče jen na pozemcích měs-
ta a na základě objednávky. Že ta neposeče-
ná místa jsou na soukromých pozemcích. Ale 
je také pravdou, že péče by mohla být lepší. 
Stačí se jen dívat a  konat.  Jsou místa, kde 
přes vzrostlé keře není vidět do křižovatek 
a to může mít fatální následky. Máme stromy, 
které je potřeba ořezat a celkově ošetřit.  Ano, 
o toto vše by se mělo postarat město. 

Josef Suchánek  
Piráti a Starostové 

Ve světle klimatic-
kých změn v  posled-
ních letech a  fatálního 
vymírání lesů na území 
ČR žádné město není 
„dostatečně zelené“. 
V  Olomouci a  okolí 
není situace se stro-
my ideální, ubývají. Trend by měl být opačný 
a kácení kvůli výstavbám, rekonstrukcím aj. by 
mělo probíhat v přísném režimu. Snaha měs-
ta o správná opatření je zde patrná, viz např. 
květinová výzdoba na Horním náměstí, záho-
ny v parcích nebo květinové ostrůvky na třídě 
Kosmonautů. Správné jsou také debaty o čet-
nosti sekání travnatých ploch v  závislosti na 
suchu. Toto však nebude stačit. Měli bychom 
rychle přemýšlet v širších souvislostech.

 Ivana Kalodová
KDU-ČSL 

Olomouc je charak-
teristická prstencem 
parků v  centru města 
s rozlohou 48 ha. Jejich 
základ položil arcibis-
kup Rudolf Jan před 
200 lety. Mám velkou 
radost, že na jihu měs-
ta bylo v roce 2013 vysazeno 72 000 listnatých 
stromků na území 33 ha. Děkuji všem, kteří se 
v době expanze průmyslových zón zasloužili 
o  vznik nové sportovně-rekreační zóny Ho-
lický les. K péči o životní prostředí nás vyzývá 
i papež František v encyklice Laudato si’. A co 
přeji Olomouci? V rámci IV. etapy PPO rozšířit 
plochy zeleně o 66 ha a vysadit 30 000 stro-
mů, aby každý obyvatel Olomouce měl „svůj“ 
strom.  

Martin Major 
ODS

Olomouc zelená 
je, za což můžeme 
děkovat jak historii, 
která oddělila cent-
rum od nových čtvrtí 
prstencem parků, tak 
i  blízkosti Svatého 
Kopečka či Radíkova. 
Vše lze ale zlepšovat, což platí i  o  zeleni. 
Od loňského roku byly vysazeny stovky 
stromů například v Lipenské ulici či na tří-
dě Kosmonautů, řidiči si jistě všimli nového 
trendu zazeleňování středových pásů vo-
zovek nebo kruhových objezdů, na čemž 
spolupracujeme s  Florou. Přibývá květin 
a  stromů, bavíme se i  o  zeleni na Horním 
náměstí. Zkrátka, komu se nelení, tomu se 
zelení :-)

Stanislav Flek 
spOLečně

Olomouc má ob-
rovský potenciál také 
v  zeleni.  Potenciál ale 
Olomouc v  minulých 
obdobích nerozvíjela. 
Olomouc tedy dnes 
není zeleným městem.  
V  mnoha oblastech 
Olomouc zaostává za ostatními českými měs-
ty.  Péče o zeleň je rovněž slabá. Problém je na 
straně TS a její profesionalitě, ale i u města, kde 
zadávání a kontrola má značné rezervy. Proto 
město koordinuje tvorbu významného mate-
riálu Strategie městské zeleně a management 
údržby se špičkovými odborníky na zeleň v ČR, 
Výstupem bude moderní managment péče 
a rozvoje zeleně.  Bude to mimo jiné podklad 
pro kvalitní řízení a kontrolu TS a nejen jich.

Anketa zastupitelských klubů



Probíhající a předpokládané 
uzavírky na území statutárního 
města Olomouce 

17. 8. úplná uzavírka Horní náměstí
17. 8. – 1. 9. úplná uzavírka ul. Palackého 
mimo tramvaje
31. 8. úplná uzavírka ul. I. P. Pavlova
Do 8. 11. úplná uzavírka ul. Českobratrská
Do 31. 12. úplná uzavírka ul. Nábřeží
Do 17. 8. úplná uzavírka ul. Palackého 
Do 30. 9. úplná uzavírka ul. Erenburgova
Do 27. 9. úplná uzavírka ul. Na Zákopě  
ve 3 etapách
Do 3. 9. částečná uzavírka ul. Polská 
a Myslbekova
Do 30. 9. úplná uzavírka ul. Sokolovská, Na 
Letné, Husova, Nábřeží

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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Olomouc se znovu zapojí 
do Evropského týdne mobility

Fond ohrožených dětí vyhlašuje svou tradiční sbírku 
na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300 variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou 
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná  
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz

Neudržitelný nárůst individuální 
automobilové dopravy je tématem 
kampaně Evropský týden mobility, do 
níž se opět zapojí olomoucká radnice. 
Odehraje se v termínu od 16. do 22. září 
a stejně jako vloni proběhne v rámci aktivit 
projektu Spokojená Olomouc. 

Oproti předchozím letům, kdy se jed-
nalo zpravidla o jednodenní akci, bude 
tentokrát program po celou dobu kam-
paně. „Cílem pro letošní rok je 
po celý týden částečně uzavřít 
náměstí Republiky pro auto-
mobilovou dopravu dle návrhu 
územní studie úprav veřejného 
prostranství pořízené městem 
v loňském roce. Chceme tak na-
simulovat možné využití plochy 
veřejného prostranství pro jiný 
účel, než je stávající plocha parkoviště, 
a rozpoutat diskuzi, v jakém rozsahu má 
probíhat budoucí rekonstrukce náměstí 
v kontextu vhodného využití pro veřej-
nost,“ nastínil primátor Mirek Žbánek.

Ústředním tématem letošního 
ročníku kampaně je Bezpečná pěší 

a cyklistická doprava. V rámci tohoto 
týdne budou prezentovány udržitelné 
formy dopravy a zdravého životního 
stylu, oživení veřejného prostoru a prů-
zkum, jak obyvatelé na uvedenou změnu 
reagují. Součástí programu jsou i odbor-
né a veřejné besedy a je připravována cy-
klovyjížďka nazvaná Hvězdicové cyklo-
jízdy primátorů měst Olomouce, Přerova 
a Prostějova s cílem v Dubu nad Mora-
vou. Ta se uskuteční v sobotu 21. září. 

Detailní program akce bude 
představen v příštím čísle Olo-
mouckých listů.

Projekt Spokojená Olomouc 
je podpořen ze Státního fondu 
životního prostředí a zaměřen 
je na zvýšení povědomí ve-
řejnosti o problematice čisté 
mobility ve městě. Záštitu nad 

akcí převzali primátor Olomouce Miro-
slav Žbánek, hejtman Olomouckého kra-
je Ladislav Okleštěk, rektor Univerzity 
Palackého Jaroslav Miller, ředitel Fa-
kultní nemocnice Olomouc Roman Hav-
lík a ředitel Centra dopravního výzkumu 
Jindřich Frič. mfo

Spokojená 
Olomouc

16.–22. září
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V divadle vystřídali umělce stavební dělníci

Baletní sál získá o prázdninách novou odpruženou podlahu  Foto | archiv Moravského divadla Olomouc

Divadelní sezona 2018/2019 se uzavřela 
na konci června a umělce vystřídali dělníci. 
Tradiční prázdninové stavební práce letos 
probíhají především na jevišti Moravského 
divadla. Významné proměny se však dočká 
i sál určený pro zkoušky členů baletního 
souboru.

Divadelní jeviště čeká letos druhá eta-
pa stavebních prací, která navazuje na 
instalaci dvou jevištních stolů do zadní 
části jeviště, která se odehrála o prázd-
ninách loňského roku. Letošní instalace 
mobilních osobních propadel umožní fle-
xibilnější využití divadelní scény. 

„Osobní propadla jsou zcela nezbytná 
pro realizaci některých klasických her, 
například Rusalky. Zároveň je nutné, aby 
možnost příchodů a odchodů pod jeviš-
tě splňovala všechny předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ 
uvedl ředitel divadla David Gerneš. Více 
než dvoumilionové náklady uhradí diva-
dlo z vlastního investičního a rezervního 
fondu.

V prostoru jeviště dojde také k mo-
dernizaci regulace scénického osvětlení. 
„Jedná se o přechod z analogového na di-
gitální řízení,“ uvedl vedoucí scénického 
odboru Bohuslav Kraus. Úprava v ceně 
přesahující milion korun bude taktéž 
hrazena z investičního a rezervního fon-
du divadla.

Baletní sál dostane  
novou podlahu

Rušno je o prázdninách také ve třetím 
patře divadelní budovy, kde se nachází 

baletní sál. „Stávající dřevěná podlaha 
včetně tanečního povrchu byla demon-
tována a nahradí ji speciální podlaha 
z odpružených tanečních panelů,“ popsal 
provozně technický náměstek Rostislav 
Czmero. Tato výměna přijde na necelých 
800 tisíc korun a divadlo ji hradí z vlast-
ních zdrojů.

K dalším pracím naplánovaným v di-
vadle na dobu letošních prázdnin patří 

čištění fasády divadelní budovy, instala-
ce vstupní čisticí zóny před vchodem do 
foyeru, broušení a nátěr podlahy na jeviš-
ti, revize jevištních tahů, elektroinstalace 
a požárních zařízení, ale také generální 
opravy hudebních nástrojů.

Pracovní ruch ustane na konci srpna 
a do divadla se po prázdninách opět vrátí 
umělci, aby v neděli 1. září slavnostně za-
hájili novou sezonu 2019/2020.  red

OBRAZEM: Barokní atmosféra na Horním náměstí

Dalo by se říct, že v červenci se baroko v Olomouci přelilo do ulic. Olomoucké barokní slavnosti, což jsou hudební hody klasických barokních oper, letos poprvé doprovodil program v centru města nazvaný BarokOlomouC. Právě jeho 
vyvrcholením byla v sobotu 27. července multimediální show, která mísila laserové prvky s videomappingem a pyrotechnikou. Předcházel jí program Divadla Facka, ukázka barokních tanců na evropských dvorech nebo koncert vítězky 
loňské soutěže SuperStar Terezy Maškové. V pátek byla na programu groteskní klauniáda na chůdách, šerm, tanec ze dvora Ludvíka XIV. nebo žonglování.  red
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Svobodná Olomouc jako dědictví

PŘIJMEME

STROJNÍKY/SEŘIZOVAČE
POMOCNÍKA TISKAŘE
ACCOUNT MANAGERA
IT SPECIALISTU
NABÍZÍME
• 1-4 směnný provoz 
• Příplatky za odpolední /noční/ víkendové směny
• Výkonnostní bonusy
• Dotované stravování
• Příspěvky na dopravu a mnoho dalšího

INFORMACE
TEL.: 585 105 511, 702 217 268
E-MAIL: prace.olomouc@smurfi tkappa.cz
WEB: www.pracevholici.cz
PŘIDEJ SE K NÁM I TY!

Smurfi t Kappa Olomouc s. r. o.
Průmyslová 18
Olomouc, Holice
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Zářijové Dny evropského dědictví dostanou 
letos podtitul Svobodná Olomouc a budou 
tak odkazovat k událostem, které nastaly 
na podzim před třiceti lety. Program sice 
zahrnuje desítky položek od street artu 
přes koncerty po divadelní představení, 
ale hlavní položkou je zpřístupnění desítek 
památkových objektů, kam se běžně nelze 
podívat.

„Mezi památkami přivítají návštěvníky 
všechna významná muzea a galerie, forty, 
knihovny a další kulturní instituce či bu-
dovy univerzity a také řada technických 
památek,“ uvedl vedoucí oddělení kultury 
magistrátu Radim Schubert.

Kromě otevřených památek město při-
pravuje sérii komentovaných prohlídek 
a procházek po pozoruhodných místech 
se zajímavými osobnostmi. Například ko-
mentované prohlídky fresek v obřadní síni 
budovy radnice nebo freskového sálu školy 
Komenium. Připraveny jsou komentované 
procházky po olomouckých parcích či po 
stopách arcibiskupa Rudolfa Jana nebo 
večerní prohlídky krytu civilní obrany.

Celé rodiny nebo jednotlivci si mohou 
zahrát městskou hru Zachraňme Olo-
mouc! inspirovanou konceptem book 
game, kdy mohou zažít dobrodružství 
a navštíví známá i neznámá místa v cen-
tru Olomouce.

„V letním kině pak budeme křtít úplně 
novu knihu olomouckého autora o tajem-
ných dobrodružných prázdninách dětí 
u dědečka v Olomouci,“ doplnil Schubert.

Hlavní hvězdou koncertů na Horním 
náměstí bude Lenka Dusilová nebo dív-
čí kapela Vesna a Moravské divadlo bude 
hrát pod širým nebem Cyrana z Bergera-
cu. „Předpokládám, že si ho nenechají ujít 
příznivci Petra Kubese, který se tak s olo-
mouckým divadlem loučí, protože příští 
sezonu už stráví v brněnském angažmá,“ 
řekl Schubert.

Součástí Dnů evropského dědictví 
bude i Flerjarmark, knižní trhy, výtvarné 
a řemeslné dílny pro děti nebo koncerty 
a projekce v letním kině. „Připravujeme 
také šestý ročník divadelních her v auten-
tických historických kulisách Olomoucké 
lafayettovské slavnosti. Jedná se o diva-
delní inscenace olomouckého dramatika 
Jana Sulovského o osobnostech, které se 
trvale zapsaly do historie města,“ nazna-
čil Schubert.

A čtenáři detektivek by si neměli ne-
chat ujít především představení Vác-
lav III. – O historii jedné královraždy, 
přímo před nasvícenou katedrálou sv.  
Václava. kop
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

22. 8., 20:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
 Skoro bleší cirkus. Činohra 
 Amfiteátr Velká Bystřice 
23. 8., 20:00  William Shakespeare – Kupec benátský
 Kdo si půjčí, musí splácet. Činohra
 Fort Křelo 
24. 8., 20:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra 
 Fort Křelov
25. 8., 16:00  Promenádní koncert ve Smetanových sadech 
 Smetanovy sady
25. 8., 20:00  Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský, 
 Zdeněk Podskalský ml. – Noc na Karlštejně
 Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií. Muzikál 
 Korunní pevnůstka Olomouc 
26. 8., 20:00  Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek  
 – Starci na chmelu
 Když dva jsou jako jeden. Muzikál 
 Korunní pevnůstka Olomouc
27. 8., 20:00  Balet Gala – Galavečer
 Balet 
 Korunní pevnůstka Olomouc  
1. 9., 19:00  Slavnostní zahájení sezony 2019/2020 – Galavečer

 www.moravskedivadlo.cz

OPEN AIR – FESTIVAL MORAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO



17   OLOMOUCKÉ LISTY   |   KULTURA   WWW.OLOMOUC.EU

 www.mfo.cz

KONCERTNÍ SEZONA MORAVSKÉ FILHARMONIE 
OLOMOUC 2019/2020

Předplatné na jednotlivé koncertní řady (abonmá): 
www.mfo.cz/objednavka. 
Vstupenky na jednotlivé koncerty a veřejné generální 
zkoušky lze zakoupit od 19. 9. na webu MFO 
(www.mfo.cz), v IC v budově radnice nebo hodinu před 
koncertem na místě jeho konání.

5. 9., 19:00  Chrám sv. Mořice, Varhanní ohňostroj 
 Parry, Field, Harris, Bach, Saint-Saëns, 
 Jongen, Peeters, MacMillan, Best, 
 Elgar
 Richard Brasier (Velká Británie) – varhany
9. 9., 19:00  Katedrála sv. Václava, Hudba 
 francouzských romantiků
 Franck, Widor, Vierne, Langlais, 
 Litaize, Tournemire
      Maurice Clerc (Francie) – varhany
12. 9., 19:00  Katedrála sv. Václava, Polské varhanní 
 dialogy
 Markuszewski, Fischer, Nowowiejski, 
 Freyer, Surzyński, Borowski, Machl, 
 Bloch
      Michał Markuszewski (Polsko) – varhany
16. 9., 19:00  Chrám sv. Mořice, Dialog smyčců 
 a varhan
 Fischer, Bach, Vivaldi, Walther, 
 Mozart, Corrette, Charpentier
 Pavel Svoboda & Barocco sempre giovane
19. 9., 19:00  Chrám sv. Mořice, Magické jméno 
 BACH
 Liszt, Di Rosa, Schumann
 Giampaolo Di Rosa (Itálie) – varhany 

Vstupenky na jednotlivé koncerty 70–150 Kč od 5. 8. 2019. Více 
informací na www.mfo.cz

13. 9., 19:00  F. Mendelssohn-Bartholdy, 
 L. van Beethoven, J. Brahms
11. 10., 19:00 W. A. Mozart, L. van Beethoven, 
 E. Grieg, J. Brahms, I. Stravinskij
7. 2., 19:00 W. A. Mozart, C. M. von Weber, 
 L. van Beethoven, P. I. Čajkovskij
7. 5., 19:00 W. A. Mozart, C. M. von Weber, 
 G. Bizet, N. Rimskij-Korsakov, 
 C. Franck
19. 6., 19:00 W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, 
 D. Šostakovič              

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL  
OLOMOUC 2019 – 51. ROČNÍK

ZÁVĚREČNÉ KONCERTY MEZINÁRODNÍCH  
VARHANNÍCH KURZŮ V REDUTĚ

Výs t ava olomouc kýc h pohlednic z přelomu 19. a 20. s toletí
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mánesova galerie
21. 6. – 13. 10. 2019
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Knihovna je otevřena po celé prázdniny

www.kmol.cz

Z dalšího programu knihovny 
vybíráme:

Putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova zve po celý sr-

pen každou středu od 9:30 do 11 hodin 
rodiče či prarodiče s dětmi od 3 do 9 let 
na Prázdninové putování s pohádkou. 
Připraveny jsou pohádky, hádanky, sou-
těže, písničky a další překvapení. Setká-
ní 21. srpna je zaměřeno na úplně malé 
děti v rámci akce Book start.

Knihohraní
Pro děti s doprovodem rodičů či pra-

rodičů jsou připraveny v dětském oddě-
lení v budově na náměstí Republiky vý-
tvarné dílničky inspirované oblíbenými 
dětskými knihami. Ve středu 7. srpna 
zabloudíme v Trnkově zahradě, 28. srp-
na se budeme inspirovat knihou Jak vy-
cvičit draka. Vždy od 9:30 hodin.

Frodova velká prázdninová 
výprava do Mordoru

Stále je možno stát se malým hobitem 
a vydat se do všech koutů Středozemě, 
kde čekají úkoly, které prověří nejen 
statečnost a vytrvalost, ale i důvtip při 
překonávání překážek. Začíná se v čí-
tárně v budově na náměstí Republiky. 
Všichni hrdinové mezi 9 a 99 lety budou 
odměněni, tři nejstatečnější (vylosovaní 
30. srpna) obdrží dinosauří tašku, Sau-
ronův Prsten moci a roční registraci do 
knihovny zdarma.

Origami záložka do knihy
Snadno a rychle si každý návštěvník 

pobočky Brněnská může o prázdninách 
kdykoliv v průběhu půjčovní doby vyro-
bit svoji vlastní jedinečnou origami zá-
ložku do knihy. 

Křesťanské umění v prvním 
tisíciletí

Knihovna spolu s neziskovou společ-
ností EuForAll, o.s., pokračuje v budo-
vě na náměstí Republiky v cyklu besed 
věnovaných právu a umění. Ve čtvr-
tek 5. září v 16 hodin se s Mgr. Věrou 

Půjčovní doba o prázdninách se ne-
mění, v dětském oddělení a na poboč-
kách je rozšířeno půjčování i na dopole-
dní hodiny. Pouze v sobotu zavřeno.  red

Mičkovou zaměříme na umění počátků 
křesťanství v západní Evropě i Byzant-
ské říši. Nezapomeneme ani na kulturní 
vlivy Keltů, Vikingů či Germánů. 

VÝSTAVY
Na pobočce Brněnská vystavuje do 

konce srpna v rámci 25. ročníku Dnů ne-
vidomých na Moravě slabozraký fotograf 
Lubomír Pavelčák. Autor vidí jen na jed-
no oko a často fotografuje přes silné sklo 
svých brýlí. Proto jsou okraje fotografií 
hodně rozostřené, jen střed je jasný. Tím 
se však fotografie stávají divácky velmi 
zajímavé.

Budovu na náměstí Republiky oživují 
snímky členů fotografické sekce Vlasti-
vědné společnosti muzejní v Olomouci – 
např. J. Flusek, K. Hula, D. Krajčí, R. Kra-
tochvil, Z. Vích, J. Vykydalová, L. Pecha, 
J. Beran, S. Páleník, G. Foret, R. Paruza, 
S. Jadrný, F. Rabčan, M. Dlábek.

Na pobočce Jungmannova se přene-
seme se snímky mladého fotografa Mar-
tina Benčíka již podruhé do Hluboček 
a jejich okolí.

XXV. Mezinárodní festival
vojenských hudeb 
30.–31. srpna 2019 | Olomouc

pátek 30. 8. 2019
Horní náměstí

14:00 Vystoupení mažoretek
16:00 Vojenský umělecký soubor Ondráš 
 program Krajinou času 
19:30 Vojenská hudba Olomouc & Daniel Hůlka
21:15 Vojenská hudba Nizozemska

kostel sv. Mořice

18:00 Brass Band | Ústřední hudba Armády ČR
 chrámový koncert

sobota 31. 8. 2019
Horní náměstí

10:00 Slavnostní zahájení 

10:35 Vojenská hudba Slovenska & Čestná stráž 
 prezidentky Slovenské republiky
10:45 Vojenská hudba Lotyšska
11:00 Exhibice Čestné stráže Armády ČR
11:10 Vojenská hudba Olomouc Armády ČR
11:25 Motorizovaná jednotka Policie ČR & Vojenské policie 
11:35 Vystoupení olomouckých mažoretek
11:45 Vojenská hudba Nizozemska
11:55 Ústřední hudba Armády ČR

12:15 Závěrečný společný koncert

www.olomouc.eu
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Tramtarie má za sebou úspěšnou sezonu plnou 
náročných premiér, vrcholem je shakespearovské léto
Divadlo Tramtarie Olomouc má za sebou 
15. sezonu, ve které hned dvakrát sáhlo 
po náročných titulech. V uplynulé sezoně 
uvedlo 4 premiéry, z toho jednu pro dětské 
publikum. 

Hostovalo v pražském Švandově diva-
dle, kde v rámci Přehlídky současné tvor-
by představilo své novinky. Divadlo hrálo 
také pro střední školy, uspořádalo bene-
fiční představení a hostovalo v divadlech 
po celé republice. Uspořádalo také festival 
Olomoucké shakespearovské léto. Sezona 
byla úspěšná.

Divadlo Tramtarie zahrálo v uplynulé 
sezoně 272 představení, z toho 176 před-
stavení na své domovské scéně v Olomou-
ci, 88 na zájezdech po celé republice a 8 na 
open-air festivalu Olomoucké shake- 
spearovské léto, který pořádalo na parká-
nu Uměleckého centra Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Celkový počet odehraných 
představení je o 10 představení vyšší než 
v loňské sezoně. „V uplynulé sezoně jsme 
sáhli po náročnějších titulech, které prově-
řily naše umělecké i provozní schopnosti, 
premiéry dopadly skvěle, Tramtarie si opět 
vyzkoušela nové výzvy a v umělecké tvorbě 
se posunula zase o kus dál,“ uvedla ředitel-
ka Divadla Tramtarie Petra Němečková.

Divadlo navštívilo na jeho domovské 
scéně ve Slovanském domě v Olomouci 
přes 12200 diváků, což je o zhruba 550 di-
váků víc než loni. Na zájezdech po ČR na-
vštívilo představení Divadla Tramtarie 
zhruba 20 tisíc lidí, na Olomoucké sha-
kespearovské léto se přišlo podívat přes 
2 300 diváků, což je o víc jak 1 300 diváků 
víc než v roce 2017. Průměrná návštěvnost 
divadla činila 97 procent. 

V srpnu pořádá Tramtarie už 4. ročník 
open-air festivalu Olomoucké „nejen“ sha-
kespearovské léto 2019, letos potrvá 11 dnů, www.divadlotramtarie.cz

CHMELOVY 
DOŽINKÊ 

12. ROČNÍK 
PŘEHLÍDKY MINIPIVOVARŮ  
A ŘEMESLNĚ VAŘENÝCH PIV 

7/9/2019 
O omouc–Holice Areál Amerika   13h

nebudou chybět večerní představení z pro-
dukce Divadla Tramtarie ani pohádky pro 
děti. Hostem festivalu bude Aneta Lange-
rová se smyčcovým triem, která zahraje 
v rámci turné pod širým nebem. Do nové 

sezony zůstává na repertoáru 11 inscenací 
pro dospělé a 6 pohádek, divadlo zároveň 
uvede 4 nové premiéry.  red
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Zveme vás do Zoo Olomouc – na rekordy a netopýry

Rozloučení s prázdninami 
s hasiči a městskou policií 
čtvrtek 29. srpna 2019
13:00–17:30 | Horní náměstí

 ukázka hasičské techniky
 skákací hrad, malování na obličej, simulátor opilosti, laserová střelnice 
 a mnoho dalších soutěží
 ukázka techniky městské policie
 pěnová koupel
 ukázka hašení
 soutěž v požárním útoku jednotek dobrovolných hasičů města

Soutěže pro děti budou probíhat od 13:00 do 16:00.

Akce se koná pod záštitou JUDr. Martina Majora MBA.,1. náměstka primátora

Akce se koná za každého počasí.

10. srpna, 10:00–15:00 
DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE

Zoologické zahrady po celé ČR i SR 
touto akcí společně upozorňují na pro-
blematiku pěstování palmy olejné a její 
důsledky na biodiverzitu. V Zoo Olo-
mouc se prostřednictvím her a různých 
zábavných aktivit dozvíte více. Součás-
tí programu bude komentované krmení 
zvířat, kterých se úbytek přirozeného 
prostředí vlivem palmy olejné přímo 
dotýká – gibonů, binturongů nebo sik 
a kočkodanů husarských.

24. srpna, 10:00–15:00 
DEN REKORDŮ 

Rekordy a superschopnosti z říše zví-
řat budeme zkoumat, zkoušet a ověřovat. 
Děti i dospělí mohou absolvovat řadu her 
a dozvědět se spoustu zajímavých infor-
mací. Šikovní si odnesou domů vlastno-
ručně vyrobenou zvířecí hračku. Akce se 
koná na vyhlídce u plameňáků a v nej-
bližším okolí.

30. srpna, 17:00–22:00 
MEZINÁRODNÍ NOC 
PRO NETOPÝRY

Program o letounech pro malé i vel-
ké začne už v 17:00 hodin. Nejprve se 
seznámíme s létajícími savci, jejich 

důležitostí a způsobem ochrany. Hravou 
formou si představíme jejich zvyky, vy-
zkoušíme, jak se odchytávají, měří i váží. 
Při společné procházce večerní zoo se 
setkáme s námi chovanými kaloni zlatý-
mi a možná i s volně žijícími netopýry, 

jejichž přítomnost dokážeme pomocí 
techniky k tomu určené. V poslední čás-
ti si už hlavně dospělí užijí fundovanou 
přednášku specialisty Jiřího Šafáře, čle-
na České společnosti pro ochranu neto-
pýrů, a krásný film na závěr.  red

Návštěvníci zoo se během noci s netopýry dozví vše o jejich životě Foto | archiv zoo Olomouc

24.8.2019
sobota od 13.00 hod.

areál Korunní pevnůstka
„amfiteátr“

pod záštitou Markéty Záleské
náměstkyně primátora Olomouce

závod ČESKÉ STRONGMAN LIGY pod záštitou České Národní Federace Strongman

cardeadlift, přenášení břemen, kufry, 
zdvih nápravy a supre yoke

8.6.2019
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Krásy české krajiny 
připomene letní Flora 

INZERCE
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„… v šíř i v dál vy rodné lány, buďte vy nám požehnány.“ 
I takto by J. V. Sládek zval na letní Floru Olomouc 2019. Kvě-
tinová výstava spolu se zahradnickými trhy se uskuteční od 
15. do 18. srpna v parkovém areálu a pavilonech Výstaviště 
Flora Olomouc ve Smetanových sadech. Hlavní expozice v pa-
vilonu A připomene „Českou krajinu“ jako národní klenot. Další 
výstavy v pavilonech doplní letní zahradnické trhy, tematický 
program v oranžerii, odborné přednášky a bohatý kulturní pro-
gram v celých Smetanových sadech.

Ústřední expozice autorky Pavlíny Švecové „Česká krajina“ 
vznikla ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovy 
univerzity v Brně u příležitosti 100. výročí založení univerzity 
a spolkem pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a ko-
řeninových rostlin PELERO.  red

On-line noviny
do celé rodiny!

RV
19

00
00

1/
39



22        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC    VOLNÝ ČAS   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Prázdninová rozlučka ve Šternberku

Přijďte si užít 29. srpna v Tyršových sadech ve Šternberku 
rodinné odpoledne plné zábavy, her a soutěží, kde se společně 
rozloučíme s prázdninami. Pro rodiny s dětmi bude zajištěn bo-
hatý program (malování na obličej, turnaj Cornhole, sportovní 
a kreativní aktivity). Nebude chybět ani workshop na výrobu 
náramků a náhrdelníků. Děti budou za svoji aktivitu odměněny 
dárky a bude pro ně nachystáno losování tomboly o hodnotné 
ceny, které jim jistě vykouzlí úsměv na rtech. Připraveno bude 
i drobné občerstvení. Celá akce je pro rodiny s dětmi zcela zdar-
ma a začínáme od 14 hodin. 

 Budeme se na vás těšit, 

 tým pracovníků Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

RODINNÉ DOPOLEDNE 
od 10:00 až 13:00 hodin zajišťuje Radio Haná

  • moderátor Radia Haná
• interaktivní dílničky pro děti, tvorba a vymalovávání letadýlek

• dětská zóna, stavebnice, vlasové studio, trefování do terče
• animátorky s dětmi, dětská diskotéka, cvičení s dětmi a další

• hudební program zajišťuje Radio Haná, včetně vystoupení mladých zpěváků a kapel
• ukázky činnosti leteckých modelářů

• ukázky vojenské techniky, ukázky činnosti příslušníků Městské policie Olomouc 
a hasičského sboru

LETECKÝ PROGRAM
od 13:30 do 15:00 hodin

• ukázky letecké akrobacie, skupinové lety, seskoky parašutistů

RODINNÉ ODPOLEDNE
od 15:00 do 19:00 hodin zajišťuje Radio Haná.

Pro veřejnost bude k dispozici možnost zakoupení občerstvení, 
pro děti kolotoče a jiné atrakce. 

K dispozici budou také prodejní stánky.

letiště Olomouc – Neředín 
7. září 2019

17. ROČNÍK
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Návštěvy POTMĚ pomáhají
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V březnu loňského roku zahájil svou 
činnost nový sociální start-up Návštěvy 
POTMĚ, který reaguje na znevýhodnění 
nevidomých na trhu práce a zároveň na 
problematiku stárnoucí populace. 

Díky vlastní iniciativě nevidomých 
vznikla v Praze první služba tohoto 
druhu, která se nyní rozšířila také do 
Olomouce. Start-up fungující pod hla-
vičkou Nadačního fondu Českého roz-
hlasu zprostředkovává kvalifikované 
zaměstnání pro nevidomé, kteří pomá-
hají seniorům v boji se samotou. 

Návštěvy POTMĚ byly spuštěny díky 
vlastnímu odhodlání a chuti nevido-
mých a jejich služba zároveň pomáhá 
seniorům tam, kde jim hrozí samota. 
Senioři mají díky nabídce aktivit ze 
strany nevidomých novou příležitost 
vrátit se ke svým oblíbeným činnos-
tem z mládí. „Služba je cílena na se- 
niory, kteří většinu času tráví o samo-
tě ve svých domovech, odlehčovacích 
centrech, stacionářích či domovech pro 
seniory, kde personál nemá dostatečné 
kapacity na individuální přístup. Ná-
vštěvy POTMĚ chtějí být tam, kde dny 
začínají splývat a ze života se vytrácí 
radost.  Během návštěv mohou senioři 

s nevidomými například zpívat, hrát na 
hudební nástroje, plést, chodit na pro-
cházky, zkrátka se věnovat čemukoli, co 
vrací chuť do života,“ vysvětlila fungo-
vání Návštěv POTMĚ vedoucí projektu 
Gabriela Drastichová. Návštěvami po-
skytují nevidomí podporu rodině i pe-
čujícím, kteří nemají příliš času na péči 
o své blízké.   red

www.navstevypotme.cz www.manaol.cz 

Z labyrintu ven aneb projekt 
Daidalos dává lidem křídla

Fungování osob s duševním onemoc-
něním je spojeno s mnoha obtížemi. Pro-
to Společnost Mana o.p.s.  již patnáct let 
pomáhá lidem s duševním onemocněním 
a jejich rodinným příslušníkům stabilizo-
vat životní situaci.

Duševní onemocnění závažně ovlivňu-
je sociální situaci, a proto se řada těchto 
lidí dokáže jen obtížně uplatnit na trhu 
práce. Dlouhodobá nezaměstnanost tak 
vede k jejich postupnému vyčleňování ze 
společenského života a mnohdy až k so-
ciálnímu vyloučení. Projekt podporuje 
aktivizaci pracovního potenciálu dušev-
ně nemocných a doprovází je při cestě na 
otevřený trh práce. Podporu nabízí lidem 
od 18 do 29 let věku a osobám starším 50 
let, kteří jsou z Olomouce a okolí. Účast-
níkům dokáže projekt nabídnout upevně-
ní a prohloubení jejich schopností a do-
vedností potřebných pro integraci na trhu 
práce. Veškeré aktivity jsou poskytovány 
účastníkům zcela zdarma a jsou hrazeny 
výhradně z prostředků Evropské unie. 
Více informací získáte v kanceláři na 
Dolním náměstí 51/15 v Olomouci nebo 
telefonicky 776 445 630 u paní Kvapilové 
a 776 540 302 u paní Štaudové.   red

Nevidomí zpříjemní volný čas seniorům Foto | Kryštof Peterka
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Paliativní tým pomůže nemocným i rodině

V Týnečku vznikne klub seniorů
Terapeutická skupina
pro osoby blízké závislých

Øešíte doma závislost, nadmìrné pití alkoholu, užívání jiných návykových látek nebo 
hazard rodinného pøíslušníka nebo jiné blízké osoby? Nevíte si rady s tím, co dìlat a jak 
situaci øešit? Na tyto a i další otázky mùžete nalézt odpovìdi v Adiktologické ambulanci 
prevence a léèby závislostí, Olomouc. 

Terapeutická skupina pro osoby blízké závislých
probíhá v prostorách adiktologické ambulance.

Skupina se schází pod vedením zkušené psycholožky s frekvencí 1x za 2 týdny, každou 
druhou støedu v dobì od 17.00 do 18.30 hodin. Jedná se o malou terapeutickou skupinu                
s maximálním poètem 9 èlenù. 

Cílem skupinových setkání je pøedevším podpora, edukace a vzájemné sdílení 
zkušeností a emocí lidí, kterých se závislost jejich blízkých dotýká a ovlivòuje jejich 
životy. Èlenství ve skupinì je zcela dobrovolné. Zaøazením do terapeutické skupiny se 
èlenové zavazují dodržovat stanovená skupinová pravidla. Naprostá diskrétnost je 
samozøejmostí. 

Úhrada za úèast na terapeutické skupinì je stanovena pouze symbolickou èástkou        
100 Kè na osobu za jedno setkání. 

Do skupiny je možné se pøihlásit po pøedchozí domluvì kdykoliv. Pøed vstupem do 
terapeutické skupiny je nezbytné absolvovat jednu až dvì individuální konzultace           
s pracovnicí Ambulance, aby bylo možné vyøešit nezbytné administrativní úkony a dále 
se domluvit na zakázce a oèekávání od terapeutické skupiny.

Bližší informace mùžete v pøípadì zájmu získat:
• na www.zavilostiolomouc.cz
• telefonicky na telefonním èísle: 774 425 001
• emailovým dotazem: zavislostiolomouc@gmail.com
• osobnì pøi návštìvì Ambulance v rámci provozní doby

Tìšíme se na spolupráci s Vámi
tým pracovnic adiktologické ambulance prevence a léèby závislostí
adresa ambulance: Boøivojova 30a, Olomouc

OLOMOUC

Spolufinancováno za podpory Statutárního mìsta Olomouc

Od srpna vznikne v městské 
části Týneček nový klub seniorů. 
Jejich celkový počet v Olomouci 
tak stoupne na 22. „Reagujeme 
na iniciativu a přání obyvatel 
Týnečku. Své sídlo nový klub 
seniorů najde ve stejné budově 
jako komise místní části a TJ So-
kol. Vzhledem k tomu, že se ale 
nyní objekt opravuje, bude klub 
seniorů dočasně umístěn v tam-
ní pobočce městské knihovny,“ 
popsala náměstkyně primátora 
Eva Kolářová. 

Žádost na vznik klubu pod-
pořily více než tři desítky se- 
niorů žijících v Týnečku. „Nej-
větší problém v životě seniorů je často samota, která zpravidla 
vyústí v sociální izolaci,“ připomněla náměstkyně primátora 
pro sociální oblast Eva Kolářová. Podle Českého statistického 
úřadu dojde v roce 2050 ke zvýšení počtu osob starších 65 let na 
dvojnásobek současného stavu a lidí starších 85 let bude proti 
dnešku téměř pětinásobek.

Náklady na provoz klubu seniorů budou letos hrazeny z roz-
počtu oddělení sociální pomoci a služeb a pomohou k tomu 
finanční prostředky, které město získalo za první místo v sou-
těži Obec přátelská seniorům. Olomouc patří k městům, které 
podporou zřizování a činnosti klubů pro seniory výrazně na-
pomáhají sociální aktivizaci lidí vyššího věku. Výhodou je rov-
noměrné rozmístění klubů po území města a dobrá dostupnost 
pro všechny zájemce. Celkem je v olomouckých klubech seniorů 
registrováno přes 1 500 členů.  red

Svůj vlastní paliativní tým zřídila od 
1. června letošního roku Fakultní nemocnice 
Olomouc. Stalo se tak díky projektu 
s názvem „Podpora paliativní péče – zvýšení 
dostupnosti zdravotních služeb v oblasti 
paliativní péče v nemocnicích akutní 
a následné péče“. 

Realizuje jej ministerstvo zdravotnictví 
v rámci operačního programu Zaměst-
nanost financovaného z Evropského so-
ciálního fondu a státního rozpočtu a olo-
moucká fakultní nemocnice je jedním ze 
sedmi zdravotnických zařízení, která byla 
zařazena do pilotní fáze projektu. Paliativ-
ní tým pomáhá v těžké životní situaci pa- 
cientům, kteří trpí závažným, život ohro-
žujícím onemocněním.

Pilotní provoz na zvýšení dostupnosti 
paliativní péče bude ve FN Olomouc pro-
bíhat po dobu 21 měsíců. Spočívá v zave-
dení konziliárního týmu paliativní péče 
složeného z lékařů, sester, psychologů, 
sociálních pracovníků a dalších odbor-
níků; tým je doplněn o duchovního a po-
vinně rovněž o pracovníka pro sběr dat. 
Cílovou skupinou projektu jsou pacienti 
se závažným onemocněním v kterékoli 
jeho fázi, pomoc týmu je směřována také 

na jejich rodinné příslušníky, blízké a pe-
čující. Osobní náklady členů týmu pokryje 
dotace ve výši zhruba 4,9 milionu korun.

Vedoucí lékařkou olomouckého palia-
tivního týmu je Hana Kalábová z Onko-
logické kliniky. „V nemocnici je celá řada 
pacientů, u nichž vzhledem k jejich zdra-
votnímu stavu nastává otázka, zda další 
snaha o léčbu nepůsobí více škody než www.fnol.cz

užitku. Jsou to typicky třeba právě někteří 
naši onkologičtí pacienti s onemocněním 
v pokročilém či konečném stadiu.  Další-
mi takovými diagnózami jsou například 
srdeční selhání, chronická bronchitida, ja-
terní onemocnění či některé neurologické 
diagnózy,“ zmiňuje Kalábová.  red

Paliativní tým pomáhá v těžké životní situaci pacientům, kteří trpí závažným, život ohrožujícím onemocněním Foto | archiv FN Olomouc
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PŘIPOMÍNKA
NA 21. SRPEN 1968  

středa 21. srpna 2019 
15:00 hodin

V den 51. výročí okupace ČSSR 
vojsky Varšavské smlouvy

si připomeneme tuto smutnou 
událost

na Žižkově náměstí v Olomouci 
u budovy Pedagogické fakulty UP

před Pamětní deskou 
„Připomínka“

Vojenský spolek rehabilitovaných 
AČR Olomouc

Srdečně zvou pořadatelé

Městská policie i letos připravila 
oblíbený branný závod seniorů 
na Svatém Kopečku

Spolek Zastavme Utrpení - provozující Psí domov 
Pod křídly anděla u Olomouce, hledá do svého 
malého týmu ošetřovatelku - psovoda. Práce pouze 
na živnostenský list - jednoduchá záležitost, 
vyřízeno během dne. Sociální a zdravotní pojištění 
hradí zaměstnavatel v platu. Pracovní doba 40hod 
týdně nebo dle potřeby. Směny ranní, odpolední 
8,5 hod. nebo 12hod.

Náplň práce: péče o psy a kočky, socializace se smečkou, krmení, úklid, 
venčení, sekání trávy, údržba zeleně v celém areálu (v zimě úklid sněhu), 
převozy do adopcí, převozy na veterinu, komunikace s veřejností. 

Podmínka: velmi kladný vztah ke zvířatům, 
trpělivost, zodpovědnost, fyzická zdatnost, 
psychická odolnost, spolehlivost, � exibilita, 
zájem učit se porozumět zvířecímu 
chování, nekon� iktnost, řidičský 
průkaz sk.B a praxe v řízení.
Nehledáme zaměstnance, kteří budou chodit 
do práce kvůli platu, ale pejskaře, kteří budou 
mít práci koníčkem a posláním jako my. 
Zkušenosti s výcvikem výhodou. 
Nástup možný ihned.

HLEDÁME OŠETŘOVATELKU - PSOVODA 

Více informací a schůzky na tel. čísle 604310280 - L. Zankerová
e-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz, 

web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
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Špička stolního tenisu přijede do Olomouce
Tři hráči a také tři hráčky z první světové 
desítky, prakticky všichni nejlepší 
Evropané a pochopitelně kompletní 
česká špička. Osmý ročník turnaje 
seriálu Seamaster 2019 ITTF World 
Tour v Olomouci opět nabídne skvělou 
podívanou. Ve dnech 20.–25. srpna se 
ve sportovním centru Omega příznivci 
stolního tenisu rozhodně nudit nebudou. 

Uzávěrka přihlášek skončila tradičně 
měsíc před zahájením kvalifikace a se-
znam přihlášených hráčů a hráček nabí-
zí zajímavá jména z celého světa i české 
reprezentace. 

Letošní Czech Open se bude hrát o cel-
kovou dotaci 190 000 dolarů. Turnaj je 
jedním z dvanácti největších podniků 
okruhu World Tour a svoji pozici si chce 
udržet i pro další roky. 

„Už je jisté, že se tento podnik uskuteč-
ní i v roce 2020, máme velikou radost, že 
je turnaj i z pohledu mezinárodní asocia- 
ce stolního tenisu úspěšným. Například 
vloni poprvé dorazili novináři z Číny 
i Japonska, živě přenášelo závěr turnaje 
jedenáct televizních stanic z celého světa 
a sledovanost bojů o medaile dosáhla 500 
milionů diváků. To je úžasné číslo, které 
dělá z turnaje akci světového významu. 

Za to samozřejmě patří obrovský dík 
našim významným partnerům, kterými 
jsou Olomoucký kraj a statutární měs-
to Olomouc,“ připomíná místopředseda 
České asociace stolního tenisu Nikolas 
Endal. 

Vstupenky jsou k dispozici v síti Tic-
ketstream, dvoudenní kvalifikace je zdar-
ma, na další zápasy je ale nutné zakoupit 
vstupenky s předstihem – loni byly ví-
kendové zápasy beznadějně vyprodány. 
Ceny začínají na stokoruně.  red

Do Olomouce přijedou japonští hráči, ale i úřadující šampion, Němec Timo Boll  Foto: archiv ITFF
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Veslaři uspěli na mistrovství ČR

Chcete pracovat v Globusu?

www.globus.cz/ 
kariera 

Hodili by se nám noví zaměstnanci

•  prodavači do řeznictví � �  23 400 Kč
•  pekaři � � � � � � � � � � � � � � � � �23 300 Kč
•  cukráři � � � � � � � � � � � � � � � � �25 300 Kč
•  číšníci/servírky  � � � � � � � � �23 900 Kč

•  smlouva na dobu neurčitou
•  před Vánoci 13. mzda
•  stravenky
•  čisté a velké zázemí

•  celoroční 10% zaměstnanecká sleva
•  po 3 letech v Globusu dovolená 25 dní
•  zvýhodněné volání i pro členy rodiny
•  příspěvek na penzijní pojištění

Měsíční mzda po zkušební době včetně 
premií a příplatků + 13. mzda navíc.

Hodili by se nám Férová mzda a řada dalších výhod

Kontaktujte naše personální oddělení:  
a.bittnerova@globus.cz nebo volejte 585 700 116.

PRACUJTE TAM, KDE máte jistotu stabilního zaměstnání. 
Jsme Globus, rodinná firma založená už v roce 1828. Jsme hrdí na to, co děláme. 
Vytváříme takové prostředí, aby se u nás dobře nakupovalo i pracovalo. 

Inzerce_OLOM_188x130_LETO.indd   1 22.07.19   14:29
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Celkem šest medailí z MČR dorostu, 
juniorů a dospělých ve veslování v Račicích 
získali olomoučtí závodníci a uzavřeli tak 
první část sezony. O cenné kovy se rvali 
v podmínkách na hranici únosnosti za 
úmorného vedra a teplotních rekordů, o to 
více si svých úspěchů mohou vážit. 

Celou sadu medailí si domů přivezli 
dorostenci. Zlato vylovili na osmě Sná-
šel, Grivalský a Hoskovec ve společenství 
s Pardubicemi a Přerovem, když s přehle-
dem zvítězili před oddílovými posádkami 
ČVK Praha a Slavie a navázali tak na svůj 
Primátorský triumf. Grivalský a Hosko-
vec pak navíc přidali stříbro ze čtyřky, 
opět ve společenství s Přerovem. Čistě 
olomoucká čtyřka bez kormidelníka Po-
spíšil, Kratochvíl, Řezáč a Bradáč završila 
medailovou sbírku bronzovým úlovkem.

Dorostenky vybojovaly stříbro na 
osmě a bronz na čtyřce ve společenství 
s Otrokovicemi. Juniorky bodovaly na 
osmě, kde získaly bronz. 

Olomoučtí veslaři těmito výsledky 
navázali na své mladší kolegy, kteří se 
s první polovinou sezóny loučili o týden 
dřív a ne méně úspěšně. Celkem na MČR 
mladšího a staršího žactva vybojovali tři 
mistrovské medaile.  red Olomoučtí veslaři přivezli z mistrovství ČR celkem šest medailí Foto | KŽ
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Olomoučtí atleti bojovali na mistrovství ČR
Poslední červnový víkend proběhlo na 
olomouckém stadionu mistrovství ČR 
dorostu a juniorů v atletice. Skoro až 
tropické počasí hrálo atletům do karet, 
a tak byly k vidění skvělé výkony a padlo 
i několik rekordů. Domácí závodníci 
vybojovali celkem 9 cenných kovů.

Olomoučtí atleti zahájili medailové 
tažení hned první závodní den, když Ve-
ronika Jiráčková získala stříbro ve skoku 
o tyči v novém osobním rekordu 347 cm 
a sprinterky Eva Kubíčková a Lucie Mi-
čunková postoupily v běhu na 100 m do 
finále. 

Sobotu nejlépe začal oštěpař Lukáš 
Svozil, který si vytvořil nový osobní re-
kord 57,51 m a v soutěži juniorů skon-
čil na pěkném 6. místě. Michal Hroch 
v běhu na 1500 m skončil na nepopulár-
ním 4. místě, ale mohl se radovat aspoň 
z nového osobáku 4:10,93. Lucie Mičun-
ková se ještě před finále na 100 m zúčast-
nila také skoku dalekého, kde vybojovala 
4. místo a stanovila si nové osobní maxi-
mum na 5,68 m. V nabitém finále doros-
tenek na 100 m skončila domácí favoritka 
Eva Kubíčková na 2. místě. Vrcholem dne 
byly závody štafet na 4x 100 m. Štafeta 
domácích dorostenek ve složení Kubíčko-
vá, Eichlerová, Niebauerová a Mičunko-
vá doběhla v novém oddílovém rekordu 
47,50 s a získala stříbrné medaile. Doros-
tenecká štafeta ve složení Nevrla, Sládek, 
Šalman a Horák pak krásně zakončila 
druhý závodní den, když chlapci doběhli 
na 1. místě v čase 42,75 s a stanovili tak 

nový dorostenecký rekord Atletického 
klubu Olomouc.

Poslední den mistrovství foukal po-
měrně silný vítr, který nepřál především 
sprinterům v běhu na 200 m. Vojtěch Ho-
rák skončil ve finálovém běhu dorosten-
ců na 6. místě a ve finále běhu na 400 m 
skončil Jan Šalman těsně na 4. místě. 
Z domácích vrhačů nejlépe dopadli Karo-
lína Morbitzerová a Jakub Héža. Karolí-
na získala stříbro v hodu diskem a Jakub 
zase stříbro ve vrhu koulí, kde si zlepšil 
osobní rekord na 18,48 m. Jakub pak ješ-
tě bojoval o medaile taky mezi diskaři, 

Nezvykle rušno bylo ve středu 10. července na Horním náměstí. SK Sigma Olomouc zde totiž uspořádala tiskovou konferenci před začátkem dalšího ligového ročníku, několika stovkám fanoušků představila nové dresy na domácí i venkovní 
utkání a hráči sami pak rozdávali dlouhému zástupu zájemců autogramy. Ještě před tiskovkou ovšem zástupci klubu i města předávali mistrovský pohár sigmáckým mladíkům, kteří vyhráli Juniorskou ligu 2018/19.  Foto: JP

Sigma představila nové dresy, kapitána i trenéra a junioři převzali pohár

nakonec ale skončil na 4. příčce. Ve skoku 
vysokém měl ambice na medaile vícebo-
jař Jonáš Pospíšil, ale pár týdnů před zá-
vodem bojoval s lehkým zraněním, a tak 
překonal laťku jen ve výšce 1,99 m a to 
v silné skokanské konkurenci na medai-
li nestačilo. Eva Kubíčková poslední den 
přidala do sbírky medailí ještě bronzovou 
z běhu na 200 m, kde si v rozběhu vy-
tvořila nový osobák 24,81 s. Ve štafetách 
na 4x 400 m, které byly závěrečným zá-
vodem šampionátu, ještě překvapili olo-
moučtí dorostenci Jakob, Hroch, Horák 
a Šalman, když doběhli na 3. místě.  red

Vítězné štafetové družstvo dorostenek, které získaly stříbro, a dorostenci se zlatými medailemi Foto | archiv Atletický klub Olomouc
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K vyšší participaci  
pro začátek stačí pozornost a ohleduplnost

V červnu vyšla na serveru Aktuálně.cz studie o tom, jak kvalitně se žije v českých měs-
tech a obcích. Analýza srovnávala oblast zdraví a životní prostředí, materiálního zabez-
pečení a vzdělání, služby a vztahy mezi lidmi. Z 206 porovnávaných obcí se Olomouc 
objevila na 59. místě. Překvapivě nedobré umístění. Jakkoli můžeme být k podobným 
žebříčkům skeptičtí, určitě stojí za to popřemýšlet, co může jeden každý Olomoučan 
udělat pro to, aby se ve městě žilo lépe. Když se totiž podíváte podrobněji na místa, 
kde se lidem žije nejlépe, zjistíte, že oceňují právě svůj aktivní podíl na správě města 
a pozornost k detailům.
Přemýšlím o tom pokaždé, když na zasedání Zastupitelstva nastane čas pro vystoupení 
občanů. V novém jednacím řádu se podařilo prosadit pro tato vystoupení pravidelnou 
hodinu, od 13 hodin vždy zastupitelé poslouchají, co jednotlivce ve městě trápí, inspi-
ruje, k čemu vyzývají. 
Aktivní jsou dlouhodobě lidé, kterých se týká masivní stavba nového mostu přes Mo-
ravu a úpravy koryta řeky v rámci protipovodňových opatření. Jejich příspěvky, apely, 
otevřené dopisy podávají o stavbě podstatně jiný obraz, než ten, který oficiálně prezen-
tují Olomoucké listy. Jindy jednotlivci poukazují na problémy s dopravou ve městě a par-
kováním, včetně někdy lhostejné nebo dokonce arogantní odpovědi příslušných měst-
ských úředníků. V květnu zastupitelé vyslechli rozpravu na téma absence dostupných 
toalet v parcích a pítek ve veřejném prostoru. Všechny příspěvky občanů jsou dostupné 
na internetu, nejčastěji v plném znění (Zastupitelstvo města Olomouce – zasedání za-
stupitelstva – datum – zápis).
„Vy jste zastupitelé, konejte!“, zní někdy v těchto příspěvcích. „Neříkej, že to nejde, řekni, 
že to neumíš!“, citují nám jindy Tomáše Baťu. Víra v možnosti zastupitelstva je mocná. 
Jako zastupitelka opoziční strany bohužel vím, že ani precizní příprava na zasedání, ani 
setkávání s občany, ani medializace jednotlivých témat, ani vyjednávání s koalicí často 
věci nezvrátí. Věřím však v sílu občanské společnosti. Právě aktivní intervence na schů-
zích komisí městských částí, aktivita městských spolků, dožadování se slyšení na zastu-
pitelstvu, setkávání se v rámci ulic, městských bloků – to všechno zvyšuje participaci 
občanů na správě města.
A je-li to všechno ještě pořád příliš abstraktní, lze jistě vyhovět aspoň jedné drobné stále 
opakované žádosti lidí, kteří bydlí na Gorazdově náměstí u provizorní lávky přes řeku 
a snášejí všechno nepohodlí intenzivní stavby nové náplavky: až tam pojedete na kole, 
zkuste provizorní dřevěnou lávku přejít pěšky a kolo vést vedle sebe. Výrazně tak umen-
šíte hluk a prokážete pozornost a ohleduplnost vůči lidem, kteří tam bydlí. Z tisíců po-
dobných detailů se skládá život města a následně spokojenost občanů, kteří v něm žijí.
   Andrea Hanáčková, 

 zastupitelka za klub Piráti a Starostové

NÁZOR ZASTUPITELE

Dobrý člověk ještě žije.

Titul jsme si vypůjčila od Romaina Rollanda a míním tím poctivého nálezce. Na začátku prázdnin, 2. července ráno, jsem se vypravila do města. Dvě stanice, od dómu ke sv. Mořici, 
jsem se svezla tramvají, pak jsem ve zverimexu v Pekařské nakoupila laskominy pro svého psa Bucíka, v trafice noviny a pak už jsem šla pěšky přes Horní náměstí na Dolní a Kate-
řinskou až k tržnici. Bylo tam málo trhovců, ale jablek a brambor měli dost a to mi stačilo. V tramvaji cestou domů jsem uvažovala, co si uvařím k obědu, ale pak mě napadla lepší 
idea: dám si v asiatském bistru polévku, ta je hutná a pikantní a v tom letním horku mi bude úplně stačit. Než jsem doma vyložila nákup z těžkých tašek, rychle jsem ještě vyvenčila 
pejska, který už mě u dveří radostně vítal. Když jsem s ním pak z posledních sil – už je mi skoro devadesát let – vyšlapala schody k bytu, zdálo se mi jen o vodorovné poloze. Na svůj 
věk jsem měla za sebou slušnou pěší túru se zátěží. 
Napřed ale ještě uklidím nákup, řekla jsem si, pořádek musí být. Jenže při tom úklidu vyšlo najevo, že mi chybí peněženka. Obvykle na nákup nosím dvě, jednu malou na drobné, 
jednu velkou na bankovky. Chyběla pochopitelně ta velká, v níž byly asi tři tisíce. Polilo mě horko a v horečném chvatu jsem si snažila vybavit, kde jsem naposledy platila bankovkou. 
V Herbě na Dolním náměstí! Musela jsem tu peněženku nechat tam! Na odpočinek jsem tedy mohla zapomenout. Znovu jsem se vydala na cestu, bylo krátce po poledni a pořádné 
vedro, ale na to jsem neměla ani čas myslet. V Herbě mě zklamali, peněženku nenašli. Tak dál na trh – ale ani tam nebyla a obě trhovkyně, u nichž jsem nakupovala, mi shodně 
potvrdily, že jsem platila jen mincemi z malé béžové peněženky. Skleslá jsem u tržnice nastoupila do tramvaje a namířila si to rovnou domů. V bistru jsem platila také jen mincemi, 
to jsem si pamatovala, tak jsem se tam ani nechtěla stavovat. Pak jsem si ale řekla, mám to po cestě, tak tam nakouknu. Sotva jsem položila otázku po peněžence, dostalo se mi 
nadšeného kývání hlavami: „Ano, ano, našel ji zákazník, který tu byl po vás.“ Ležela prý pod pultem na zemi – musela mi vypadnout, když jsem vytahovala tu malou béžovou. 
„Nechal tu telefonní číslo, abyste mu mohla zavolat.“ Poděkovala jsem a s novými silami radostně běžela domů, abych mohla nálezci zavolat.
Ozval se mužský hlas, pán se nejprve několika dotazy ujistil, zda peněženka, kterou našel, patří opravdu mně. Pak, uspokojen mými odpověďmi, slíbil, že mi ji přiveze domů, což 
za chvíli opravdu udělal. Předal mi peněženku, v níž bylo 2800 korun – pro důchodce nezanedbatelná částka. Když jsem se ptala, jak bych se mu mohla odměnit – nálezci přece 
odměna patří – řekl s milým úsměvem, že to, že mi udělal radost, je pro něj už dostatečná odměna. Dojalo mě to k slzám. Děkuji vám, pane Hample!
   Kristina Fialová

NEÚPROSNÝ KATALYZÁTOR  
OLOMOUCKÉ POLITICKÉ SCÉNY

V pondělí 10. června vydal olomoucký stavební úřad územní rozhodnutí pro stavbu 
Šantovka Tower v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Roky bezmoc-
ně přihlížíme, jak státní památková péče na magistrátu – konkrétně její vedoucí 
Vlasta Kauerová, opakovaně povoluje protekční výškovou stavbu v  rozporu se 
zákony a  se svou obvyklou praxí. Čtyři roky se táhne pořízení změny územního 
plánu, která má obnovit zrušené výškové limity v  lokalitě Šantovka. Kvůli nezá-
konným obstrukcím úřadu územního plánování - konkrétně jeho vedoucího Marka 
Černého, který odmítal předložit zastupitelstvu připravenou změnu územního 
plánu k projednání - nemohli zastupitelé téměř rok plnit svou povinnost a výškové 
limity projednat. V uplynulém roce hnutí ProOlomouc opakovaně upozorňovalo, že 
jednat o výškových limitech musí zastupitelé dřív, než vydá stavební úřad develo-
perovi územní rozhodnutí. Apelovalo na primátora i radu města. Usilovalo o pro-
jednání změny územního plánu na řádných zastupitelstvech a pokusilo se svolat 
zastupitelstvo mimořádné. Vládnoucí koalice však nezákonné nečinnosti úřadu 
územního plánování a nečinnosti zastupitelstva jen pasivně přihlížela. 
Teprve 17. června 2019 se změna územního plánu dostala na pořad jednání zastu-
pitelstva. Dopadlo to však stejně jako před rokem – zastupitelé neschválili rozhod-
nutí o námitkách a o vlastní změně územního plánu se tak vůbec nehlasovalo. Část 
koalice s podporou části opozice prosadila tajné hlasování, zřejmě aby se nemuseli 
veřejně zodpovídat z  podpory developera na úkor veřejného zájmu.Neuspěl ani 
náš následný apel, aby zastupitelstvo alespoň trvalo na podání odvolání proti 
vydanému územnímu rozhodnutí. O odvolání, jež by odložilo platnost územního 
rozhodnutí, tak rozhodovala rada města. Neodvolala se. Investorovi tím otevřela 
cestu ke získání stavebního povolení. Protože městská rada nehájí veřejný zájem, 
nahrazuje ji opozice - ale se slabšími kartami. Zastupitelské kluby ProOlomouc 
a Piráti a Starostové podaly podnět k přezkumu zákonnosti vydaného územního 
rozhodnutí na krajský úřad. Přezkum nemá odkladný účinek, ale mohl by územní 
rozhodnutí zrušit zpětně - naděje tak stále žije.
Šantovka Tower se stává mementem. Ještě v roce 2019 si v Olomouci jsme rovni, 
ale někteří jsou si rovnější. Protěžovaný developer si v chráněné zóně památkové 
rezervace může postavit osmdesátimetrový kolos, zatímco obyčejnému občanu 
titíž úředníci nedovolí pomalu ani střešní vikýř.
Zapřemýšlejme, jak předejít dalším ranám na jedinečné kráse našeho města.
   David Helcel,

  ProOlomouc

NÁZOR ZASTUPITELE

REDAKČNÍ POŠTA
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KŘÍŽOVKA 

V tajence najdete konec citátu básníka Jiřího Žáčka: Rodinný kruh často... 

Tajenku křížovky zasílejte na adresu Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14, nebo e-mailem na krizovka@olomouckelisty.cz. Do předmětu elektronické zprávy 
uveďte: „křížovka – Olomoucké listy“. Stejně označte i poštovní obálku. . Tajenka z minulého čísla: NEJVĚTŠÍ ODVAHU. Vylosovanou výherkyní je: Ludmila Navrátilová z Olomouce

MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Milí čtenáři,
příští vydání městského zpravodaje bude mít novou grafickou podobu, více stran  
a také novou redakci. Bude ji tvořit oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu. 
Věříme, že se vám nové Olomoucké listy budou líbit.

Buďte s námi v kontaktu!
Olomoucké listy, Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc.

Redakce: 585 513 341 | redakce@olomouc.eu  
 
Inzerce: 773 617 353 | inzerce@olomouc.eu
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Vážení čtenáři, tato strana vám téměř čtyři roky dávala možnost stát se spolupracovníky redakce a vždy jsme rádi vybírali zdařilé snímky, 
které jste nám posílali. Srpnové číslo Olomouckých listů, které držíte v ruce, je posledním, které připravovala společnost Profi-tisk Group, 
s.r.o. Z rozhodnutí rady města byla s vydavatelstvím ukončena smlouva. 
Děkujeme za vaši přízeň a za redakci přeji krásný zbytek léta.  Juraj Aláč

OBJEKTIVEM ČTENÁŘE

INZERCE

Zátoku jezera Poděbrady s rozkvetlými lekníny nám zaslal čtenář Jan Šlezar.

Oživení Horního náměstí květinami zaujalo našeho čtenáře Zdeňka Chupíka.
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Vznášející sochu na Horním náměstí a rekonstrukci radniční věže zachytila Vlasta Hrubá.
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Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

Navštivte naše pobočky v Olomouci: 
     FOKUS optik a.s., Denisova 10, 772 00

     FOKUS optik a.s., Horní náměstí 1, 772 00
     FOKUS optik a.s., Olomoucká 90, 777 00 (Centrum Olympia)

  

Fokus-2019-Kampan-05-inzerce-Olomouc-188x130mm-sAdresou-sPRELEPKOU-TISK.pdf   1   16.07.2019   13:42:46
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