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2019MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

 Městské firmy se mění,  
 přijde koncernové řízení

Atleti mají letos za sebou 
dobrý rok

Olomouckým kapličkám  
se vrací zašlý lesk a krása

5 10 24

KNIHOVNA? V BUDOUCNU 
SPÍŠE MÍSTO SETKÁVÁNÍ LIDÍ

TÉMA ČÍSLA
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INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | podloubí radnice  
tel.: 585 513 385 | otevřeno denně 9:00–19:00 
e-mail: infocentrum@olomouc.eu

Adventní prohlídky
slavnostního freskového sálu v ZŠ Komenium

Úterý 26. 11. 16:30
Pátek 29. 11. 15:00
Sobota 30. 11. 10:00, 13:00, 15:00
Úterý   3. 12. 16:30
Sobota   7. 12. 10:00, 13:00, 15:00

Úterý 10. 12. 16:30
Pátek 13. 12. 15:00
Úterý 17. 12. 16:30
Pátek 20. 12. 15:00
Sobota 21. 12. 10:00, 13:00, 15:00

cena: 50 Kč, zlevněné (děti 6–15, 65+, ISIC) 25 Kč
Sraz a zakoupení vstupenek v IC Olomouc v podloubí radnice,  
vždy 15 min před uvedeným časem prohlídky.

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | podloubí radnice  
tel.: 585 513 385 | otevřeno denně 9:00–19:00 
e-mail: infocentrum@olomouc.eu

Zveme Vás na ochutnávku 
likérů těšetické likérky

13. a 16. 12. 2019  
od 14:00 do 18:00  

v Informačním centru Olomouc.

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | podloubí radnice  
tel.: 585 513 385 | otevřeno denně 9:00–19:00 
e-mail: infocentrum@olomouc.eu

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | podloubí radnice  
tel.: 585 513 385 | otevřeno denně 9:00–19:00 
e-mail: infocentrum@olomouc.eu

Připravte se 
na Vánoce včas 

Nevíte, jaký dárek pořídit pod stromeček?
Co byste řekli na nový, spolehlivý a komfortní vůz značky Volkswagen? 
V AutoCentru Olomouc na vás do konce roku čeká stovka skladových 
vozů, od sportovních po všestranné či rodinné modely typu MPV a SUV. 
Náročnější zákazníci si jistě vyberou z luxusních modelů a ti, co mají rádi 
přírodu, budou nadšeni našimi hybridními či elektrickými vozy. Všechny 
skladové modely navíc nabízíme se speciální vánoční slevou! U nás si 
vybere každý. Přijďte, s výběrem vám rádi pomůžeme.

Akce platí do vyprodání skladových zásob. Vyobrazení vozu je ilustrativní, 
může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–9 l / 100 km 
(153 Wh/km), 0–205 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen
AutoCentrum Olomouc s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 369, 
www.autocentrumolomouc.com, e-mail: info@vwolomouc.cz

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s blížícím se koncem roku 2019 mi dovolte poděko-
vat vám všem jménem Městské policie Olomouc za spolupráci. 
Jsme si vědomi, že by účinné plnění našich úkolů na celém úze-
mí města Olomouce bez úzké spolupráce s vámi nebylo možné.

Při této příležitosti dále považuji za potřebné poděkovat za 
dlouhodobou spolupráci zástupcům vedení samosprávy, od-
borných subjektů v rámci Magistrátu města Olomouce, komisí 
městských částí a složek integrovaného záchranného systému.

Poděkování za práci dále patří zejména všem strážníkům a ci-
vilním zaměstnancům Městské policie Olomouc a hlavně jejich 
rodinám a blízkým, kteří nám umožňují být připraveni po všech 
stránkách k odvádění maxima při výkonu svých činností tak, abys-
te vnímali naši práci jako neodmyslitelnou součást vašeho života.

Ke zvýšení pocitu bezpečí našich spoluobčanů se nám po-
dařilo díky finanční podpoře statutárního města Olomouce, 
Olomouckého kraje a Ministerstva vnitra ČR v rámci Progra-
mu prevence kriminality v tomto roce rozšířit a modernizovat 
městský kamerový dohlížecí systém. V rámci plnění plánu udr-
žitelné mobility došlo také na modernizaci technického vyba-
vení v podobě pořízení tří elektromobilů značky Nissan.

Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem celého pracov-
ního kolektivu Městské policie Olomouc popřát všem spoluob-
čanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 
nejen bezpečnou Olomouc, ale každému z nás hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti jak v osobním, tak i v pracovním životě.

Za pracovní kolektiv Městské policie Olomouc 
Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc
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JMÉNO VÁNOČNÍHO STROMU 
PŘIPOMÍNÁ MÍSTO, KDE ROSTL 

LUBOMÍR KALUSEK: 
POŘÁD SE NĚCO DĚJE

VÁNOCE PRO VŠECHNY: DÁRKY 
PRO OPUŠTĚNÉ SENIORY A DĚTI

KAŠPÁRKOVA ŘÍŠE PŘÍŠTÍ ROK 
OSLAVÍ STOVKU 

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BEZ AUT?  
VĚTŠINA RESPONDENTŮ JE PRO

VODNÍ PÓLISTÉ TOUŽÍ PO MEDAILI  
A MYSLÍ NA BUDOUCNOST 

Olomoucký vánoční strom zářící na Horním 
náměstí vyrostl v ulici v Křovinách a dostal 
jméno Křovínek.

Rozhovor s městským kronikářem,  
který každodenně zaznamenává dějiny 
města už 22 let.

Společně se studenty Univerzity Palackého 
můžete nadělit dárky a vánoční atmosféru 
lidem, na něž se zapomíná. 

Loutkářský soubor Kašpárkova říše se  
specializuje na pohádky pro děti ve věku 
do šesti let.

Jakou variantu využití náměstí Republiky 
preferujete? V odpovědích dominovala 
varianta veřejného prostoru bez aut. 

Vrátit se mezi domácí špičku a zaútočit 
na ligovou medaili se v novém soutěžním 
ročníku pokusí vodní pólisté Olomouce. 

Denisa Mrkusová
prodavačka

Karin Brunnová
lektorka 

Miroslav Grass
podnikatel

NE OBOJÍ ANO

Ctíte tradice, máte na štědrovečerním stole kapra?

Dávám přednost kuřecímu řízku. 
Nechci mít v krku kosti a kapr mi ani 
nechutná. Tradice dodržujeme, třeba 
krájíme jablíčko, a až syn vyroste, 
určitě zkusíme lít olovo.

Na Vánoce máme na stole řízek 
i rybu. Vždycky taky pečeme domácí 
vánočku. Dopoledne zdobíme 
stromeček, díváme se na pohádky, 
popíjíme vaječný koňak a ujídáme 
čokoládové figurky…

Ke Štědrému dni u nás doma tradičně 
patří smažený kapr a rybí polévka. 
Vánoční atmosféru podtrhují koledy, 
které posloucháme a zpíváme. 

GLOSA

Znáte ten pocit? Štědrý večer se nezadrži-
telně blíží. Hlavu zaměstnávají myšlenky, 
jak sehnat levný stromek, kde nakoupit va-
jíčka, mrkev, brambory a čerstvého kapra? 
To vše je podbarveno tradiční rétorikou. 
„Proč vše necháváš na poslední chvíli? 
Všechno dělám jen já a na těch pár věcí, 
co máš na starosti, máš pořád dost času.“ 
V těchto okamžicích je, pánové, potře-
ba udržet si svou hrdost. Ani náznakem 

nepřipustit svou chybu, jinak bude zle. 
„Neboj, vše mám pod kontrolou“ a nejlépe 
podtrhnout pravdivost těchto slov pomalý-
mi pohyby, pobrukováním vánoční melo-
die nebo zapálením Františka. 
Jasně, že my nezženštilí chlapi necháváme 
vše na poslední chvíli. Je to přeci nesmír-
né dobrodružství sehnat dárek 24. pro-
since odpoledne, navíc takový, který nám 
obdarovaný neomlátí o hlavu.  A věřte, že 
my to nakonec opravdu vše zvládneme a 

seženeme.  Kdyby totiž bylo všechno tak, 
jak si to ten druhý představuje, byla by to 
obrovská nuda. Vždyť je to vlastně jediná 
chlapská tradice, kterou po generace ctí-
me. Tak nám prosím neberte naši tradici!

Šťastné a veselé Vánoce přeje

Ladislav Šnevajs
radní města Olomouce



4        www.olomouc.eu

V pátek 13. prosince proběhne jed-
nání Zastupitelstva města Olomou-
ce. Jednání se bude konat od 9 hodin 
ve velkém zasedacím sále magist-
rátu v Hynaisově ulici 10. Program 
a materiály jsou k dispozici na 
www.olomouc.eu. Na webu bude 
možné v den konání sledovat také 
online přenos.

INFORMAČNÍ SERVIS

OZNÁMENÍ

Začala nominace na Cenu města nebo 
na Cenu za počin roku. Ocenění za 
významnou činnost nebo dílo mohou 
Olomoučané navrhnout do 31. ledna 
prostřednictvím nominačního formulá-
ře. Ten je spolu s dalšími informacemi na 
webu www.cenamesta.cz.

XXI. Městský bál v česko-slovenském 
duchu! Konat se bude 11. ledna v pa-
vilonu A Výstaviště Flora od 20 hodin. 
K tanci a poslechu zahrají Boom band 
Jiřího Dvořáka, Miro Žbirka a Monika 
Absolonová. Ples budou moderovat Soňa 
Šuláková a Miro Noga. Vstupenky za 690 
korun budou od 11. prosince k dostání 
v Informačním centru v podloubí radnice.

Vánoce Flora lákají od 12. do 15. pro-
since na kouzelnou sváteční atmosféru 
v teple olomouckého výstaviště. Vánoč-
ní atmosféru navodí i členové Moravské 
filharmonie svým hudebním vystoupením. 
Novinkou budou letos profesionální foto-
koutky a pro děti jsou přichystané tvoři-
vé dílničky s herci Moravského divadla. 
Program uvnitř pavilonu obohatí venkovní 
prodej vánočních stromků a jmelí od spo-
lečnosti Lesy města Olomouce.

Přijďte se inspirovat na vánoční díl-
ny do Sluňákova. Pojďte s dětmi hledat 
vlastní adventní radosti a trochu odpo-
činku. V pátek 13. prosince se setkáme 
pod sluňákovskou střechou. S sebou si 
přineste: přezůvky, tašku nebo krabici na 
výrobky a velkou nebo malou zavařova-
cí sklenici bez etikety. Začátek v 16:30. 
Přijďte prosím 10 minut před začátkem 
programu. Vstupné 85 korun pro dítě, 
doprovod zdarma. Přihlašujte se prosím 
předem přes webový formulář na strán-
kách centra Sluňákov.

Nadace Bezpečná Olomouc v pátek 
13. prosince v 19:00 završí oslavy svého 
čtvrtstoletí tradičním vánočním Adventním 
varhanním koncertem v chrámu sv. Mořice. 
Vstupné je zdarma. Jde o jednu z posled-
ních příležitostí poslechnout si původní 
varhany, které již brzy projdou opravou.

Adventní svícení ve Sluňákově je tema-
tická procházka galerií v přírodě, při kte-
ré rozsvítíme svíce nejen na adventním 
věnci. Na trasu se můžete vydat v sobotu 
14. prosince od 13 do 16 hodin. V rámci 
akce budete mít možnost nahlédnout do 
Rajské zahrady a Sluneční hory snů. Ro-
dinné vstupné činí 100 korun.

Hledáte vhodný dárek pro své blízké či 
přátele? Pořiďte jim květinový zážitek 
a darujte jim poukázku na jednorázový 
vstup na výstavy Flora Olomouc 2020.

Inscenace hry olomouckého dramatika 
Jana Sulovského nazvané Mo(u)drý abbé 
bude pátrat po osudech Josefa Dob-
rovského. Hra je uváděna k 230. výročí 
působení Dobrovského ve funkci rektora 
kněžského semináře na Klášterním Hra-
disku a k 190. výročí jeho úmrtí. Premiéra 
se uskuteční v úterý 17. prosince v 19 ho-
din ve Správním archivu Armády ČR 
(náměstí Republiky 4). Účinkují Václav 
Bahník, Vladimír Hrabal, Lenka Kočišová, 
Jaroslav Krejčí a Petr Kubes.

Pokud budete od štědrovečerních příprav 
posláni pro kapra nebo na procházku, 
seberte vše své a zavítejte do olomoucké 
zoo. Tam totiž dostanete dárek v před-
stihu. Dětským vstupným obdarujeme 
každého dospělého. A děti? Ty zjistí, jak 
zahradě sluší pohádkově vánoční kabát. 
Otevřeno je na Štědrý den do 14 hodin.

Svoz odpadů a provoz sběrových dvorů 
během vánočních a novoročních svátků
bude probíhat dle běžného harmono-
gramu bez omezení. Posun svozu pro-
běhne pouze v prvním lednovém týdnu 
o jeden den, kdy se středeční vývozy 
odpadu posunou na 2. ledna. Sběrové 
dvory v Neředíně a v ulici Chelčické-
ho budou ve dnech 24.–26. prosince 
a 1. ledna uzavřeny.

Večerní vánoční 
prohlídky nebu-
dou chybět ani 
letos v olomoucké 
zoo. Tentokrát se 
zahrada na Svatém 
Kopečku promě-
ní v jednu velkou 
vánoční pohádko-
vou říši. Tak přijďte 
pobýt od 25. do 30. 
prosince a na Nový 
rok. Vždy od 16 
a 18 hodin s prů-
vodcem.

V městské částí Hodolany se rozjela pří-
prava na výstavbu další etapy Jantarové 
cyklostezky. Povede po břehu řeky Byst-
řice a cyklisty dovede na už hotový úsek 
stezky, která vede do Bystrovan. V úseku 
mezi ulicemi Hodolanská a Bystrovanská 
se aktuálně začalo s její přípravou, stavět 
se má v příštím roce. 

Hřbitovy města Olomouce sdělují, že ve 
dnech 27.–31. prosince bude uzavřena 
pokladna zabezpečující platební styk 
a smluvní vztahy s nájemci. Pro informa-
ce o místech uložení zesnulých respek-
tive zabezpečení uložení zesnulých do 
země bude v těchto dnech přítomna služ-
ba od 8 do 12 hodin. Běžný provoz bude 
zahájen od 2. ledna.

Vzpomínky jsou životem mrtvých… Olo-
mouckého radního, ředitele České reál-
ky, starostu Sokola a aktivního občana 
Františka Romparta si připomíná jeho ro-
dina. Na Vánoce roku 1941 zemřel vyčer-
páním, zimou a hladem v koncentračním 
táboře Mauthausen, krátce po svých 64. 
narozeninách. (17. 11. 1877–27. 12. 1941). 
Rodina děkuje, že si vzpomenete. 

Benefiční vánoční koncert Světlo ve tmě 
pořádají Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých 29. prosince od 
18:30 v kapucínském kostele Zvěstování 
Páně na Dolním náměstí v Olomouci.
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OLOMOUCKÝM KAPLÍM A KAPLIČKÁM
SE VRACÍ ZAŠLÝ LESK A KRÁSA 

Nejen slavné a velkolepé gotické či barokní chrámy jsou dědictvím po našich předcích. 
V Olomouci existuje i velké množství drobnějších historických, většinou sakrálních 
staveb. Také o ně se město stará a investuje do jejich údržby či rekonstrukcí. 
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Každý rok znamenají opravy malých pa-
mátek na jedné straně statisícové částky 
z rozpočtu města, na straně druhé ale 
přinášejí obnovenou krásu kaplí a jiných 
malých staveb a plastik, které po genera-
ce sloužily nejen k duchovním potřebám 
našim předkům.

MICHAL FOLTA

Olomoučané i návštěvníci města vnímají, 
že velkými a nákladnými opravami pro-
chází například chrám svatého Mořice, 
radnice, kaple svaté Anny u katedrály či 
poutní bazilika na Svatém Kopečku. Ve-
dle těchto mnohamilionových a nepře-
hlédnutelných investičních akcí se ale 
odehrávají i drobnější práce. Každý rok 
v Olomouci projde rekonstrukcí několik 
malých, nejen sakrálních památek. V prů-
běhu roku 2019 to byly čtyři kaple, čtyři 
kamenné kříže, jedna barokní kašna, tři 
kamenné brány či vstupy a řada menších 
oprav. I když tyto opravy většinou zare-
gistrují pouze obyvatelé příslušných lo-
kalit, mají pro město stejný význam jako 
velké rekonstrukce. 

„Je třeba si vážit nejen velkých slav-
ných církevních staveb, které patří k turi-
stickým lákadlům města, ale i drobných 
sakrálních památek, které dotvářejí spoj-
nici mezi všedním světem a tím, co nás 
přesahuje,“ komentoval plány investiční 

náměstek primátora Martin Major. „Napří-
klad barokní kapličky, boží muka či samo-
statně stojící kříže jsou neodmyslitelným 
prvkem, který dotváří kolorit naší krajiny i 
našich ulic a náměstí, musíme se o ně zod-
povědně starat, byť nejsou tolik v centru 
pozornosti jako katedrály a velké chrámy,“ 
doplnil náměstek Matouš Pelikán. 

Během letošního roku získala nádher-
ný vzhled například kaple na Mrštíkově 
náměstí v Hejčíně. Restaurátor zde opravil 

nejprve vzácné dveře ze začátku 19. sto-
letí a následovala i renovace kamenného 
schodiště. 

Další malou sakrální stavbou, která 
dnes vypadá jako nová, je kaple Nejsvě-
tější Trojice v Nedvězí. Zde provedli od-
borníci statické zajištění objektu, truhlář 
renovoval okna a jako nové jsou i zdob-
né kované mříže na oknech a u vstupních 
dveří. Tato kaple prochází postupnými 
opravami už několikátý rok. 

Také kaplička svatých Jana a Pavla 
v Nemilanech se dočkala pečlivého zásahu 
odborníků. Letos zde restaurátor provedl 
opravu původních dřevěných oken.  

Více než půl milionu korun stály kame-
nické a sochařské restaurátorské zásahy na 
půvabné barokní kašně Tritonů. Ta stojí na 
náměstí Republiky a po celou letošní sezo-
nu musela být kvůli restauračním pracím 
na vaně kašny i na sousoší mimo provoz. 

Opravou prošly i kamenné kříže v Lo-
šově, Černovíře, Topolanech a na Nové 
Ulici či barokní socha Panny Marie poblíž 
autobusové zastávky v Pavlovičkách. Kro-
mě restaurování samotné sochy se zde 
po letech znovu objevil i původní kovový 
přístřešek, který vrchol mariánské sochy 
chrání před deštěm a sněhem. 

Volba dle stavu památek i podle 
hlasů z místních částí
Rada města Olomouce vychází při návrhu 
seznamu drobných památek, určených 
k obnově jak z podnětů komisí městských 
částí, tak i z názoru odborníků na danou 
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pak lze účinně plánovat údržbu a opravy,“ 
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V příštím roce tedy budou opravy drob-
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První z nich je kaple v místní části 
Nedvězí. Zde musí dojít k zajištění trhlin a 
pohybů ve zdivu dle statického posudku, 

v plánu je i restaurování portálu kaple. Po-
čítá se s náklady ve výši půl milionu korun. 

Dalším připraveným restaurátorským 
dílem bude obnova krásného barokního 
kamenného kříže na hřbitově na Nová 
Ulici. Tato oprava vzácného kamenické-
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Restaurování barokní sochy Panny Ma-
rie Immaculaty v místní části Nová Ulice v 
ulici Brněnská bude stát asi 650 tisíc korun. 

Kromě toho město plánuje opravit 
také novodobou plastiku s názvem Tvář 
měsíce v ulici Stupkova a obdobně mo-
derní plastiku Vlna v ulici Čajkovského. 
Předpokládané náklady na opravu těchto 
dvou soch, které zkrášlují veřejná pro-
stranství na sídlištích, činí přibližně 100 
tisíc korun.

Výše uvedený výčet plánovaných 
oprav není úplný. V průběhu roku to-
tiž bude pravděpodobně docházet ke 
změnám a k doplnění podle požadavků 
komisí městských částí v rámci projektu 
estetizace veřejných prostranství. Stejně 
tak tomu ostatně bylo v letošním roce. 

Výsledkem všech těchto prací má být 
město, v němž nechátrají ani slavné a 
významné, ale ani méně známé lokální 
historické památky. Ty i ony objekty jsou 
v každém případě důležitou součástí dě-
dictví našich předků. 

Pavlovickou ulici 
zdobí opravená 
socha Panny Marie

Rušná olomoucká výpadovka zkrás-
něla. Pavlovickou ulici, která míří k 
historické aleji a poutnímu místu na 
Svatém Kopečku, ozdobila nově re-
konstruovaná socha Panny Marie. V 
sobotu 9. listopadu ji slavnostně po-
žehnal biskup Antonín Basler.

„Je naší povinností pečovat o kul-
turní dědictví a drobné památky ve ve-
řejném prostoru, které jsou v majetku 
města. Mnoho z nich se letos podařilo 
obnovit i v rámci programu na esteti-
zaci veřejných prostranství,“ vysvětlil 
náměstek primátora Matouš Pelikán.

Barokní socha Panny Marie z roku 
1712 procházela náročným restauro-
váním v ateliéru Václava Poliána od 
února letošního roku. Na své místo se 
tak v plné kráse vrátila po osmi měsí-
cích.   ste
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JÍZDNÍ ŘÁD - 7. PROSINCE 2019
Sokolská

Žižkovo nám.

Hl. nádraží

Pavlovičky
Pavlovičky

Hl. nádraží

Tržnice

Nám. Hrdinů

10,12 11,19 12,42 14,42 15,49 17,12

10,18 11,25 12,48 14,48 15,55 17,18

10,21 11,28 12,51 14,51 15,58 17,21

10,30 11,37 13,00 15,00 16,07 17,30

10,21

10,42 11,47 13,12 15,12 16,17 17,42

10,51 11,56 13,21 15,21 16,26 17,51

10,57 12,02 13,27 15,27 16,32 17,57

11,00 12,05 13,30 15,30 16,35 18,00

...čas příjezdu ...čas odjezdu

JÍZDA
MIKULÁŠSKOU
TRAMVAJÍ

Vážení cestující,

již tradičně je i letos pro Vás a Vaše dìti pøipravena jízda Mikulášskou tramvají.
Bude jezdit na okružní lince podle níže uvedeného jízdního řádu a bude zastavovat         
v občasné zastávce v Sokolské ulici (v blízkosti dispečinku DPMO, a. s.) a na všech 
nácestných zastávkách.

Pro děti budou v Mikulášské tramvaji připraveny drobné dárky. O jejich správné 
předání dětem se postarají Mikuláš, Anděl a Čert.

Mikulášská jízda je pro rodiče s dětmi bezplatná.

Přeprava dětských kočárů není z prostorových a kapacitních důvodů 
povolena. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Nástup do historické tramvaje je možný pouze do vyčerpání kapacity 
maximální obsaditelnosti vozidla a je nutné respektovat pokyny personálu. 
Přeplňování vozidla není z technických důvodů možné.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedeného.

Posílení vánočního provozu 
hromadné dopravy
Tramvaje a autobusy Dopravního podniku budou v obdo-
bí adventu jezdit častěji. Bude posílen nebo prodloužen 
provoz vybraných linek. Během adventních víkendů dojde 
k posílení tramvajových linek č. 2, X1/4 (do 8. prosince) 
a 4 (od 14. prosince), na které budou nasazeny spřažené 
soupravy. V autobusovém provozu bude posílena linka 16 
nasazením kloubových autobusů. Také bude od 19. do 23. 
prosince prodloužen provoz na lince 27.   dtx

Olomoucký vánoční strom zářící na 
Horním náměstí dostal jméno Křovínek. 
Smrk, který vyrostl v ulici V Křovinách, 
tak symbolicky poukazuje na místo, 
kde rostl. Jedenáct metrů vysoký strom 
věnovalo městu společenství vlastníků 
domu ze sídliště Povel. 

Jméno pro smrk vymyslely děti z mateřské 
školy Čajkovského. Zvítězily totiž v tradič-
ní soutěži o pojmenování stromu, do které 
se zapojili Olomoučané a 14 mateřských 

a základních škol. A že bylo z čeho vybírat! 
„O zájmu svědčí obrovské množství návr-
hů, které nám zasílaly hlavně děti. Letos 
se jich sešlo celkem 248. Byla to zajímavě 
zpracovaná výtvarná dílka,“ ocenil primá-
tor Miroslav Žbánek.

Letošní vánoční strom je oděn do zla-
tostříbrného hávu, zdobí jej 120 koulí 
a osvětluje na 18 tisíc světel s třpytivým 
efektem. Stromy se jmény zdobí Horní 
náměstí od roku 2006, vůbec první dostal 
jméno Stromovous.  ste

 JMÉNO VÁNOČNÍHO STROMU 
 PŘIPOMÍNÁ MÍSTO, KDE ROSTL 
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Vánoční program 
Olomouc 2019
1.12.  Neděle - 1. adventní neděle (železná)
13:00  Divadlo eMILLIon - Nad Betlémem svítí  hvězda
14:00  Divadlo eMILLIon -  Andělé na chůdách
15:00  Divadlo eMILLIon - Andělé  na chůdách
16:00  Divadlo eMILLIon - Nad Betlémem svítí hvězda
17:00  hudební skupina Bombarďák koncert pro děti   
 plný divokých písní a tanečků

2.12.  Pondělí 
 Vánoční reprodukovaná hudba
      
3.12.  Úterý     
14:00  program vyhrazený pro dětské sbory
17:00  olomoucký dětský pěvecký sbor MusicBoDo 
 a komorní sbor Kassiopea

4.12.  Středa     
16:30 Lucie Revival
17:30  Olympic Revival

5.12.  Čtvrtek - Mikulášský program
14:00  Čertovské hrátky s andělem 
 a příchodem Mikuláše
15:00  Mikulášská nadílka pro děti s primátorem 
 města Olomouce 
16:00 - 18:00 Mikulášská jízda s DPMO 
 - speciální linka pro děti s Mikulášskou nadílkou
17:00  Heidi Janků
18:30  Mikulášský ohňostroj pro děti

6.12.  Pátek     
17:00  Katapult Revival
18:30  VERAS (to nejlepší od Věry Špinarové)

7.12.  Sobota - Divadelní víkend pro děti
13:00  Chytrolináda zábava s principálem    
 klaunů na téma barvy a balónky
17:00  Vánoční benefiční koncert pro Spolek Trend 
 vozíčkářů Olomouc

8.12.  Neděle - 2. adventní neděle (bronzová) 
13:00  Hugo a Matylda 
 - kouzelnický souboj členů Divadelního 
 Spolku Trdla
18:00  hudební skupina Neřež 

9.12.  Pondělí 
 Vánoční reprodukovaná hudba
   
10.12.  Úterý     
14:00  program vyhrazený pro dětské sbory
16:00  Smíšený komorní sbor Ateneo Univerzity    

 Palackého v Olomouci
17:30  Koledování - zpívání koled s Českým 
 rozhlasem a skupinou Domino

11.12.  Středa 
14:00  Popová škola dětského domova 
 v Olomouci - vánoční písně
16:30  Nelly  se skupinou   
18:00  Česko zpívá koledy - zpívání s Deníkem 
 ve více než 80 městech České republiky

12.12.  Čtvrtek     
16:30  bluegrass skupina Sponteo
18:30  Kamélie

13.12.  Pátek     
14:00  Hudební skupina  dětského domova v Olomouci
16:30  hudební skupina Šajtar  
18:30  hudební skupina Fleret                                           

14.12.  Sobota - Pohádkový víkend s divadlem
13:00 Teatro di Balloni - balonková show
16:00 pěvecký sbor Fusion Olomouc/OIF Olomouc
17:00  RE-VOX

15.12.  Neděle - 3. adventní (stříbrná)
13:00 O ztracené písničce divadelní spolek Trdla
16:00  Lukáš Mareček – Voice & Hands 
18:00  Paul Batto - Gospel & Blues  

16.12.  Pondělí 
 Vánoční reprodukovaná hudba
      
17.12.  Úterý     
14:00 program vyhrazený pro dětské  sbory
17:30  Koledování - zpívání koled s Českým    
 rozhlasem a skupinou Domino

18.12.  Středa     
16:30  hudební skupina Goodwill
18.30  Add Gospel Přerov - vystoupení pěveckého souboru

19.12.  Čtvrtek  
16:30 hudební skupina A.M. Úlet
18:30  Pavel Žalman Lohonka

20.12.  Pátek     
16:00  hudební skupina Blues Power
18:00  hudební skupina Piknik - vzpomínka 
 na Michala Tučného

21.12.  Sobota - Divadelní víkend pro děti
13:00  Komedianti na káře
18:00  Dechová hudba při HZS Olomouc

22.12.  Neděle - 4. adventní neděle (zlatá)
13:00  Komedianti na káře
17:30  olomoucká hudební skupina Swing Band Klasik

23.12.  Pondělí 
 Vánoční reprodukovaná hudba
      
24.12.  Úterý - Štědrý den
22:00  Půlnoční bohoslužba

(Změna programu vyhrazena)
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Letošní ročník Evropského týdne mobili-
ty proměnil náměstí Republiky. Pět pra-
covních dní bylo bez aut. Město se tímto 
razantním opatřením rozhodlo propago-
vat a podpořit mezinárodní kampaň za-
bývající se udržitelnou mobilitou. Cílem 
bylo nasimulovat jiné využití plochy ná-
městí a rozpoutat diskusi o rozsahu jeho 
budoucí revitalizace. A co na to veřej-
nost? To radnice zjišťovala v průzkumu.

Na otázku „Jakou va-
riantu využití náměstí 
Republiky preferuje-
te?“ v odpovědích do-
minovala s 67,1 % 
varianta využití jako 
veřejného prostoru bez 
automobilů. Celkem 
27 % respondentů by 
preferovalo veřejné 
parkoviště, zbylých 5,9 
% nemá názor.

„Průzkum probíhal od 
poloviny září do konce 

října metodou klasického vyplnění dotaz-
níku či vyplněním elektronického formulá-
ře. Celkem byly sesbírány odpovědi od 629 
respondentů, kdy pro účely vhodné repre-
zentativnosti sesbíraných vzorků byly roz-
děleny do odpovídajících podílů dle věku 
a pohlaví a dále dle bydliště respondentů,“ 
popisuje Martin Luňáček z útvaru hlavního 
architekta magistrátu.

Z průzkumu vyplývá, že odpovědi 

respondentů, kteří bydlí přímo v měst-
ském centru a problematika se jich 
dotýká nejvíce, se od celkového rozlo-
žení neliší. Výsledky rovněž potvrzují 
většinový souhlas s variantou náměs-
tí Republiky bez aut. K tomuto návr-
hu se nejvíce přiklonili respondenti ze 
Svatého Kopečku, rodinné zástavby na 
východ od řeky Moravy, pásu kolem 
města a sídliště Lazce. „V odpovědích 
se nenachází žádný významný trend, 
který by například popisoval změnu ná-
zorů ve vzdálenosti od centra,“ objas-
ňuje Martin Luňáček.

Problematika parkování na náměs-
tí Republiky nebyla jediným sledova-
ným ukazatelem. Průzkum se zaměřil i 
na další okruhy související s dopravou 
ve městě, které definuje Plán udržitel-
né městské mobility Olomouc. Mezi 
sledovanými ukazateli byly například 
pocit bezpečí ve veřejné dopravě, na 
kole či při chůzi, spokojenost s kvalitou 
veřejných prostranství ve městě, spoko-
jenost s dostupností základních služeb 
jakou jsou úřady, obchody, lékař, a řada 
dalších ukazatelů.   ste

Celý průzkum, který město uskutečnilo 
ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky 
Univerzity Palackého, si můžete přečíst na 
stránkách: spokojena.olomouc.eu. 

 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BEZ AUT?  
 VĚTŠINA RESPONDENTŮ 
 Z PRŮZKUMU JE PRO 

Primátor chce vyvolat další jednání ohledně přechodu u Václavkovy ulice 

Železniční trať, která spojuje zastávky  
Olomouc město a Olomouc Hejčín, na-
opak odděluje dvě ulice, Václavkovu 
a Na Trati. I když podle dosavadních vy-
jádření Správy dopravní železniční cesty 
to vypadá, že tyto dvě ulice nemohou 
být propojeny nijak jinak než podcho-
dem nebo mostem, chce primátor Mirek 
Žbánek znovu otevřít jednání o možnosti 
vybudování úrovňového přechodu.

Novinkou, která poněkud změni-
la situaci, je zrušení železniční vlečky 
v kritickém místě mezi ulicemi Na Trati 
a Václavkova. Kusá kolej, která v minu-
losti sloužila Dopravnímu podniku města 
Olomouce k nakládání a vykládání tram-
vajových vozů z železničních vagónů, je 
už dnes nepotřebná.

„V posledních letech pro převoz 
tramvajových vozů používáme služby 
přepravních společností, které využíva-
jí silniční komunikace, z toho důvodu je 
pro nás kusá kolej dnes zbytná,“ reagoval 
ředitel Dopravního podniku města Olo-
mouce Jaromír Machálek. Odstraněním 

kusé koleje se teď zjednoduší situace 
v místě, kde by lidé chtěli vytvořit místo 
k legálnímu přecházení trati.

„Chci se znovu sejít s vedením SŽDC 
a vrátit na stůl jednání o možnosti vybu-
dování úrovňového přechodu. I když by se 
tato varianta nerealizovala hned, mohli 
bychom tak pro začátek alespoň zabránit 
chystané stavbě zdi podél trati,“ vysvětlil 
primátor. Pokud jde o rozhledové pomě-
ry na trati, lze je podle mínění primáto-
ra změnit snížením rychlosti vlakových 

souprav. Město také chce u vedení správy 
železnice podpořit instalaci moderních 
informačních panelů na vlakových za-
stávkách, které je spojeno s položením 
technických kabelů. Tím by odpadla další 
překážka pro vybudování nezbytného 
světelného signalizačního zařízení, bez 
kterého nový přechod přes železniční trať 
nelze vybudovat. 

„Jsem přesvědčen, že o variantě pře-
chodu stále můžeme jednat,“ dodal pri-
mátor Žbánek.   mif

ZDROJ: UP / MMOL
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Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2019 – březen 2020)

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období omezen. 
K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března 2020  
(sudý: 10. týden – od 3. března, lichý: 11. týden – od 9. března).
Větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů 
odvezen! Větší množství bioodpadu je vždy nutné odvézt do sběrových dvorů.
Svoz směsného komunálního odpadu (klasických popelnic) se v tomto období nemění – celoročně zůstává zachován interval 
svozu 1 za 14 dní. (Týká se lokalit s rodinnou zástavbou a stávajícím 14denním svozem.)
Termíny posledních svozů bioodpadu v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících leden a únor

Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod nebo Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magist-
rátu města Olomouce, odd.  odpadového hospodářství města – Mgr.  Petr Swaczyna, 588 488 335, petr.swaczyna@olomouc.eu

Lokality
Poslední svoz 
ve 14-denním 
intervalu

Leden

Únor

První svoz 
ve 14-denním 
intervalu

Černovír, Kl.  Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 10.   12.   2019 21.  1.  2020 3.  3.  2020
Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa) 11.   12.   2019 22.  1.  2020 4.  3.  2020
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) 12.  12.  2019 23.  1.  2020 5.  3.  2020
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) 13.  12.  2019 24.  1.  2020 6.  3.  2020
Nemilany, Slavonín (liché pondělí) 16.  12.  2019 27.  1.  2020 9.  3.  2020
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) 17.  12.  2019 28.  1.  2020 10. 3.  2020
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) 18.  12.  2019 29.  1.  2020 11. 3.  2020
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) 19.  12.  2019 30.  1.  2020 12. 3.  2020
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv.  Kopeček (lichý pátek) 20.  12.  2019 31.  1.  2020 13. 3.  2020

Městské firmy se radikálně mění.   
Po odpolitizování přijde koncernové řízení 
Dohromady mají roční obrat zhruba 1,2 
miliardy korun, podnikají v různých obo-
rech a mají přitom stejného vlastníka 
i shodný model řízení.

Městské akciové společnosti jsou od le-
tošního roku spravovány podle tzv. ně-
meckého modelu řízení. Rada města 
Olomouce posuzovala dosavadní průběh 
a další pokračování této zásadní změny. 
Přechod na německý model řízení byl to-
tiž jen prvním krokem plánovaných změn.

Firmy stoprocentně vlastněné měs-
tem, konkrétně Technické služby města 
Olomouce, Výstaviště Flora Olomouc, 
Lesy města Olomouce, Správa nemovi-
tostí Olomouc, Dopravní podnik města 
Olomouce a Aquapark Olomouc, byly 
nejprve odpolitizovány. Firmy už nyní 
vedou jen odborníci a politici jejich práci 
kontrolují z pozic v dozorčích radách. 
„Toto pojetí vychází obvykle z toho, že 
akcionář je zastoupen v dozorčí radě, 
zvolené na základě rozhodnutí jediného 
akcionáře, a dozorčí rada následně volí 
a může odvolávat členy představenstva, 
kteří jsou současně výkonnými manaže-
ry společnosti,“ popsal základní princip 
současného modelu řízení městských 

akciových společností v Olomouci radní 
Milan Feranec. „Tuto změnu jsme chtěli 
zavést do praxe co nejrychleji, což se po-
dařilo a nepřineslo to ani žádné problé-
my, kterými nás někteří strašili,“ dodal.

Sdílení služeb
Dalším krokem musí být vytvoření kon-
cernové struktury, k čemuž aktuálně 
probíhají přípravné práce. „Plný efekt 
všechny tyto kroky přinesou teprve ve 
chvíli, kdy městské firmy začnou vzá-
jemně sdílet vybrané služby, společně 
nakupovat energie či služby a navzájem 
si budou zajišťovat vybrané činnosti pro 
ostatní členy připravovaného koncernu. 
Výsledkem pak bude efektivnější fun-
gování a mimo jiné i významné úspory,“ 
popsal primátor Mirek Žbánek plány. 
Koncernová struktura by se měla utvořit 
v průběhu příštího roku.

Jednotné řízení má zajistit účinný 
vliv města jako stoprocentního maji-
tele na jeho firmy. Ze stejného důvodu 
musí být zaveden i společný controlling 
jejich činnosti a hospodaření. Vlast-
ník potřebuje průběžně vědět, jak jeho 
firmy fungují, tudíž musí být zaveden 
systém pravidelných zpráv. Město chce 

pravidelně dostávat vybrané ekonomic-
ké a technické ukazatele. „Představitelé 
města by měli dvakrát ročně dostávat 
zprávu o fungování městských firem,“ 
doplnil primátor Žbánek.

Důkladně a otevřeně
Součástí společného fungování měst-
ských firem v rámci koncernu je i pro-
věření nákladů a cen, za něž tyto firmy 
své služby nabízejí. Jako první tímto 
prověřením prošly Technické služby 
města Olomouce. Provedená důklad-
ná analýza jednotkových cen k zabez-
pečení veřejně prospěšných služeb 
v Olomouci ukázala, že tyto ceny jsou 
ve standardní výši a odpovídají průměr-
ným cenám na trhu.

Vzhledem k tomu, o jak složité 
a komplexní změny se nyní jedná, vě-
nuje město zvýšenou pozornost tomu, 
aby všichni klíčoví aktéři měli dosta-
tek informací. Mimo jiné proto zajišťuje 
nyní semináře pro členy dozorčích rad 
a představenstev na téma jejich práv 
a povinností. V informovanosti o změ-
nách chce být vedení co nejotevřenější 
i vůči opozici v městském zastupitel-
stvu.   mif
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Jako kdysi: Kontroly, legitimace  
nebo pobyt ve výslechové místnosti 

Olomoucká Fakultní základní škola 
Hálkova se vrátila do totality. Dva dny 
škola věnovala projektu, kterým si žáci 
připomínali 30. výročí od konce totalitní 
vlády a pádu železné opony. 

„Chtěli jsme, aby si žáci uvědomili, že 
svoboda není samozřejmá, že jsme si ji 
museli vybojovat a měli bychom ji spo-
lečně hájit a vážit si jí,“ vysvětlila ředi-
telka školy Anna Zlámalová. Nesvobodu 
v připraveném programu žáci zažívali na 
vlastní kůži. Chodbu školy rozdělila zeď 
z krabic a bez průkazu nesměl udělat 
nikdo ani krok. Kontrola byla všudypří-
tomná, a když chtěli žáci opustit třídu bez 
vyjednaného povolení, museli jít podat 
vysvětlení do výslechové místnosti.

„Žákům to vadilo a kompilovalo jim to 
život. A to byl náš záměr. Jeden den jim 
stačil na to, aby už byli celí nedočkaví na 
bourání zdi a na to, až se zase budou moci 
svobodně vidět se svými kamarády,“ po-
psala reakce žáků ředitelka.

S dobou před rokem 1989 škola se-
znamovala žáky napříč všemi ročníky. 
Absolvovali kvízy, soutěže, psali samiz-
datovou literaturu a došlo i na zestátnění 
svačin. Na druhém stupni se debatovalo 
s pamětníkem Janem Lukášem, olomouc-
kým evangelickým farářem, signatářem 

a distributorem petice Několik vět. Dva 
dny v totalitě uzavřela velká manifesta-
ce. Za cinkotu klíčů a skandování „same-
tových“ hesel se s transparenty hrnul dav 
žáků a učitelů k tělocvičně, kde je čekal 
Tomáš Seidl, žák 9. třídy, v roli Václava 
Havla, aby je uvítal originálním projevem.

„Atmosféra byla nádherná. Troufám 
si tvrdit, že si žáci budou už napořád 
pamatovat, co to byla sametová revo-
luce a proč bychom si události kolem ní 
vlastně měli připomínat,“ řekla ředitelka 
Zlámalová.

Totalitu na vlastní kůži zažili v listo-
padu i studenti Slovanského gymnázia. 
Dvacet let normalizace jim trvalo týden. 
Pak přišla sametová revoluce. Dva pavilo-
ny gymnázia v Pasteurově ulici pomyslně 
představovaly Východ a Západ.

„Kvartáni v roli příslušníků SNB měli za 
úkol kontrolovat mladší spolužáky, zda 
nosí vhodný oděv, jejich loajalitu k režimu 
a prováděli rozcvičky,“ popsal rozdělení 
úkolů Lukáš Dittrich.

Učitelé téma normalizace probrali ze 
všemožných úhlů pohledu, od porovnání 
cen až po nacvičování spartakiády. Před-
večer vypuknutí sametové revoluce si 
gymnazisté připomněli legendární snídaní 
francouzského prezidenta Mitteranda 
s českými disidenty.   ste, pok

Kyberšikana je out, 
vědí na Základní 
škole Zeyerova

Žáci a kantoři z Portugalska, Turec-
ka a Rumunska se v listopadu setkali 
v Olomouci se svými kolegy ze Základ-
ní školy Zeyerova. Stalo se tak díky 
projektu Šikana je out, přátelství je in! 
a programu Erasmus+. A nezapomněli 
navštívit ani olomouckou radnici. 
„Je to jednoznačně záslužný projekt, 
protože moderní technologie bývá 
zneužívána. Kyberšikana a bezpečnost 
na sociálních sítích je navíc i velkým 
tématem olomoucké pedagogické 
fakulty,“ uvedl náměstek primátora 
Karel Konečný.

Využívání mobilních telefonů a in-
ternetu provází kyberšikana, která 
bývá častým jevem mezi žáky základ-
ních škol. „Snahou projektu je šířit po-
vědomí o tomto problému a zapojit do 
diskuze žáky i širokou veřejnost,“ řekla 
ředitelka školy Vladimíra Švecová.

Podle učitelky Barbory Sittkové si 
mladí Olomoučané se svými evropský-
mi protějšky nejen procvičí anglickou 
konverzaci, ale také spolu sportují, 
účastní se workshopů a stmelovacích 
aktivit a také poznávají cizí kultury.

Škola je zapojena i do dalších ev-
ropských projektů, ty se věnují inkluzi 
nebo druhé světové válce.  pok
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KNIHOVNA? V BUDOUCNU 
SPÍŠE MÍSTO SETKÁVÁNÍ LIDÍ

Čeští buditelé se v převážně německé Olo-
mouci scházeli v Národním domě. Intelek-
tuálové spolu dlouze a obsáhle diskutovali 
o založení knihovny. Až se mezi nimi objevila 
Maruška Pospíšilová a se slovy, pánové, to už 
tak nejde, musíme s tím něco dělat. A dones-
la první knížky. Tak vznikla knihovna. Stalo 
se to 1. prosince 1889.

PAVEL KONEČNÝ

Alespoň tak popisuje události po 130 letech 
ředitelka Knihovny města Olomouce Len-
ka Prucková. „V Olomouci vznikla veřejná 
knihovna dokonce o rok dříve než v Praze,“ 
zdůraznila. A olomoucká knihovna je i vzo-
rem ostatním, v roce 2015 byla nejlepší měst-
skou knihovnou v celé zemi. Samotná Lenka 
Prucková pak zastupuje Českou republiku 
v International Federation of Library Associ-
ations and Institutions (IFLA), odkud vozí do 
Olomouce geniální myšlenky.

„Naše knihovnictví na tom není špatně. 
Nejdál jsou ale severské země a pak Spojené 
státy a Austrálie,“ soudí Prucková. Je přesvěd-
čena o tom, že jen samotné půjčování knih 
nestačí. Knihovny jsou podle ní institucemi 
pro celoživotní vzdělávání. „Všechny kurzy 
a aktivity se v zahraničí odehrávají v knihov-
nách. Ve Finsku tam mají třeba i číslicově 
řízené šicí stroje, protože šití je dnes téměř 
umělecká disciplína,“ vysvětlila.

Olomoucká knihovna proto organizuje be-
sedy o cestování, o zdraví nebo s právnickou 
tematikou. Počítačové kurzy už dávno neučí 

základům práce s operačním systémem, ale 
navštěvují je i čtyřicátníci. Mladí tam budou 
od nového roku programovat malé roboty. 
„Ale půjčujeme také stolní deskové hry, sta-
hují se u nás elektronické knihy a děti sem 
chodí hrát počítačové hry se simulací pohy-
bu – poskakují tady třeba u tenisu,“ popisuje 
ředitelka.

Start s knihou
Před 130 lety se četlo u petrolejky za budi-
telského nadšení. „Číst českou knihu bylo 
výsadou jen některých, protože Čechů 
v kategorii vzdělaných lidí bylo málo. Dnes 
může číst každý a stejně se nečte. Nejdů-
ležitější je, aby děti viděly číst své rodiče, 
aby věděly, že číst je normální,“ soudí Lenka 
Prucková.

Problém dnešní doby se jmenuje: četba 
textu s porozuměním. „Lidé čtou a nevědí 
co. O tom, co čtete, se musí i hovořit. Jako se 
třeba lidé baví o filmu. To proto, abychom 
zjistili, jestli jsme porozuměli, protože i po-
rozumění může být rozdílné. Když lidé čtou 
málo, poznáte to na jejich jazyku. Používají 
jednoduchá slova z esemesek nebo od spor-
tovních komentátorů… Lidé, kteří nečtou, 
nechápou text a pak třeba podepisují 
špatné smlouvy se šmejdy a děti musí před 
sciotesty chodit na kurzy, aby vůbec poro-
zuměli zadání – je to občas zoufalá situace,“ 
komentuje vývoj z pozice knihovnice.

Právě proto zavedla i olomoucká knihov-
na Bookstart – každému miminku na vítá-
ní občánků věnuje speciální sadu říkadel 

Knihovna města Olomouce
Fond tvoří 180 tisíc knih, 15 tisíc 
CD a gramodesek, 400 stolních 
her, 250 titulů novin a časopisů.
Počet výpůjček je 450 tisíc ročně,
počet návštěv knihovny 180 ti-
síc, z toho 15 tisíc užití veřejného 
internetu.
Pro školy uspořádala knihovna 
600 besed a knihovnických lekcí 
(13 500 účastníků). Pro veřejnost 
pořádala 250 kulturních akcí 
(5000 účastníků), 80 školení na 
počítače (pro 500 lidí).

Lenka Prucková
Původně učitelka matematiky 
a deskriptivní geometrie, patří 
dnes mezi přední odborníky na 
knihovnictví. Před 19 lety nastou-
pila do tehdejší okresní knihovny, 
protože podle jejích slov hle-
dali manažera a někoho, kdo to 
umí s čísly. Dnes je ředitelkou 
knihovny se 36 zaměstnanci pro 
12 tisíc čtenářů, z nichž jsou tři 
tisíce děti.
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s příručkou pro rodiče jak, 
co a kdy číst dětem. „Pro-
tože když dětem čtete, 
prospívají lépe ve škole,“ 
tvrdí ředitelka.

Řekni mi, co čteš…
Není rozhodující, zda je to 
papírová kniha nebo elek-
tronická čtečka. Důležité 
je čtení. To podporoval už 
Masaryk. Když v roce 1919 
vyšel knihovnický zákon, 
nařizoval, aby v nové 
republice byla knihovna 
v každé obci. Proto má 
Česko dodnes nejhustší síť 
knihoven na světě. Je jich 
šest tisíc.
„Tehdy byl moderní, dnes 
bych se přikláněla spíše 
ke střediskovým knihov-
nám otevřeným celý tý-
den. Lidé stejně hodně 
dojíždějí,“ uvažuje Prucko-
vá. Na Masaryka v Olo-
mouci navázal její předchůdce Antonín Šprinc, jenž zavedl po 
městě pobočky v docházkové vzdálenosti. Proto má městská 
knihovna šest poboček ve městě a osm v okrajových částech.

„Spoustu titulů knihovna nakupuje ve více exemplářích. Tře-
ba Padesát odstínů šedi v době jejich slávy jsme měli dvacet 
sedm kusů. Jsme veřejná knihovna a já nechci, aby na to lidé 
čekali. Když vidím, že na něco je hodně rezervací, okamžitě 
přikupujeme,“ řekla Prucková. V městské knihovně chce „aktu-
ální zboží“, staré knihy patří podle ní do národní nebo vědecké 
knihovny. „Staré knihy vyřazujeme, dáváme je k dispozici v naší 
občasné Čítárně u kašny,“ dodala. Ročně se nakupuje za více 
než tři miliony, což je zhruba 31 korun na Olomoučana.

Elektronické knihy zatím knihovnu neválcují. Je jich asi dva-
cet procent. V olomoucké knihovně je k dispozici pět tisíc titulů. 
Stažení do čtečky přijde na 50 korun, které neplatí čtenář, ale 
knihovna. Stejně tak platí knihovna autorským svazům za papí-
rové knihy. Každé půjčení přijde na 50 haléřů. Zvažuje se ale na-
výšení na dvě koruny. Podobné je to u hudby a mluveného slova.

A typický čtenář? Dříve děti a důchodci, dnes ženy čtyři-
cátnice, kterým děti vyrostly, nebo muži v produktivním věku. 
Dětskou četbu podle Pruckové zachránil Harry Potter a žánr 
fantasy. Muže drží komiks a do knihovny je znovu přivedly i se-
verské detektivky.

Barevná knihovna
Lenka Prucková zároveň touží po moderní „barevné knihovně“. 
Chtěla by ji plnou aktivit mezi regály. Trend posledních dva-
ceti let, není ticho a klid. Knihovna není studovna, knihovny se 
stávají komunitními centry. V severských zemích jsou v nich 
i zkušebny mladých kapel, divadelních souborů, prolézačky pro 
děti, dílny či kuchyňky pro kurzy vaření. V Olomouci by Prucko-
vá chtěla učit lidi práci s 3D tiskárnami. A chtěla by pro knihov-
nu novou moderní budovu.

„Mým snem je nová budova u tržnice, je tam pro takovou 
stavbu i rezerva v územním plánu. Musí to být něco velkého, 
vzdušného v centru města s dobrým přístupem hromadnou 

Nepoužívaná kotelna na Nových Sadech se promění v no-
vou pobočku městské knihovny. Vznikne v Trnkově ulici 
a sloužit bude i jako společenské centrum. Město už zpra-
covalo investiční záměr na její přestavbu. Nové pobočce 
vtiskne podobu architekt, který vzejde ze soutěže o návrh.

„Protože jde o veřejnou stavbu, rozhodli jsme se jít ces-
tou architektonické soutěže, která může přinést i něco za-
jímavého. Pobočka knihovny vyroste uprostřed tří velkých 
sídlišť a bude plnit roli místa, kde se budou lidé setkávat, 
ne jenom chodit si půjčovat knihy,“ objasnil záměr primá-
tor Miroslav Žbánek.

Nová knihovna bude dvoupodlažní. Stávající budova 
kotelny získá nástavbu a budoucí užitná plocha bude přes 
tři sta metrů čtverečních. „Filozofie nového prostoru má 
vycházet z toho, že současné knihovny jsou vlastně ko-
munitním prostorem, kde se lidé potkávají. Místem, které 
dopoledne využijí školy a odpoledne rodiče pro trávení 
volného času s dětmi při rozvíjení čtenářské gramotnos-
ti, ale i místem pro diskuse a besedy,“ potvrdila ředitelka 
Knihovny města Olomouce Lenka Prucková.

Vyhlášení architektonické soutěže město předpokládá 
na přelomu roku, vítězný návrh by mohl být na světě v létě 
2020. „Výsledky soutěže chceme prezentovat i prostřed-
nictvím výstavy, kterou uspořádáme,“ plánuje primátor. 
Odhad investičních nákladů na přestavbu kotelny je 21 
milionů korun, přičemž 15 milionů by mohla pokrýt evrop-
ská dotace.   

Ze staré kotelny bude knihovna

dopravou a dobrým parkováním, třeba pod zemí. Být v blízkosti 
Šantovky by byla výzva,“ popisuje ředitelka.

Městská knihovna se za první republiky přesunula z klu-
bovny České besedy v Národním domě do Salmova paláce na 
náměstí. Od roku 1948 sídlí na náměstí Republiky v budově bý-
valého hejtmanství. A ta už dnešním trendům skutečně nevyho-
vuje, není pro knihovnu 21. století.

Prucková vnímá knihovnu jako živé místo dalšího vzdělává-
ní, komunikace a relaxace. A s knihovníky, kteří mají na čtenáře 
čas. „Není to pokladní jako v supermarketu ani skladník. Musí 
umět lidem poradit, pohovořit s nimi. Nesmí to být introvert 
schovaný za regály,“ popisuje svou teorii.

V příštím roce proto knihovna zavede systém „Self Check“. 
Čtenáři si budou knihy sami odbavovat u čtečky. Naskenují svou 
průkazku a „pípnou“. Vzhůru do dalších 130 let!

BELETRIE
Patrik Hartl: Nejlepší víkend 
Patrik Hartl: Okamžiky štěstí
Robert Bryndza: Smrtící tajnosti
NAUČNÁ LITERATURA
M. Zahradníková, Z. Czendlik:
Postel, hospoda, kostel
Gabriela Koukalová: Jiná
Zbigniew Czendlik: Uchem jehly

DĚTSKÉ
David Walliams: Pan Smraďoch
Esther Hicks: Sára
F. Simon: Nápady darebáka Davida

OBLÍBENÉ TITULY
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Svatopluk Binder 
ANO 2011

Vzhledem k mému pro-
fesnímu zaměření rád 
unikám z reálného svě-
ta do říše fantasie. Do té 
mě zasvětil známý au-
tor Terry Pratchett, je-
hož humor a zejména dokonalý překlad Jana 
Kantůrka mě zcela pohltily. Svět Zeměplochy 
a jeho obyvatel je tak fascinující, že byl do-
konce převeden i na olomoucká prkna, která 
znamenají svět. V současnosti na mém noč-
ním stolku je z antikvariátu zakoupená vzpo-
mínka na dětství, konkrétně kniha ilustrací 
Adolfa Borna v edici Anekdoty glosující vtip-
nou formou vztahy mezi mužem a ženou.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Jako dítě jsem četla po-
hádky a  dobrodružné 
knížky. Pak následovaly 
knihy Karla Maye a Jule-
se Verna. Až do ukončení 
základní školy jsem byla 
pravidelným návštěvníkem knihovny na rohu 
ulice Pražské a třídy Míru. Po založení rodiny 
na čtení nebyl čas. Knížky jsem četla jen na 
dovolené. Posledních pár let opět čtu, mám 
ráda detektivky. Knížky od Agathy Christie 
jsou čtivé a i jejich televizní zpracování bývá 
povedené. Hercule Poirot je přece klasika. Teď 
čtu knihy od Jo Nesba a Roberta Bryndzy. Je 
škoda, že dnes lidé tak málo čtou. Připravují se 
o mnoho, včetně schopností vyjadřovat se. Ale 
co bysme chtěli, když na Facebook a do zpráv 
píší jakýmisi zkratkami a šiframi…

Jiří Zima
KSČM

Jak stárneme a čteme, 
i  oblíbení autoři a  te-
matické okruhy se mění. 
Vzpomínám si, že můj 
oblíbený autor v dětství 
byl Bohumil Říha, poté 
Jaroslav Foglar a dále šli autoři „ povinné 
četby“ na střední Alois Jirásek a měl jsem rád 
i N. V. Gogola. V současné době mě baví číst 
historické romány a zejména literatura fak-
tu. Mám rozečtenou knihu Jan Žižka, kterou 
napsal skvělý znalec husitské doby Petr Čor-
nej. Díky aktivitě našich knihoven se k četbě 
knih začínají vracet děti i jejich rodiče. A to 
je dobře.

Marcela Škvařilová
ProOlomouc

Česká veřejná knihov-
na, založená před 
130 roky (v České bese-
dě v Národním domě), 
posílila národnostní boj 
české komunity, která 
byla tehdy v Olomouci v menšině. Později 
sídlila v Salmově paláci. V roce 1949 se de-
finitivně usídlila v bývalém hejtmanství na 
náměstí Republiky. Důstojná stavba s velkým 
průjezdem v duchu vídeňského neoklasici-
smu. Skvělé místo pro velké i malé čtenáře, 
kteří nepotřebují vlastnit každou přečtenou 
knížku. Jsem jednou z nich. Oblíbený autor - 
Boris Pasternak.

Markéta Záleská
ODS

Mému srdci ladí nej-
víc Antoine de Saint-E-
xupéry. Čtu, když mi to 
čas dovolí. Teď mám ro-
zečtené dvě knihy. Ba-
rrandovskou bohému 
od Pavla Taussiga a Cestu do hlubin Italovy 
duše od Zbyňka Kašpara. Měla jsem mož-
nost pracovat necelý rok v městské knihovně 
a moc mě to bavilo. Sleduji tu škálu akcí, kte-
ré knihovna pořádá, a velmi to oceňuji. A že 
si čtením rozšiřujeme obzory, kultivujeme 
ducha i projev, zlepšujeme paměť a v dnešní 
uspěchané době snižujeme i stres, to je jed-
noznačné.

Otakar Bačák
spOLečně

Mým oblíbeným auto-
rem je brazilský spi-
sovatel Paolo Coelho. 
Jeho Alchymista je kni-
ha, kterou jsem četl už 
několikrát, a  pokaž-
dé mám pocit, že některé pasáže jsem ješ-
tě nikdy nečetl. Aktuálně se mi v letošním 
roce konečně podařilo přečíst ikonického 
Školáka Káju Maříka, ale nejvíce mně teď 
přitahují knihy Radkina Honzáka z oblasti 
psychologie. Rozečtenou mám právě jeho 
knihu Psychosomatická prvouka.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Přiznám se, že v měst-
ské knihovně jsem ni-
kdy nebyl. V rámci širší 
rodiny a mezi kamará-
dy jsme si vždy knihy 
půjčovali a také je vra-
celi. V rámci studií jsem ale využíval škol-
ních knihoven. Nemám svého oblíbeného 
autora, stejně tak nejsem vyhraněný žán-
rově. V dobách studií jsem hltal básně od  
L. Ferlinghettiho, po studích jsem četl Pára-
la a Švejdu a nyní jsou to spíše příručky – vše 
o chalupaření, kuchařky či informační tech-
nologie. Celý svůj život nakukuji do sci-fi, 
což nyní doplňuji politikou.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Budu stručný, mými ob-
líbenými autory jsou Ja-
roslav Hašek a Zdeněk 
Matěj Kuděj. To ale ne-
znamená, že bych snad 
neměl rád jiné autory, 
naopak, mám jich rád spoustu, ale tyto dva 
bych asi spojil do toho „jednoho nejoblíbe-
nějšího“. Moderní knihovnu 21. století chápu 
zcela rozdílně, od té tradiční, spíše jako obý-
vací pokoj či místo poznávání a setkávání, 
kde jsou knihy jen jednou z hodnot, kterou 
tam hledáme a nalézáme. Co nyní čtu: Adal-
berta Stiftera – Lesní poutník.

Hynek Melichar 
Piráti a starostové

Oblíbených autorů 
mám více, nicméně už 
od dětství patří k mým 
favoritům Pán Much od 
Williama Goldinga  – 
nadčasové podobenství 
o lidské společnosti a charakterech na po-
zadí dětského dobrodružství. Momentálně 
mám rozečtenou řadu především odborných 
knih. Mohu doporučit např. V zajetí geografie 
od Tima Marshalla či Průmysl lži Alexandry 
Alvarové. Olomoucké městské knihovně pře-
ji k 130. výročí hodně úspěchů a těším se na 
chystanou internetovou encyklopedii dějin 
města, na níž se knihovna podílí.

Kdo je váš oblíbený autor a co zrovna čtete?
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Hodně plánů a málo peněz. Městu chyběl solidní střednědobý 
rozpočtový výhled a dlouhodobý investiční plán. V různých fá-
zích projektové přípravy je dnes tolik plánů, že je rozpočet měs-
ta nemůže najednou zvládnout. Nutná je i řada dalších investic, 
ne jen ty, které jsou v programovém prohlášení současné koali-
ce. Když se ale nyní město uskrovní a velké investice lépe a reali-
sticky naplánuje, v budoucnu bude jeho situace výrazně lepší. 

Takový je ve zkratce popis současného ekonomického stavu 
města Olomouce a jeho výhled, který se naplno projevil při pří-
pravě rozpočtu pro rok 2020. „Trochu to připomíná situaci, kdy 
se v domácnosti během jednoho týdne pokazí pračka, vysa-
vač, lednice a třeba televize. Musíte si zodpovědně promyslet, 
do čeho investovat nejdřív, a říct si, že třeba bez televize se dá 
vydržet určitě déle než bez ledničky,“ vysvětluje primátor Mirek 
Žbánek. Současně ale zůstává optimistou. „Budoucnost našeho 
města vidím pozitivně. Teď situaci zvládneme, trochu se uskrov-
níme, budeme hledat nové zdroje a třeba i partnery z privátní-
ho sektoru a bude to dobré,“ dodává Mirek Žbánek. 

Před necelým rokem podepisovala nová koalice programové 
prohlášení rady města Olomouce. I v něm jste počítali s někte-
rými významnými investičními akcemi. Jak to vidíte dnes?
Nyní se ukazuje, že kromě našich záměrů tady vyvstává řada 
dalších nutných investic. Vzhledem k příjmům města a tomu, že 
rostou mandatorní, tedy povinné výdaje, na tolik investic prostě 
zdroje nemáme. Musíme tedy uvažovat realisticky a hledat ro-
zumná řešení, která nám aktuální finanční situace města dovolí.

A z plánovaných investic tedy nic nebude?
Ne, tak to není. Jen je musíme lépe naplánovat a upravit dle 
reálných možností. Velkým problémem města je to, že tady do-
posud chyběl objektivní a realistický střednědobý rozpočtový 
výhled a dlouhodobý investiční plán.  Město postupně připravu-
je a do různé fáze projektové přípravy dovedlo projekty za hod-
ně přes jednu miliardu korun, takovou částku ale jeden roční 
rozpočet nemůže utáhnout. 

Čím je to způsobeno, město dostává méně peněz, nebo je pro-
blém jinde?
Příčin je celá řada, je to kombinace více faktorů. Městu ros-
tou mandatorní výdaje a roste i objem objednávky veřejných 
služeb. Každým rokem se dává více za údržbu silnic a chodní-
ků, za veřejnou zeleň a další služby, rostou i náklady na mzdy 

zaměstnanců magistrátu, městské policie a příspěvkových 
organizací. Mzdy zvyšuje zákonem stát, ale prostředky na toto 
zvýšení musí najít samo město. Pokud jde o již zmíněný nárůst 
objemu veřejných služeb, jde mimo jiné o to, že se v Olomouci 
hodně staví, je zde v přepočtu na jednoho obyvatele snad nej-
větší bytová výstavba v zemi. Developer dostaví obytné domy, 
byty rozprodá a městu pak předá do péče nově vzniklé chodní-
ky, silnice i zeleň, aby se o ně město dále staralo. Vždyť už dnes 
máme v Olomouci asi 290 kilometrů místních komunikací a té-
měř čtyři sta kilometrů chodníků. A to tu máme mnoho dalších 
rozvojových zón, kde mohou v budoucnu vyrůstat další a další 
obytné domy. Olomouc je ale bita i v tom směru, že dostává 
málo peněz z rozpočtového určení daní. 

O jaké částky se jedná?
Když se před deseti lety změnil zákon o rozpočtovém urče-
ní daní, přišla Olomouc ročně o téměř dvě stě milionů korun 
z daňových výnosů. V obdobné situaci jsou další středně velká 
krajská města. Olomouc přišla o příjmy na úkor malých měst a 
na úkor čtyř největších měst. Naše město má v přepočtu na jed-
noho obyvatele z daní zhruba stejné příjmy jako malá města, 
má ale mnohem větší výdaje. Krajské město přirozeně zajišťuje 
služby i pro obyvatele malých měst. Tím mám na mysli dotova-
ný provoz hromadné dopravy, silně dotované třísouborové diva-
dlo a filharmonii nebo například zoologickou zahradu. Snažíme 
se tento problém tematizovat a hledáme cesty, jak postupovat 
společně s dalšími podobně postiženými městy, jako je Hradec 
Králové či třeba Liberec, abychom došli sluchu u představite-
lů státu. Druhým, specifickým problémem Olomouce je vysoká 
míra zadlužení. Například jen letos nás splátka dluhu stojí 137 
milionů korun. Snížení příjmů z daní a financování starých úvě-
rů jsou dva faktory, které nás táhnou dolů. 

Co dál? Vnější okolnosti městu asi moc nenahrávají. 
Je to věcí diskuze a jednání jak na úrovni vedení státu, tak 
třeba i jednání s krajem. Kraj by se mohl výrazněji podílet na 
financování institucí, které sice patří našemu městu, ale slouží 
obyvatelům celého regionu. Tím myslím již zmíněné divadlo, 
filharmonii či zoologickou zahradu. Můžeme jednat s minister-
stvem financí o navýšení neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu. Důležité je ale hledat také provozní úspory a hlavně 
postupovat systematicky. Musíme vědět, které investice jsou 
prioritní a které lze realizovat v dalších letech. Musíme také při 
plánech na další investice umět kalkulovat s tím, že v dalším 
plánovacím období Evropské unie budou nižší dotace než do-
posud. Musíme být realisté a raději počítat i s tím, že dosavadní 
ekonomický růst zpomalí a poklesnou i naše příjmy z daní. Při 
dobrém zodpovědném plánování to bude dobré. 

Jak tedy vidíte budoucnost hospodaření Olomouce? 
Zůstávám optimistou. Musíme zvládnout těžkou situaci, v níž 
jsme dnes, uskrovnit se a lépe plánovat. Pak to půjde. Navíc 
mám plnou důvěru ve svého ekonomického náměstka, který 
rozpočet města připravuje s velkou pozorností a rozvahou. Po-
zitivní zprávou je, že město bude i nadále uvolňovat prostředky 
na estetizaci veřejných prostranství, dál bude opravovat silnice 
a chodníky, dál se bude snažit zvelebovat zeleň včetně měst-
ských parků, dál a systematičtěji bude modernizovat olomouc-
ké školy či městskou hromadnou dopravu. Olomouc je skvělé 
město a my mu vrátíme i dobrou ekonomickou kondici, i když to 
bude ještě trvat pár volebních období.   Michal Folta

 JAKO KDYŽ SE DOMA BĚHEM TÝDNE  
 POKAZÍ PRAČKA,  LEDNICE A VYSAVAČ 

Pohledem primátora / SPECIÁL

POHLEDEM PRIMÁTORA / RADNICE
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Rozpočet města na příští rok by se asi nedal označit za úplně 
růžový. A na další roky je barva ještě temnější. Celkový rozpočet 
pro příští rok má na straně příjmů 2,6 miliardy korun, ale také 
hodně výdajů. Kolik městu zůstane a co všechno se dá za to poří-
dit? O tom má přehled náměstek primátora Otakar Bačák.

Jaký je podle vás návrh rozpočtu pro příští rok?
Je to maximum možného. Je dobrý v parametrech investic 
i oprav a teď máme celý rok na to, abychom snížili provozní ná-
klady a vytvořili nějakou rezervu.

Proč?
Protože si myslím, že se město nemá řídit jako firma, ale jako 
rodina. V každé slušné dobře hospodařící rodině má ta máma 
něco schováno, kdyby třeba dosloužila pračka. A my jsme v si-
tuaci, že do poslední koruny máme všechno rozděleno. Utratí-
me úplně všechno. Na kost. Žádnou rezervu nemáme.

Tak si to proberme postupně, město nemá rezervu a jeho nej-
větší projekty jsou nejisté…
Hodnota těch jedenácti projektů, mezi kterými je i tramva-
jová trať na Nových Sadech, odpadové centrum, Foersterova 
a oprava ulice 8. května je zhruba jedna miliarda. Jen tyto čtyři 
přijdou na 887 milionů. Jenže se objevila spousta jiných za-
smluvněných akcí a také nějaké havarijní záležitosti a ty začaly 
z toho krajíce ukrajovat.

Ale na trať je přece dotace?
Jenže je to 85 procent uznatelných nákladů. 
Slovo uznatelných je v tomto případě podstat-
né. Protože DPH tam dneska nepatří, takže ve 
skutečnosti je to jen 62 procent. A to je velký 
rozdíl, jestli něco financujete z patnácti nebo 
skoro čtyřiceti procent. Ale je pořád možné, že 
těch 460 milionů korun bez DPH jsme schopni 
ufinancovat. Máme v rozpočtu šedesát milionů 
na havarijní stavy, třeba je použijeme.

Takže není jisté, že s druhou etapou tramvajo-
vé trati je konec?
Záleží na nabídce, jakou dostaneme. Ještě 
není definitivní konec. Když to bude možné, 
budeme novou trať financovat. Museli bychom 
ale udělat na začátku nového roku rozpočto-
vou změnu.

A odpadové centrum?
Tam jsme si naplánovali do rozpočtu jeden mi-
lion korun na případné přepracování projekto-
vé dokumentace. Ten projekt trochu zbytečně 
nabobtnal. Třeba se dopracujeme k úsporné-
mu řešení, které budeme schopni zvládnout 
v roce 2022.

Co všechno město platit musí?
Mandatorní, tedy nutné výdaje tvoří mzdy, objednávka veřej-
ných služeb a příspěvky organizacím včetně školství. Jen na 
mzdách zaplatíme v příštím roce podle posledního návrhu 534 
milionů korun. Objednávky veřejných služeb činí 690 milionů 
a na příspěvkové organizace včetně škol je v rozpočtu určeno 
420 milionů.

Každopádně když srovnáme celkové příjmy a výdaje na „pro-
voz města“, zbývá v rozpočtu přes 560 milionů korun. Jak s nimi 
naložíte?
Z globálního hlediska by si město mělo držet určité paramet-
ry. Mělo by dávat prostředky do oprav a do investic. Aby bylo 
hospodaření města zdravé. Pokud město nebude udržovat svůj 
majetek, dojde k jeho chátrání. Zhruba 200 milionů bychom 
měli dávat na opravy, včetně vodohospodářské infrastruktury. 
Tam je zákonná povinnost asi 95 milionů korun, která se odvíjí 
od hodnoty a stáří infrastruktury.

Můžete být konkrétnější?
Do škol jde 44 milionů, asi sto milionů padne na opravu ulice 
8. května, 95 milionů na koordinovaný tah křižovatek Foerste-
rova a dopravní stavby, 17 milionů půjde do protipovodňových 
opatření, 95 na obnovu vodohospodářské infrastruktury, 25 na 
obnovu nemovitostí, 45 na projektovou dokumentaci a 95 na 
nestavební investice – což jsou třeba výkupy pozemků nebo 
vybavení školních jídelen. Zhruba padesát milionů zůstane na 
všechny ostatní investice.

A kolik peněz zůstane na granty?
To jsou neinvestiční dotace, na které bude v příštím roce vyčle-
něno 80 milionů korun, což je asi o šest méně než letos. Ale kdyby-
chom se rozhodli nedat peníze nikomu na sociální služby a cokoliv 
jiného, mohli bychom třeba stavět trať.

 „KDYŽ TO BUDE MOŽNÉ, BUDEME  
 NOVOU TRAŤ FINANCOVAT“ 

Otakar Bačák
náměstek primátora
Kompetence: ekonomika a rozpočet města, městská zeleň 
a odpadové hospodářství, Výstaviště Flora Olomouc.
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Popis položky
Schválený 
rozpočet 
2019

Návrh roz-
počtu 2020

Střednědobý 
výhled roz-
počtu 2021

Střednědobý 
výhled roz-
počtu 2022

Střednědobý 
výhled roz-
počtu 2023

1 Tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 994 039 1 989 352 2 059 352 2 059 352 2 059 352

2 Tř. 2 - 3 NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 269 798 221 764 102 800 74 000 74 000

3 Tř. 4 - PŘIJATÉ DOTACE vč. HČ 316 541 440 034 374 034 384 034 384 034

4 PŘÍJMY CELKEM (ř.1 až 3) 2 580 378 2 651 150 2 536 186 2 517 386 2 517 386

5 Provozní výdaje - odbory MMOL 320 157 357 504 357 504 357 504 357 504

6 Mzdy 517 731 534 434 534 434 534 434 534 434

7 Opravy SMOl*/ 26 446 110 335 85 000 85 000 85 000

8 Neinvestiční dotace - granty 86 545 80 530 80 530 80 530 80 530

9 Objednávky - akciové společnosti 681 558 689 118 680 888 680 888 680 888

10 Příspěvkové organizace - odbor školství 152 000 158 688 158 688 158 688 158 688

11 Příspěvkové org. (MDO, MFOL, HMO, KMO, ZOO) 246 960 260 295 260 295 260 295 260 295

12 Ostatní výdaje 55 572 68 401 68 401 68 401 68 401

13 CELKEM - PROV. VÝDAJE (ř. 5 až 12) 2 086 969 2 259 305 2 225 740 2 225 740 2 225 740

14 Provozní saldo (ř.4 - ř.13) 493 409 391 845 310 446 291 646 291 646

15 Splátky úvěrů -137 675 -137 670 -125 910 -125 910 -170 910

16 Nové úvěry 0 290 000 100 000 60 000 0

17 Změna stavu prostředků na účtech 100 000 20 000 0 20 000 40 000

18 CELKEM FINANCOVÁNÍ (ř.15 až 17) -37 675 172 330 -25 910 -45 910 -130 910

19 ZŮSTÁVÁ NA KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (ř.14 + ř.18) 455 734 564 175 284 536 245 736 160 736

*/ část nákladů na opravy v r. 2019 zahrnuto do kapitálových výdajů

Do mandatorních výdajů patří i mzdy. Komu přidáte?
Mzdy jsou pod kuratelou státní legislativy, která je navyšuje bez 
toho, že bychom na to dostali cokoliv navíc. Ke všemu růst mezd je 
vyšší než růst daní, takže musíme šahat do vlastních prostředků.

Jak se zvýší?
Z 518 na 534 milionů korun. Ale plné navýšení by bylo příští 
rok ještě o několik desítek milionů vyšší. Sice se zvýší nárokové 
složky, ale z naší strany bude nutné zmrazit nebo snížit nenáro-
kové složky, to znamená prémie.

Koho se to dotkne?
Úředníků a zaměstnanců příspěvkových organizací, jako jsou 
divadlo, zoo, knihovna nebo filharmonie. Zákonné navýšení 
u příspěvkovek činí dvacet milionů, ale my můžeme příspěvky 
zvednout jen o 13 milionů, takže z toho nepokryjí ani platové 
nároky a budou muset hledat úsporu v provozu. Pořád nám to-
tiž v rozpočtu schází asi dvě stě milionů, o které Olomouc přišla 
před deseti lety při změně rozpočtového určení daní.

Co to znamená?
Každá obec dostane od státu stejnou sumu na jednoho obyva-
tele. Tam, kde nemají divadlo, zoo nebo tramvajovou dopravu, 
jsou tedy na tom logicky lépe. A přitom jejich obyvatelé do-
jíždějí k nám, využívají naši hromadnou dopravu nebo jedou 
k nám do divadla.

Největší výdaje jsou v objednávce veřejných služeb. Co vše tam 
patří?
Například hromadná doprava, úklid, svoz odpadu, veřejné 
osvětlení a podobně. Spadají tam Technické služby, Dopravní 
podnik nebo Výstaviště Flora.

Dá se tam ušetřit?
Leda racionalizací služeb. Je to hodně ale o personálu a ener-
giích. A na tom moc neušetříme. Spíše je to otázkou „úplaty“ za 
tyto služby. Jestli třeba budeme zvyšovat jízdné nebo poplatky 
za odpad. Ale je možné se vydat třeba i cestou omezení těch 
poskytovaných služeb.

Tak třeba jízdné se od dubna změní…
Ano. Jenže Olomoucký kraj současně zvýšil příspěvek na hraze-
ní dopravy dopravcům za každého obyvatele ze 70 na 150 ko-
run. Takže to, co jsme si mysleli, že ušetříme zvýšením jízdného, 
stejně neušetříme. Náš odvod kraji nás nemine a místo sedmi 
milionů odvedeme více než dvojnásobek.

Jak vypadá rozpočet města pro další roky?
Ve střednědobém plánu jsme zafixovali všechny provozní výda-
je. To je ale trochu nereálné, pokud nepřijmeme racionalizační 
opatření. V dalších letech nás totiž čeká pokles příjmů a klesat 
budou i dotace. Město bude mít k dispozici asi polovinu toho, co 
dnes.   Pavel Konečný

Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2021–2023: souhrnná rekapitulace
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Olomouc bude opět městem květin
Odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství navrhl nové květinové zá-
hony pro třídu Svobody. Ty nahradí zvý-
šené záhony, které byly ve špatném stavu 
a vyžadovaly obnovu.

„Navržená koncepce obnovy květino-
vých záhonů, které dlouhodobě dotváří 
zelený pás mezi komunikací a chodní-
kem na třídě Svobody, počítá se střídá-
ním záhonů z okrasných trav a záhonů 
s barevně kvetoucími trvalkami, které 

jsou doplněné o cibuloviny,“ popsal ná-
městek primátora Otakar Bačák, v jehož 
kompetenci je městská zeleň.

Díky cibulovinám rozkvete třída Svo-
body na jaře, v létě a na podzim zajistí 
kvetení trvalky. Místo klasického trávní-
ku tam budou okrasné trávy, které nevy-
žadují intenzivní údržbu.

„Řešení je v souladu se současnými 
trendy v použití květinových výsadeb ve 
městech i s trendy adaptace na změ-
nu klimatu. Navržené květinové záhony 

jsou z květin a trav lépe snášejících su-
cho,“ dodal náměstek Bačák.

Komplikace při obnově přinášejí inže-
nýrské sítě uložené v zelených pásech. 
To se ukázalo i nyní, kdy pracovníci Vý-
staviště Flora narazili na sítě nacházející 
se nečekaně těsně pod povrchem.

Na jaře se počítá také s výměnou 
mobiliáře, laviček, košů a postupnou 
výměnou dožívajících lísek tureckých. 
Další etapa obnovy květinových záho-
nů na třídě Svobody bude pokračovat na 
podzim 2020 výsadbou cibulovin až po 
Náměstí Hrdinů.   mmo

RD  Trocnovská

Radka Můčková
+420 725 325 125

radka@metr2reality.cz

Daniel Maciuch
+420 603 177 776

dan@metr2reality.cz

Vily  Hraniční

Bc. Lucie Mrázková
+420 734 172 171

lucie@metr2reality.cz

RD  Macharova

Naďa Čunderlová
+420 603 177 771

nada@metr2reality.cz

RD  Ječmínkova

Krásné Vánoce,

štěstí a zdraví 

v roce 2020

přeje 

tým metr2 reality

V Olomouci podají ruku patologickým hráčům. 
Pokaždé tím pomohou dalším osmi lidem
Na jednoho hazardního hráče připadá 
osm blízkých osob, které jsou zasažené 
situací spojenou s jeho hraním a závislos-
tí. Společnost Podané ruce nově nabízí 
pomoc všem devíti. Otevírá proto večerní 
skupinová setkávání zaměřená na osoby, 
které jsou hráčům nejblíže. První z nich 
startuje v Olomouci v lednu.

Nový program je součástí aktuální 
kampaně Osm ku jedné, která si klade za 
cíl informovat veřejnost o problematice 

patologického hraní a o tom, jak nejbližší 
okolí hráče může pomoci při řešení téhle 
složité situace. „Právě rodina a partneři 
jsou klíčem k úspěchu. Bez jejich motiva-
ce a podpory nemají hráči šanci vyhrát 
zpět svůj život,“ říká Lukáš Hrubý, odbor-
ný ředitel Společnosti Podané ruce, a do-
dává, že jeho organizace ve stejné době 
nabídne individuální, párové nebo rodin-
né konzultace patologickým hráčům, kte-
ří se chtějí zbavit své závislosti.

Centrum dosud nabízelo služby zamě-
řené primárně na hráče. „Nově chceme 
klást důraz na propojení rodinných va-
zeb, na společná setkání. Pokud ale bude 
chtít klient samostatné sezení, není to 
problém. Anonymita je ve všech přípa-
dech samozřejmostí,“ potvrzuje vedoucí 
centra Lukáš Franc.

Podle lékařských odhadů je v popula-
ci až 1,2 procenta patologických hráčů. 
A jejich počet stále roste. V přepočtu na 
počet obyvatel Olomouckého kraje se 
jedná o 6300 lidí ohrožených tímto ty-
pem závislosti.   dtx
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Společně se studenty Univerzity Palacké-
ho můžete nadělit radost, dárky a vánoč-
ní atmosféru lidem, na něž bývá často 
zapomínáno. Kromě seniorů a pacientů 
z léčeben pro dlouhodobě nemocné my-
slí iniciativa i na děti s poruchou autistic-
kého spektra z olomouckého Centra JAN. 
Projekt s názvem Vánoce pro všechny se 
chystá na čtvrté svátky.
 
Letos se na dárky dle svého přání mohou 
těšit klienti z pěti zařízení. Projekt, který 
začínal s patnácti pacienty LDN Vojenské 
nemocnice v Olomouci, má dnes na svém 
kontě přes 280 obdarovaných seniorů ve 
čtyřech zařízeních.

„Vše je založeno na osobním přístu-
pu a dobrovolnictví bez nároku na od-
měnu. Proto jako každý rok na počátku 
prosince společně s dobrovolníky osob-
ně navštívíme zapojené děti a seniory 
a budeme zjišťovat, co by rádi našli pod 

stromečkem. Jejich přání pak zveřejníme 
na webu a na facebooku. Tím se odstartu-
je rezervace pro donátory,“ uvedla zakla-
datelka projektu Nela Chudová.

Přání bývají různá a většinou se jedná 
o maličkosti, jako jsou knihy, ponožky, 
pyžama, polštáře, kalendáře, naslou-
chátka… „Zkrátka obyčejné věci, které 
však udělají neobyčejnou radost. Stejně 
jako loni mohou lidé pomoci také s vý-
robou přáníček a pečením cukroví, které 

následně dobrovolníci balíčkují a distri-
buují. Každý senior má tak zajištěný ales-
poň malý dáreček,“ dodala Chudová.

Dárky si bude moci zarezervovat kdo-
koliv přes krátký formulář na webových 
stránkách. Proces je jednoduchý – stačí 
vyplnit formulář, následně dárek koupit, 
zabalit, označit štítkem se jménem ob-
darovávaného a do 17. prosince přinést 
na recepci Knihovny UP ve Zbrojnici na 
Biskupském náměstí.

Pár dní před Vánoci se skupinky dob-
rovolníků i koordinátorky vydají roz-
dat dárky. Několikaměsíční práce bude 
u konce a na řadě už bude jen rozdávání 
radosti. Kromě rezervování dárečků nebo 
dobrovolnické pomoci mohou zájemci 
poslat také libovolný příspěvek na trans-
parentní účet 2101507010/2010. Peníze 
pak putují na univerzální balíčky nebo na 
koupi konkrétních dárečků, které si nikdo 
nezarezervoval.   dtx

 VÁNOCE PRO VŠECHNY: DÁRKY PRO 
 OPUŠTĚNÉ SENIORY A NEMOCNÉ DĚTI 

Jak se můžete zapojit?
 Podělte se o krabičku doma upe-
čeného cukroví a přineste na recep-
ci knihovny Univerzity Palackého 
(Zbrojnice, Biskupské náměstí 1) do 
17. 12.
 Vytvořte vánoční přáníčko.
 Vyberte si a splňte přání pacienta 
či dítěte na našem webu 
vanocevsem.cz/pacienti.
 Přispějte libovolnou částku na 
transparentní účet 2101507010/2010.
 Přijďte nám pomoc uspořádat při-
nesené dárečky a balíčkovat cukroví 
do Studentského klubu UP; Biskup-
ské náměstí 1, 18. 12. od 16:00.

Vozíčkáři se kvalifikovali na mistrovství světa
První listopadový víkend se skupina vozíč-
kářů, která se od června aktivně schází na 
pravidelných trénincích Line Dance, vy-
pravila na mezinárodní taneční soutěž do 
Písku na Czech Open 2019. Účastnilo se 
jí na čtyři sta tanečníků z 18 zemí světa.

„Bylo to poprvé v historii této soutě-
že, kdy byla otevřena kategorie Wheel-
chair neboli kategorie pro vozíčkáře. 
Tato soutěž byla také kvalifikační soutěží 
pro mistrovství světa, které se uskuteč-
ní v Německu a našim vozíčkářům se 

podařilo kvalifikovat,“ uvedla vedoucí 
taneční skupiny Lenka Fasnerová.

Olomoučtí vozíčkáři měli obrovský 
úspěch a sklidili ovace. Soutěžilo se 
ve dvou kategoriích – manuální vozí-
ky a elektrické. V obou kategoriích měl 
taneční klub Linedance Club Olomouc 
zastoupení. A to přesto, že vznikl teprve 
v létě pod Centrem pohybu.   dtx

Kategorie electric wheelchair 
1. místo Filip Hyrák

Kategorie manual wheelchair
1. místo Michal Koutný
3. místo Marie Lokajová
4. místo Petra Habáňová
5. místo Tomáš Fojtík
6. místo Lukáš Studený
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Podávání	žádostí	
o dotace	pro	rok	2020
Cestovní	ruch
12.	12.	2019–30.	12.	2019	Cestovní	ruch
1.	2.	2020–30.	10.	2020	(nebo	do vyčerpání	alokované	částky)	
Celoroční	dotace	v oblasti	cestovního	ruchu

Informační	centrum
10.	1.	2020–25.	1.	2020	Průvodcovské	služby

Kancelář	primátora
1.	2.	2019–do 31.	10.	2019	(nebo	do vyčerpání	alokované	částky)	
Podpora	společensko-prospěšných	projektů

Kultura
11.	11.	2019–25.	11.	2019	Činnost	kulturních	organizací
11.	11.	2019–25.	11.	2019	Festivaly
11.	11.	2019–25.	11.	2019	Kulturní	akce
11.	11.	2019–25.	11.	2019	Olomouc	ve fi	lmu
11.	11.	2019–25.	11.	2019	Publikační	činnost
11.	11.	2019–31.	12.	2020	Mikrogranty
1.	4.	2020–31.	12.	2020	Celoroční	dotace	v oblasti	kultury

Oddělení	vnějších	vztahů
16.	12.	2019–10.	1.2020	Zahraniční	aktivity	
s důrazem	na partnerská	města

Ochrana	obyvatel
16.	12.	2019–31.	10.	2020	(nebo	do vyčerpání	alokované	částky)	
Ochrana	obyvatel

Sociální	služby
16.	12.–16.	1.	2020	Sociální	služby	v Olomouci	v roce	2020
6.	12.	2019–6.	1.	2020	Sociální	oblast	a oblast	odstraňování	
bariér	v Olomouci	v roce	2020
6.	12.	2019–6.	1.	2020	Prevence	kriminality	v Olomouci	
v roce	2020

Sport
13.	12.	2019–10.	1.	2020	Celoroční	činnost	
sportovních	organizací
13.	12.	2019–10.	1.	2020	Pořízení	nebo	technické	zhodnocení	
dlouhodobého	hmotného	a nehmotného	majetku	
sportovních	organizací
13.	12.	2019–10.	1.	2020	Zabezpečení	vrcholového	
a výkonnostního	sportu	dětí	a mládeže
13.	12.	2019–30.	10.	2020	Sportovní	akce

Školství
16.	12.	2019–10.	1.	2020	Využití	volného	času	dětí	a mládeže
16.	12.	2019–10.	1.	2020	Podpora	aktivit	realizovaných	
vysokými	školami
16.	12.	2019–10.	1.	2020	Podpora	výchovně	vzdělávacích	
aktivit	pro	děti	a žáky	MŠ	a ZŠ

Životní	prostředí
16.	12.	2019–16.	1.	2020	Tvorba	a ochrana	životního	prostředí
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PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

UZAVÍRKY PROSINEC 2019
Probíhající a předpokládané uzavírky na území 
Statutárního města Olomouce | prosinec 2019

30. 10.–17. 12. částečná uzavírka ulice Rolsberská, Přerovská a Týnecká
4. 11–9. 12. úplná uzavírka ul. Wolkerova – železniční přejezd
11. 11.–15. 1. Horní a Dolní náměstí – Vánoční trhy 2019
9. 11.–15. 12. úplná uzavírka ul. Českobratrská - prodloužení

11. 11.–10. 12. částečná uzavírka ul. Fischerova
5. 10.–1. 3. úplná uzavírka chodníku v ul. Masarykova – most
14. 10.–10. 2. úplná uzavírka ul. Blanická
23. 9.–10. 12. úplná uzavírka chodníku a cyklostezky na křižovatce 
Kosmonautů a Wittgensteinovy
19. 7.–31. 12. úplná uzavírka ul. Nábřeží
3. 4.–18. 12. úplná uzavírka ul. Sokolovská, Na Letné, Husova, Nábřeží



ROZHOVOR

Lubomír Kalusek
Rodák z Troubelic (*1946), absolvent Filozofické fakulty UP. Od roku 
1982 žije trvale v Olomouci. Byl dlouholetým pedagogem na Gymnáziu 
Hejčín. A už 22 let píše rok co rok městskou kroniku.

POŘÁD SE NĚCO DĚJE
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Městská kronika má vždy sedm hlavních 
kapitol. „Pokrývají organismus města po 
všech stránkách od financí přes magistrát, 
výstavbu až po kriminalitu nebo zaměst-
nanost,“ vysvětluje městský kronikář Lu-
bomír Kalusek. Vést kroniku je pro každou 
obec zákonem stanovená povinnost.

Olomoucké dějiny jsou od samého počát-
ku kronikářsky pokryty 62 texty. „Napsány 
jsou německy, latinsky i česky a jsou až do 
roku 1860. A pak – konec. Je tam stoleté 
bílé místo. Do roku 1961 nemá Olomouc 
kroniku v pravém slova smyslu. Je to vy-
světlitelné jedinou věcí, místo kroniky byly 
dělány takzvané výroční zprávy. Plnilo 
to svým způsobem podobnou funkci, ale 
není to plnohodnotná kronika,“ řekl kro-
nikář Kalusek. Sám to považuje za zvlášt-
nost. V roce 1961 bylo ve městě klasické 
kronikářství obnoveno. „Těch sto let asi 
nikdo nedopíše,“ posteskl si kronikář.

Od kdy jste kronikářem?
Od roku 1997. Byl to pro mě skok do stu-
dené vody. Doslova. V tom roce totiž přišly 
povodně. Takže kronika toho roku má o pa-
desát stránek víc, než by normálně měla.

Proč jste se na to dal?
Já jsem profesí historik. To byl teoretický 
základ. Vystudoval jsem dějepis a až do 
roku 2011 jsem dějepis vyučoval a vedl 
i historický seminář. A taky jsem byl v de-
vadesátých letech krátce i novinářem. 
Dělal jsem externě pro Hanácké noviny 
víkendovou historickou přílohu. Psal jsem 
o lupiči Martinu Leciánovi nebo o vzni-
ku železnice v Olomouci. Zkrátka, co mě 
zajímalo. To skončilo v pětadevadesátém. 
Pak jsem měl rok pauzu a přihlásil se do 
konkurzu na kronikářství.

Po kom?
Můj bezprostřední předchůdce byl můj 
učitel z vysoké školy Miloslav Pospíchal. 
Ten to dotáhl do roku 1989.

Je tam tedy sedmiletá mezera?
Když jsem se stal kronikářem, psal jsem 
od roku 1997 dále. A to trvalo do roku 
2005, načež tehdejší vedení města projevi-
lo zájem o to, aby se ta díra zacpala.

Udělal jste to?
Ovšem. To už ale byla ryze historická prá-
ce a dva roky jsem musel sedět na zadku 
v archivu. Jinak to nešlo. To nebyla kroni-
kařina. Vlastně to byla sonda do původ-
ních informací, do archiválií. Pročítal jsem 
tisíce stran a dělal z nich excerpci. Vznikla 
z toho brožura Olomouc v roce 1.

Jaký je rozdíl mezi psaním kroniky a his-
torickým bádáním?
Podstatný. Jako kronikář já nehodnotím. To 
je role historika. Jako kronikář jen zapisuji, 
co se stalo a kdy. Kam kdo přišel, co udělal. 

Je to pro vás jednodušší?
Samozřejmě.

A nemáte někdy chuť zahodnotit si?
Je to v podstatě trochu schizofrenie. Kro-
nikář musí bojovat s historikem v sobě, 
aby se nenechal strhnout na nějakou 
stranu. Musím popsat situaci, jaká byla.

Jak to vlastně všechno děláte?
Charakter té práce vyžaduje určitou pravi-
delnost. Pořád se něco děje. Během roku 
musím shromáždit obrovské množství ma-
teriálu a potom se to musí sesypat, setřást 
na sto padesát stránek. 

Máte smlouvu na počet stran?
To ne, to nebylo určeno, ale považuju to 
tak za přijatelné, protože pětisetstránko-
vá kronika z jednoho roku by asi neměla 
smysl. Je tedy trochu problém dostat tam 
ty nejdůležitější věci.

A to sesypávání začne v lednu?
To probíhá ke konci kalendářního roku. 
Ale píšu průběžně. Závěrečná redakce 
přichází s koncem roku. Pak se to mecha-
nicky napíše, udělá korektura, aby tam 
nebyly pravopisné chyby a věcné omyly. 
A pak se to napíše do papírové podoby 
a převádí se vše do elektronické formy. 
Kdysi na diskety, teď na cédéčka.

A v budoucnu na jiné médium?
Nevím. Ale je tady jiný problém, tiskne se 
to ve dvou exemplářích na laserové tis-
kárně a nikdo neví, jestli ten tisk vydrží sto 
let… Nemáme žádnou zkušenost. Kosmo-
va kronika psaná ručně vydržela.

Za dobu, co kroniku píšete, dá se vyzdvih-
nout nějaký dobrý ročník?
Tak mimořádný byl ten první. Upřímně ře-
čeno, kdybych měl jeden rok vytáhnout, to 
nedokážu. Každý rok se dějí věci, které vás 
překvapí. Mění se situace a společnost se 
vyvíjí. A život je stále složitější, což může-
me jako svědci pozorovat.

Změnila se Olomouc?
Pronikavě. Po vizuální a architektonické 
stránce hlavně. Změnila se i společenská 
situace, máme netušené možnosti. Ale 
hlavně se mi líbí, že Olomouc je pravé 
univerzitní město a studenti dotvářejí 
jeho atmosféru. To je dar.   Pavel Konečný

VÝŇATKY Z OLOMOUCKÝCH KRONIK

Před Květnou nedělí 28. března přices-
tovali z Prahy král Ludvík (Jagellonský) 
s královnou Marií. Biskup Ludvíkovi vložil 
do rukou berlu a poté společně vedli pro-
cesí. Na Zelený čtvrtek se královský pár 
zúčastnil obřadu mytí nohou. Královna 
omyla nohy 23 starcům, poté jim darova-
la nový oděv a posluhovala při stolování.

Těsně před královým odjezdem byly 
v pátek 17. dubna veřejně na náměstí 
páleny luteránské spisy. Městská rada 
jednala o osudu vězněného jihlavské-
ho kazatele Pavla Serata, propuštěn byl 
7. července. 

Nadešlo pondělí 7. listopadu, den šedesá-
tého výročí VŘSR. Bohatá výzdoba, panely, 
vlajky, třepetalky, hesla, fotografie a úspě-
chy našeho lidu a radostná atmosféra, to 
všechno symbolizovalo ráz našeho města 
v době tohoto výročí.

Olomoucké náměstí Rudé armády se 
v odpoledních hodinách zaplnilo více než 
42.000 občany, kteří se zúčastnili velké ma-
nifestace přátelství a družby se Sovětským 
svazem. Na čestnou tribunu, na kterou 
jsem byl také pozván, vystoupili předsta-
vitelé politického a veřejného života olo-
mouckého okresu a města, vzácní sovětští 
hosté a další.

Po státních hymnách ČSSR a SSSR za-
hájil manifestaci předseda Mě V KSČ v Olo-
mouci s. Jaroslav Perůtka. Přivítal delegaci 
Sovětské armády, vedenou generálmajo-
rem Vasilijevičem Kovtunovem, delegaci 
KV KSČ v čele s dr. Janem Tencianem, dele-
gaci OV KSČ s vedoucím tajemníkem  
s. Mir. Komolým, ONV s předsedou Bořivo-
jem Vepřekem a všechny další účastníky.

Slavnostní projev přednesl s. Miroslav 
Komolý, který byl zveřejněn ve Stráži lidu 
dne 10. listopadu a byl přijat bouřlivým 
potleskem.

Výrazné výkyvy teplot koncem února 
letošního roku způsobily částečné pro-
padnutí kolejového svršku na ulici 8. květ-
na. Dopravní podnik města Olomouce 
(DPMO) jako provozovatel v důsledku 
toho nařídil snížení traťové rychlosti z 20 
na 5 kilometrů za hodinu. Tramvaje se tak 
po dobu několika týdnů svou rychlostí do-
staly na úroveň chodce. V polovině břez-
na byly zahájeny opravné práce a místo 
tramvají dopravu dočasně převzaly auto-
busy. Se zásadní rekonstrukcí ulice 8. květ-
na se počítá na dobu příštího roku.

1523
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2019
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 HAPPENING! 

Olomoučané vzpomínali na sametovou revoluci. Na řadě 
míst a akcí ve městě si připomínali třicáté narozeniny svo-
body a demokracie. Některé z nich v neděli 17. listopadu 
pořádalo samo město. Patřil mezi ně i happening a série 
koncertů na Palachově náměstí.   mif
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Úspěšnou sezonu pro Atletický klub Olo-
mouc uzavřelo 5. října družstvo starších 
žáků ziskem bronzových medailí z mist-
rovství České republiky v Praze.

O něco lépe se dařilo na konci září druž-
stvům olomouckých dorostenců a juni-
orů, když oba týmy vybojovaly ve své 
kategorii na Mistrovstvích ČR stříbro. 
Značně oslabené družstvo mužů se letos 
trápilo mezi extraligovými soupeři a po 
čtyřech letech se tak příští sezonu vrátí 
do I. národní ligy. Stejně dopadlo také 
družstvo žen, které loni sice zaznamena-
lo historický postup do nejvyšší soutěže, 
ale mezi silnou konkurencí se neudrželo.

Z individuálních výkonů je třeba vy-
zdvihnout medaile získané juniorskou 
a dorosteneckou kategorií na mistrov-
ství České republiky, které hostil po-
slední červnový víkend právě Atletický 
klub Olomouc. Domácí atleti na něm 
získali celkem devět cenných kovů. Eva 
Kubíčková vybojovala bronz v běhu na 
200 m a v běhu na 100 m si doběhla pro 
stříbro před další olomouckou sprinter-
kou Lucií Mičunkovou, která tak obsadi-
la bronzovou příčku. Z vrhačské sekce 

dopadli nejlépe Karolína Morbitzerová 
a Jakub Héža. Karolína skončila druhá 
v hodu diskem a Jakub i přes nový osobní 
rekord 18,48 m nenavázal na své halo-
vé prvenství a obsadil také druhé místo. 
V tyčkařském sektoru překvapila osob-
ním rekordem 347 cm Veronika Jiráčková 
a získala pro domácí klub další stříbrnou 
medaili. Krásným závěrem šampionátu 
se staly štafetové běhy, kde olomouč-
tí přidali další tři medaile. V bězích na 
4x100 m získaly dorostenky stříbro, když 
doběhly v novém oddílovém rekordu 
47,50 s a dorostenci vybojovali zlatou 
medaili za čas 42,75 s. V běhu na 4x400 
m uzavřela medailové tažení doroste-
necká štafeta, která proběhla cílem na 
třetím místě.

Na výše zmíněný šampionát se do 
Olomouce sjelo přes tisíc atletů ze 121 
klubů z celé České republiky. Mistrovství 
bylo provázeno výborným počasím, bylo 
k vidění spoustu atraktivních atletických 
výkonů a bylo překonáno celkem šest re-
kordů mistrovství.

Na Mistrovství ČR do 22 let získal jedi-
nou medaili pro Olomouc Martin Odstr-
čil, když překonal laťku ve výšce 207 cm 

a obsadil mezi výškaři druhé místo. Juni-
or Jonáš Pospíšil vybojoval také stříbro 
na přelomu května a června ve Zlíně na 
Mistrovství České republiky ve vícebo-
jích. V mladších kategoriích se stala nej-
úspěšnější závodnicí Martina Mazurová, 
která získala na Mistrovství ČR starší-
ho žactva zlato ve vrhu koulí a stříbro 
v hodu diskem. Zlatou příčku pak v kouli 
obsadila také na IX. hrách letní olym-
piády mládeže v Jablonci nad Nisou. 
Z Jablonce si odvezli medaile také Matěj 
Háp za druhé místo ve skoku vysokém 
a mladší žákyně Darina Homoláčová za 
třetí příčku ve skoku dalekém.

Úspěšnou sezonu má za sebou i býva-
lý československý reprezentant ve spor-
tovní chůzi a dodnes stále aktivní člen 
olomouckého klubu Václav Dostalík. 
V březnu v polské Toruni získal bronzo-
vou medaili na Veteránském mistrov-
ství světa v halové atletice jako součást 
tříčlenného družstva v chůzi na deset 
kilometrů. V září pak v italských Benát-
kách na Mistrovství Evropy veteránů 
v chůzi získal stříbro v soutěži družstev 
na dvacet kilometrů a v individuálních 
soutěžích pak obsadil šesté místo na 
pětikilometrové trati, třinácté místo na 
desetikilometrové distanci a deváté na 
dvacetikilometrové trati.   deš

 ATLETI MAJÍ ZA SEBOU DOBRÝ ROK 

Volejbalistky byly krůček od Ligy mistryň
Až po dvou pětisetových bitvách a dra-
matickém zlatém setu unikl volejbalis-
tkám Olomouce postup do hlavní fáze 
Ligy mistryň. Chimiku Južne doma pod-
lehly 2:3, stejným výsledkem vyhrály na 
půdě soupeře, těsně podlehly, ale rozho-
dující zkrácený set o dva body prohrály.

Dvojzápas mezi českými a ukrajinský-
mi mistryněmi rozhodly maličkosti. Za 
stavu 13:13 ve zlatém setu Hanačky neu-
bránily dva útoky soupeřek, které se tak 
mohou těšit na atraktivní duely s úřadu-
jícím šampionem Ligy mistryň Novarou, 
Lodží a Stuttgartem.

„Je to obrovská škoda, protože si mys-
lím, že jsme v odvetě byly lepším týmem. 
Rozhodly naše hrubé chyby v několika 
postaveních v rozhodujících momentech 
setů. Moc mě to mrzí, bylo to blízko, ale 
holkám patří velká pochvala, bojovaly 
všechny úžasně,“ řekl kouč Petr Zapletal.

Olomoucké hráčky si po neúspěšném 
boji v předkole Ligy mistryň zahrají nižší 
Pohár CEV a v prosinci je na cestě do os-
mifinále výzvou Busto Arsizio, které právě 
tuto soutěž letos v březnu vyhrálo. „Sou-
boj s italským velkoklubem v CEV Cupu 
nám bude náplastí,“ dodal Zapletal.   deš

Mladí hokejisté 
v národním dresu
První velkou reprezentační přestáv-
ku v sezoně mají za sebou hokejisté. 
Seniorský národní tým absolvo-
val úspěšné vystoupení na turnaji 
Karjala Cup, přípravné zápasy ale 
odehrály také mládežnické týmy. 
Pozvánky do reprezentace dostali 
i někteří nadějní hráči z Olomouce, 
čímž se potvrdilo, že hokej má na 
Hané budoucnost.
Trenér Karel Beran i tentokrát za-
řadil do výběru české osmnáctky 
Tobiáše Handla a Joshuu Jamese 
Máchu. Pozvánku do devatenáctky 
pak obdržel obránce Adam Rutar, 
který si připsal už i několik startů za 
olomoucké áčko.
Velký úspěch slaví Kohouti i v žen-
ském hokeji. Do reprezentačního 
A týmu byla pozvána obránkyně 
dorostu Tereza Radová, která tak 
společně s ostatními hráčkami vy-
razila na Euro Hockey Tour do rus-
kého Dmitrova.   deš
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 VODNÍ PÓLISTÉ TOUŽÍ PO MEDAILI  
 A MYSLÍ NA BUDOUCNOST 
Vrátit se mezi domácí špičku a zaútočit 
na ligovou medaili se v novém soutěžním 
ročníku pokusí vodní pólisté Olomouce. 
Současně se klub snaží vychovávat nové 
hráče a rád by za několik let hrál přede-
vším s vlastními odchovanci.

„Chtěli bychom se po letech půstu dostat 
do nejlepší čtyřky a v play – off si to roz-
dat o medaile. Začátek naznačil, že by se 
to mohlo podařit,“ potvrdil ambice trenér 
pólistů Petr Heger, jehož tým na začátku 
sezony porazil Plzeň a také vítěze České-
ho poháru ze Strakonic.

Ambicím odpovídalo doplnění kádru 
před sezonou. Za Olomouc nastoupi-
li Jakub Berlanský a Martin Babiak, dvě 
posily ze Slovenska. Zůstaly opory Lukáš 
Heger a Lukáš Nezhyba, hráči reprezen-
tační úrovně. „Přál bych si hrát pouze 
s kmenovými hráči, bez hostujících to ale 

zatím nejde. Snad za pár let. Až dorostou 
mladí,“ poznamenal Heger, podle něhož 
má vodní pólo v příštích letech před se-
bou zajímavou budoucnost. Starší žáci 
bojují v žákovské lize, nadějní hráči ros-
tou i v kategorii mladšího dorostu. „V po-
sledních třech letech pracujeme hodně 
s mládeží. Zlepšilo se zázemí, pořádají se 
kempy. Věřím, že se to brzy 
projeví. Pólo má v Olomouci 
tradici, sbíraly se ligové me-
daile. Chceme na to navá-
zat,“ naznačil dlouhodobé 
plány Heger, bývalý repre-
zentant.
O mládež se stará přede-
vším trenér Jiří Bobrovský, 
kterému pomáhá Lukáš 
Nezhyba. Společně se snaží 
přesvědčit děti o přednos-
tech vodního póla. „Je to 

dobrý sport. Zlepšuje fyzickou kondici 
i všestrannost. Navíc je týmový, kluci jsou 
v kolektivu a to je také příjemné,“ vypo-
čítává klady póla Heger, podle něhož je 
možné přihlásit se do tréninku i během 
roku. Přípravka trénuje v olomouckém 
bazénu v úterý a čtvrtek od 16.30 do 
17.30 hodin.   deš

Talentovaná tenistka Štefková musela ukončit kariéru
Nečekaný konec kariéry ohlásila talento-
vaná olomoucká tenistka Barbora Štef-
ková. Naposledy se bývalá 154. hráčka 
světa objevila na dvorcích v červnu 
v Hertogenboschi a neoficiálně uzavře-
la profesionální kariéru v létě. Oficiální 
vyjádření zveřejnila na svém instagra-
movém účtu.

„Moji milí fanoušci a kamarádi. Všich-
ni se mě na to ptáte, a proto bych vám 
teď ráda něco řekla. Musela jsem ukon-
čit svoji tenisovou kariéru. Vrátila se mi 
reaktivní artritida a s ní bolesti obou 
zápěstí,“ uvedla Štefková.

Čtyřiadvacetiletou Štefkovou právě 
zranění obou zápěstí trápilo od roku 

2017. Původně se vůbec nevědělo, v čem 
spočívá problém. Štefková nemohla hrát 
a lékaři si nevěděli rady. Dlouhá léč-
ba zabrala téměř devět měsíců a česká 
hráčka, s již známou diagnozou, se vráti-
la na dvorce na konci listopadu 2017.

Vítězka devíti titulů na okruhu ITF 
se i v průběhu minulé sezony dokázala 
prosazovat. Prošla skrz kvalifikaci do 
hlavní soutěže ve Wimbledonu, zahrála 
si finále na ITF v Thajsku, několikrát byla 
v semifinále. Problémů se zákeřnou ne-
mocí se ovšem zbavit nedokázala. Letos 
se navíc vrátila v plné síle. „Jsem z toho 
smutná, protože mám tenis ráda a dala 
jsem mu hodně. Nejvíc, co jsem mohla. 

A taky proto, že nekončím, jak a kdy 
jsem si sama přála,“ pokračovala Štefko-
vá. „Zároveň jsem šťastná, že jsem měla 
šanci prožít spoustu krásných momentů 
a že mě sport naučil tolik. Chtěla bych 
poděkovat všem, kteří mě podporovali, 
fandili mi. Všem nejbližším, co v tom jeli 
se mnou, ať jsem zrovna byla nahoře, 
nebo dole. A nekonečný dík mojí mámě,“ 
dodala tenistka.

V nové životní etapě se bude věno-
vat vysoké škole. Studuje trenérství 
a sport na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci. „Ale o dalších plánech do bu-
doucna zatím nemám úplně jasno,“ 
řekla Štefková.   deš



26        www.olomouc.eu

1. 12. 14:30 Na tý louce zelený
Česká lidová opereta

Opereta

2. 12. 19:00 Když se zhasne (v Divadle na Šantovce)
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…

Činohra

3. 12. 19:00 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet

Činohra

5. 12. 19:00 Její pastorkyňa
Opera ve třech dějstvích

Opera

5. 12. 19:00 Kočičí hra (v Divadle na Šantovce)
Žijeme jedna pro druhou

Činohra

8. 12. 10:00 Královna Koloběžka První
Učesaná – neučesaná, obutá – neobutá, přijede – nepřijede…

Pohádka

8. 12. 19:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

9. 12. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

10. 12. 19:00 Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést

Činohra

12. 12. 19:00 Cyrano z Bergeracu
Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá

Činohra

13. 12. 19:00 Lovci perel
Exotická opera

Opera

14. 12. 10:00 Vánoční koledování
Zpívání vánočních koled ve foyer MDO

Koncert

14. 12. 19:00 Lovci perel
Exotická opera

Opera

15. 12. 16:00 Kočičí hra
Žijeme jedna pro druhou

Činohra

16. 12. 19:00 The Beatles Celebration
Navždy změnili dějiny pop music

Balet

18. 12. 19:00 Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést

Činohra

19. 12. 10:00 Louskáček
Baletní pohádkový příběh

Balet

20. 12. 19:00 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet

Činohra

21. 12. 16:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

22. 12. 10:00 Vánoční koledování
Zpívání vánočních koled ve foyer MDO

Koncert

22. 12. 14:30 Louskáček
Baletní pohádkový příběh

Balet

22. 12. 19:00 Louskáček
Baletní pohádkový příběh

Balet

23. 12. 16:00 Česká mše vánoční
Koncertní provedení nejznámější české mše

Koncert

23. 12. 19:00 Česká mše vánoční
Koncertní provedení nejznámější české mše

Koncert

25. 12. 19:00 Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…

Činohra

26. 12. 14:30 Louskáček
Baletní pohádkový příběh

Balet

26. 12. 19:00 Louskáček
Baletní pohádkový příběh

Balet

27. 12. 19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta

Opereta

28. 12. 19:00 Vzpoura nevěst
Láska je láska, ale řízek je řízek!

Činohra

29. 12. 19:00 Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden

Muzikál

30. 12. 17:00 Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích

Opera

31. 12. 16:00 Zvonokosy
Muzikál

Muzikál

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

» www.moravskedivadlo.cz» www.kmol.cz

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

Osobnosti střední Moravy 2020
Knihovna připravila i letos kalendárium významných lidí působících 
v různých oborech, kteří jsou spjati s naším regionem svým naro-
zením, působením či úmrtím. Výběr kladl důraz na žijící osobnosti 
a také na co nejtěsnější sepětí s regionem střední Moravy. Navíc 
u každého měsíce je věnován větší prostor jedné vybrané inspira-
tivní osobnosti, která si pro čtenáře připravila krátký medailonek 
i s fotografií. Brožuru je možno získat zdarma jak v ústřední budově, 
tak na všech pobočkách Knihovny města Olomouce.

3. 12. Vánoce na Ukrajině
Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro 
Olomoucký kraj se s rodilými Ukrajinci budeme v 16:30 hodin na 
pobočce Jungmannova těšit na Vánoce. Oni nám přiblíží ty svoje.

4. 12. Mikulášské překvapení
Celostátní projekt věnovaný podpoře čtenářství dětí již od narození 
pokračuje setkáním rodičů či prarodičů s těmi úplně malými dětmi 
v 10 hodin na pobočce Brněnská. Děti čeká krátký program spojený 
s knížkou, hrami, vyráběním a hledáním mikulášského překvapení.

5. 12. Mikulášův zvoneček
Mikuláš s čertem při svém putování ztratili zvoneček, který byl na-
posledy spatřen na pobočce Jungmannova. Kdo přijde na pobočku 
mezi 13. a 18. hodinou, najde jej a zazvoní, dostane od knihovnic 
drobnou odměnu.

9. 12. Klub deskových her
Klub deskových her se sejde od 15 do 18 hodin v budově na náměstí 
Republiky. Přivítáme i další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické 
či nové stolní hry. Hry si lze i půjčit domů. Přihlášení buď v knihov-
ně, nebo na deskovky@kmol.cz.

12. 12. Vánoční dílničky
V oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky od 12 do 17 
hodin si mohou malí i velcí vyrobit jmenovku na dárek, vánoční 
záložku do knížky nebo ozdobu na stromeček, na pobočce Brněn-
ská pak mezi 13. a 18. hodinou dekoraci na štědrovečerní stůl nebo 
k zavěšení do okna.

17. 12. Herní odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Republiky mohou přijít všichni, kte-
ří si chtějí porovnat své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostatními. 
Užijí si zábavu s dalšími chytráky nebo využijí vlastního těla při stu-
diové střílečce The Shoot či sadě sportů Sports Champions. Těšíme 
se od 16 do 18 hodin, vhodné je se předem přihlásit na 585 545 129.

Pobočka Jungmannova nabídne v listopadu a v prosinci snímky ha-
nácké krajiny a zajímavých staveb pořízených z dronu. Stojí za nimi 
olomoucký rodák Tomáš Zrnka.

Budovu na náměstí Republiky oživují snímky vsetínského rodáka 
Pavla Machalky (*1959) žijícího v Přerově. Jeho tzv. street foto bude 
možno zhlédnout až do konce roku.

Cyklus dvanácti obrazů malovaných technikou klasické olejomal-
by po dobu dvanácti měsíců ve dvanácti úplňcích nazvaný Luna 
v obraze(ch) představuje do konce prosince na pobočce Brněnská 
výtvarnice Soňa Zapletalová.

KULTURAwww.olomouc.eu/portal/kalendar-akci

VÝSTAVY
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12. 12. | 19:00 | P2 | Patriot
Mozart: Předehra k opeře Così fan tutte a árie Dorabelly, Bach: 

Air a árie z Magnificat D dur, Vivaldi: Koncert pro zobcovou 

flétnu a smyčcový orchestr C dur, Britten: Ceremony of Carols, 

Čajkovskij: Louskáček

Adriana Sedláčková - zpěv (Konzervatoř Evangelické aka-

demie), Andrea Menšíková - zobcová flétna (ZUŠ Plumlov), 

Pěvecký sbor Campanella (ZUŠ CAMPANELLA Olomouc), Jana 

Synková - sbormistryně, Anastázie Tomečková – harfa (MFO), 

Jakub Klecker – dirigent

Reduta

15. 12. | 10:30 | NM1 | Andělské pírko
koncert pro rodiče s dětmi

Vánoční písně a lidové koledy v aranžmá Miloše Machka

Zuzana Jeřábková - soprán, Kristina Růžičková - soprán, 

Kristýna Saňková - mezzosoprán, Martin Blaževič – bas, 

Miloš Machek – dirigent

Reduta

19. 12. | 19:00 | M4 | Česká pohádka - Vánoční koncert
Dvořák: Čert a Káča, Martinů: Špalíček - suita, Suk: Pohádka - suita

Petr Popelka – dirigent

Reduta

6. 1. | 19:00 | K2 | Na cestách
Schubert, Liszt, Suchoň, Mozart, Rossini, Čajkovskij, Verdi, 

Orff, Meyerbeer

Gustáv Beláček - bas, Daniel Buranovský - klavír

Reduta

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

» www.mfo.cz

Michal Priesnitz 

EJTL
O tajemně dobrodružných 

prázdninách
Nejlepší vánoční dárek pro děti 

koupíte v Olomouci.
Knihkupectví Zlatá velryba, Dolní náměstí

Galerie Mona Lisa, Horní náměstí

5
Tvorba pěti mladých umělců z Makarské zaplnila Galerii 
města Olomouce na Dolním náměstí. Jejich díla zde setrvají 
do 28. prosince.

Edita Brtan se představuje pracemi, které 
v sobě nesou silný osobní prožitek. Pracemi, 
které patří k cyklu Sociální stigma.

Goran Novović staví svou tvorbu na zákla-
dech strhujícího kreslířského talentu, kterým 
se proslavil již v době své školní docházky. 
Pokračuje v tradici malby a kresby 20. století 
v Makarské.

Ana Polić Pavlinović ve svých malbách kon-
zistentně vyjadřuje svou lásku k oblasti Stře-
dozemního moře, kdy často vtipně reflektuje 
vitalitu slunného jihu.

Ivana Glibota Pandžić jde cestou poetiky čis-
tého umění. Taktně přitahuje divákovu pozor-
nost tak dlouho, dokud nenalezne své vnitřní 
uspokojení, dokud nedojde svého ticha.

Vice Glibota je prvním akademickým so-
chařem v Makarské. Jeho sochy a plastiky 
představují tvůrčí vyspělost doprovázenou 
přitažlivým výtvarným provedením.

Výstava pěti chorvatských umělců představu-
je bohatost jejich děl vytvořených klasickými 
malířskými technikami. Účinná výmluvnost 
odráží jejich oddanost k středozemnímu způ-
sobu života a vrozený smysl pro krásu.  ise
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Kašpárkova říše oslaví stovku 

Loutkářský soubor Kašpárkova říše vzni-
kl jako loutkové divadlo pro všechny 
věkové kategorie. Dnes, po sto letech, se 
v konkurenci různých divadelních sesku-
pení specializuje na pohádky pro děti ve 
věku do šesti let.

Kašpárkova říše má ve svém depozi-
tu více než osm set funkčních loutek od 
klasických maňásků, marionet, javajek, 
kornoutových loutek a také nepřeberné 
množství kulis.

„Za dobu trvání Kašpárkovy říše ode-
hráli amatérští loutkovodiči přes tři stov-
ky titulů v dnes už neodhadnutelném 
množství představeních pro stejně neod-
hadnutelné množství diváků,“ zhodnotil 
principál Aleš Pop blížící se sté výročí 
Kašpárkovy činnosti.

Sto let ukazuje, že o hry pro nejmenší 
je stále zájem. „V pohádkách učíme děti 
rozeznat dobro a zlo, lásku a nenávist, 
přátelství. Kašpárkova říše stále budí v dě-
tech fantazii a v dnešní technické době 
plné počítačových efektů je naivní loutka 
něčím, co děti, na rozdíl od doby před 
dvaceti, třiceti lety, dnes vnímají jako něco 
výjimečného. Cítíme závazek v další práci 
pokračovat,“ dodal principál Pop.

Od Hejčína po Slovanský dům
Kašpárkova říše loutek začínala pod 
vedením Františka Čecha v lednu roku 
1920 U Dostálů v Hejčíně jako loutkář-
ský odbor Národní jednoty svou první 
hrou Doktor Faust. Od roku 1922 patřila 

říše loutek pod Sokol v Hejčíně, kde měla 
větší a vybavené jeviště. Když bylo v roce 
1929 Zemským úřadem zřízení loutkář-
ského spolku Kašpárkova říše oficiálně 
povoleno, fungoval spolek v sále Sokola 
v Řepčíně.

Do Hejčína se spolek vrátil na sokol-
ské hřiště v roce 1935. V letech 1951–1957 
se říše loutek stala součástí Závodního 
klubu Moravských železáren. Stálé pro-
story a novou scénu v loutkovém sále, 
a v podstatě i současné jeviště, našel sou-
bor od roku 1958 ve Slovanském domě. 
Tady hraje dodnes, vždy od října do veli-
konoc každou neděli v 15 hodin. 
V prosinci se na děti těší Zvířátka a lou-
pežníci, v lednu představí soubor Čap-
kovu pohádku O pejskovi a kočičce 
a orientální Zubejdu Solimánskou.

Festival Čechova Olomouc
Jako předzvěst stých oslav vzniku 
Kašpárkovy říše se v listopadu konal 24. 
festival amatérských loutkářů Čechova 
Olomouc. Festival, určený široké veřej-
nosti, vznikl v roce 1973 a opakuje se po 
dvou letech. Na tom letošním jej navští-
vilo téměř pět set diváků z řad veřejnos-
ti a mnoho dalších bylo z jednotlivých 
účinkujících souborů. Všichni měli příle-
žitost zhlédnout deset titulů v celé škále 
různých stylů a druhů loutkového diva-
dla. Hrály se klasické i moderní pohádky 
tradiční i netradiční formou, černé diva-
dlo. Kašpárkova říše zahrála na festiva-
lu příběh Tři prasátka, pohádku o tom, 
jak se prasátka schovávala ve svých 

domečcích před zlým vlkem a že přátel-
ství a poctivá práce vždy přináší úspěchy. 
Součástí festivalu byla i unikátní výstava 
loutek – průřez z fondu Kašpárkovy říše 
a také loutky a rodinná loutková divadla 
ze sbírek manželů Mirka a Mirky Nopo-
vých ze Samotišek.

Práce členů Kašpárkovy říše i všech 
souborů z letošní přehlídky Čechovy Olo-
mouce je výjimečná především tím, že se 
jedná o skutečné amatéry, kteří si sami 
vymýšlí program, režírují hry, zhotovují 
loutky, oblékají je a tvoří si kulisy. Před-
stavení z festivalu mají stále zvyšující 
se kvalitu a přizpůsobují se náročnému 
divákovi.

„Žádná televize, počítač ani kino ne-
nahradí zážitek, který si zejména malý 
divák z představení odnáší. Pro něj je to 
velký kulturní zážitek z malé scény,“ řekl 
principál Aleš Pop a dodal, že poděková-
ní patří všem, kdo se na přehlídce podíleli 
nebo ji podporovali.   dtx

Pokud máte zájem stát se amatér-
skými loutkáři, napište na e-mail: 
kasparkovarise@seznam.cz nebo 
volejte na číslo 736 545 689.
Více na www.kasparkovarise.cz, 
nebo Facebooku.

Nová kniha odhaluje zapomenuté i neznámé události přelomového roku
Listopad 1989 v Olomouci den po dni, 
hodinu po hodině. Ikony revoluce i dnes 
neznámí a zapomenutí lidé, kteří tehdy 
sehráli významnou roli.

Jedinečnou sumu informací a vzpomí-
nek na přelomovou dobu před třiceti lety 
přináší nová kniha Olomouc v roce 1989, 
kterou v listopadu představil historik a ve-
doucí kolektivu autorů Miloslav Čermák.

„Všichni víme, jak málo spolehlivá je 
paměť a jak problematické je spoléhat 
se jen na své vzpomínky. To byl jeden 
z hlavních motivů k vytvoření této knihy, 
která soustřeďuje maximum dostupných 
fakt a bude je uchovávat i v době, kdy pa-
mětníci zapomenou nebo tady už nebu-
dou,“ vysvětlil Miloslav Čermák při křtu 

publikace její základní smysl. „Říkal jsem 
si, že není možné, aby to zůstalo nezpra-
cováno, že to je velká výzva a úkol.“

Je to mimochodem obdobný motiv, 
který historika přivedl k tomu, že v roce 
2015 zpracoval a vydal knihu Olomouc 
1968. „Obě knihy, Olomouc 1968 i Olo-
mouc 1989, jsou jedinečnými publikacemi, 
žádné jiné město v České republice nemá 
zpracované vlastní lokální události v těch-
to přelomových obdobích,“ zdůraznil ná-
městek primátora Karel Konečný, který je 
sám autorem jedné z kapitol knihy.

Nová publikace staví jak na vzpomín-
kách samotných aktérů, tak na velkém 
množství písemných materiálů včetně 
výslechových protokolů a dokumen-
tů StB. Přináší také unikátní fotografie 

z bouřlivých listopadových dnů, ale 
i z předlistopadových aktivit olomoucké-
ho disentu.

Publikace Olomouc v roce 1989 je 
v prodeji v knihkupectvích Tycho, Kosmas 
a v obchodní galerii Šantovka.  mif

http://www.kasparkovarise.cz
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Olomouc se ukázala v Nördlingenu
Olomouc se na podzim prezentovala na 
regionální výstavě Donau-Ries Ausste-
llung v německém partnerském městě 
Nördlingen. Akce, která se v Nördlin-
genu koná každé čtyři roky, přiláká 
více jak čtyřicet tisíc návštěvníků nejen 
z Bavorska, ale i z jiných částí Němec-
ka. Na výstavě se prezentují lokální vý-
robci, zemědělci a podnikatelé, stejně 
tak jako partnerská města obcí v okre-
su Donau-Ries. Kromě Olomouce se na 
výstavě představila také francouzská 
města Riom, Couches, Guilleville nebo 

východoněmecké město Stollberg.
Ve stejné době se také uskutečnila 

výměna mezi studenty Církevního gym-
názia německého řádu a Maria Stern 
Schule z Nördlingenu. Tentokrát přices-
tovali němečtí studenti do Olomouce. 
Na programu měli kromě školních akcí, 
výletů a poznávání města i přijetí na rad-
nici spojené s její prohlídkou.Za účasti 
pedagogů ze své partnerské školy Wirt-
schaftsschule Nördlingen oslavila své 
stoleté výročí také Obchodní akademie 
Olomouc.   mmo

Přímo v centru slovenské metropole je 
na mosazném kilometrovníku pod Mi-
chalskou věží vyznačen směr do nejdůle-
žitějších světových měst. I do Olomouce.

S Bratislavou nepojí Olomouc jen řeka 
Morava, která se tam vlévá do Dunaje, ale 
i mnoho dalších souvislostí. „Hledali jsme 
partnerské město, které nám bude blízké, 
aby mělo historické centrum, univerzitu 
a nebylo daleko. Navíc nás spojuje i to, že 
Bratislavu obývali Římané a v Olomouci 
se našel římský vojenský tábor,“ vyjmeno-
val Ernest Huska, vedoucí oddělení kultu-
ry na bratislavské staroměstské radnici. 
Právě městská část Staré Město je už sed-
mým rokem spojena s Olomoucí partner-
skou smlouvou.

„Paní starostku při návštěvě Olomouce 
zajímala soudobá architektura a Mülle-
rova vila, mě zase jejich přístup k takzva-
nému vizuálnímu smogu v památkovém 
centru města,“ řekl primátor Žbánek.

Při návštěvě starostky Aufrichtové 
v Olomouci spolu hovořili i o úzké spolu-
práci Olomouce s partnery z Visegrádské 
čtyřky. Primátor vysvětlil, že následují-
cí roky chce Olomouc věnovat partner-
ským městům Bratislavě, Pécsi a Krakowu, 
potažmo jejich zemím. Právě proto byla 
starostka a bratislavští radní pozváni i na 
Městský bál, jenž bude mít letos česko-
-slovenské téma. „Nabídka mě potěšila, 
idea spolupráce a zdůraznění česko-slo-
venské vzájemnosti nám konvenuje,“ rea-
govala Zuzana Aufrichtová.

K olomoucko-bratislavské souvislosti 
patří i to, že na bitvu u Slavkova s Napo-
leonem se spojenecká vojska formova-
la u Olomouce a bitva skončila přijetím 
Bratislavského míru podepsaném v Pri-
maciálním paláci. Právě tam zavítala i ná-
vštěva z olomoucké radnice.

Olomoucká delegace zavítala v Bra-
tislavě i na vernisáž fotografické výstavy 
Studentské vteřiny sametu v Olomouci. 

Jejím autem je Petr Zatloukal, jenž revo-
luční kvas roku 1989 dokumentoval. Spolu 
s ním se v Bratislavě představil i emeritní 
rektor Univerzity Palackého Josef Jařab 
a fotograf Jindřich Štreit.   pok

Advent přitahuje 
cizince
Pobytové balíčky připravené radnicí 
a Sdružením cestovního ruchu Střed-
ní Morava lákají na adventní trhy do 
Olomouce.

„Balíčky město Olomouc nabízí ve 
spolupráci s olomouckými ubytova-
cími zařízeními již sedm let a jejich 
popularita stále stoupá. Již nyní 
máme informace od hotelů, že druhý 
adventní víkend je zcela vyprodáno,“ 
uvedla náměstkyně primátora Mar-
kéta Záleská, která má na starosti 
cestovní ruch.

Na vánoční kampani spolupracuje 
město především se zahraničními za-
stoupeními agentury CzechTourism. 
Ta propaguje adventní Olomouc 
ve Vídni, Berlíně, Varšavě, Moskvě 
a Londýně. Ve spolupráci s místními 
médii a v předchozích letech navá-
zanými vztahy je rozjetá i velká re-
klamní kampaň na Slovensku.    pok 
www.olomouctravel.cz

 OLOMOUCKÁ STOPA V BRATISLAVĚ   
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Městská vyhláška zakazuje pití alkoholu v centru
Město přistupuje k zákazu pití alkoho-
lu na veřejném prostranství v historic-
kém centru Olomouce. Pro návrh úpravy 
vyhlášky zvedla ruku většina zastupite-
lů. Nové znění vyhlášky bude pro Horní 
a Dolní náměstí platit od 8. ledna.

V centru dosud kvůli pořádání tradičních 
kulturních a společenských akcí platí 
plošná výjimka týkající se konzumace 
alkoholu. Ta se vztahuje na obě náměs-
tí, na kterých však v posledních letech 
přibývá nepřizpůsobivých občanů popí-
jejících alkohol před zraky Olomoučanů 
i návštěvníků města.

„Jsem přesvědčen, že vyhláška po-
může. Jistě nevyřeší všechny problémy, 
ale například městským strážníkům dá 
do rukou praktický nástroj k tomu, aby 
mohli postihovat povaleče, kteří v cen-
tru města posedávají s lahví v ruce,“ 

je přesvědčen primátor Mirek Žbánek, 
který doplnění městské vyhlášky inicio-
val. „Naše dosavadní čerstvé zkušenosti 
z jiných částí města potvrzují, že jestli se 
opilci něčeho opravdu bojí, je to hrozba, 
že jim někdo zabaví alkohol,“ uvedl pri-
mátor Žbánek.

Strážník, nově vybavený certifikovaným 
detekčním přístrojem, tak může nyní spo-
lehlivě určit, zda se i v lahvi od minerálky 
nenachází alkohol. „Právě alkohol může 
v rámci přestupkového řízení zabavit. Ta-
hle hrozba funguje daleko efektivněji než 
pokuty, správní řízení a jakékoliv jiné teo-
retické postihy, kterým se podnapilí bezdo-
movci spíše vysmívají,“ řekl primátor.

Městská policie využívá ke zjištění pří-
tomnosti alkoholu v nápojích certifikova-
ný přístroj Dräger, ke kterému se používá 
trychtýřový adaptér. Při samotné zkoušce 
přístroj analyzuje z výparů, zda se v láhvi 
nachází alkohol.

„S přístrojem máme pozitivní zkuše-
nosti, v letošním roce již došlo opakova-
ně k odnětí nádob s alkoholem v řádu 
jednotek. Povědomí o tomto oprávnění 
strážníků se již rozšířilo i mezi osoby bez 
domova, které se opakovaně takového 
protiprávního jednání dopouští,“ uvedl 
mluvčí strážníků Petr Čunderle.

Vyhláška počítá i s tím, že lidé ne-
budou moci pít alkohol také v širším 
okolí krajského úřadu naproti hlavnímu 
vlakovému nádraží v Olomouci. Tamní 
prostranství s lavičkami u budovy hejt-
manství v poslední době využívají nepři-
způsobiví občané k častému popíjení. 
Zatímco nyní tak nemohou činit do vzdá-
lenosti 50 metrů od vchodu do krajského 
úřadu, nová vyhláška stanovuje vzdále-
nost 100 metrů.

Na všechny akce konané na náměstích, 
pokud na nich budou nabízeny alkoho-
lické nápoje, budou muset organizátoři 
žádat město o udělení výjimky. Na restau-
rační zahrádky se zákaz nevztahuje.

Zákaz pití alkoholu a žebrání na ve-
řejných místech je v Olomouci stanoveno 
městskou vyhláškou od roku 2012.   ste

Jak v klidu přečkat 
silvestr se svým 
domácím mazlíčkem?
S blížícím se koncem roku přichází 
mnoha majitelům jejich čtyřnohých 
mazlíčků na mysl otázka, jak se opět 
vypořádat se zvýšeným hlukem z oh-
ňostrojů a dělobuchů. Strach z těch-
to věcí je u psů vcelku běžný, bojí se 
nečekaného neznámého hluku a zá-
blesků světla.  dtx

Preventivní rady:
 nenuťte psa opustit jeho komfort-
ní zónu, dovolte mu se schovat tam, 
kde se cítí bezpečně,
 omezte zvuky zvenku, zavřete 
všechna okna a dveře,
 ještě před začátkem konce roku 
můžete navštívit veterinární ordinaci 
a požádat veterináře o zklidňující léky,
 nikdy během střílení petard a oh-
ňostroje nenechávejte psa venku na 
zahradě,
 váš pes by měl být čipovaný, mít 
tetování nebo známku s kontaktními 
údaji, pokud se stane, že vám přesto 
uteče, tak je potom jednodušší iden-
tifikace a návrat k majiteli.

Co dělat, když pes uteče:
 pokud je váš pes čipovaný, kon-
taktujte Národní registr majitelů zví-
řat a nahlaste ztrátu,
 kontaktujte nejbližší veterinární 
ordinace a nemocnice,
 obvolejte místní útulky pro zvířata.

Co dělat v případu nálezu psa:
 kontaktujte Městskou policii Olo-
mouc, strážníci psa na místě pře-
vezmou a předají ho do příslušného 
útulku,
 pokud má pes na obojku kontakt-
ní údaje, zavolejte majiteli.

Cyklisté při policejní 
kontrole obstáli
 
Říjnová bezpečnostní akce byla 
zaměřena na cyklisty – způsob 
jízdy, výbavu jízdních kol, využívání 
cyklostezek a na dodržování obecně 
platných ustanovení zákona o provozu 
na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů. Akce 
se uskutečnila ve spolupráci s krajským 
koordinátorem BESIP. Policisté 
zkontrolovali 28 cyklistů a nezjistili 
žádné porušení zákona.   dtx
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Ocenění za věrnost
Ředitel Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje Karel Ko-
lářík si na konci října převzal z rukou 
generálního ředitele HZS ČR Dra-
hoslava Ryby celostátní medaili Za 
věrnost I. stupně.
U příležitosti výročí Dne vzniku sa-
mostatného československého státu 
ocenil Hasičský záchranný sbor Čes-
ké republiky medailemi a plaketa-
mi své příslušníky a osobnosti, které 
se dlouhodobě zasazují o vynikající 
spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem ČR, a podílí se tak na zajištění 
bezpečnosti občanů.
Kromě krajského ředitele si medai-
le Za věrnost I. stupně převzali také 
čtyři další hasiči z olomouckého kraj-
ského sboru. Byli to Roman Kika ze 
stanice Olomouc, Zdeněk Veverka ze 
stanice Přerov, Jaromír Hejl ze stanice 
Konice a Milan Jurník ze stanice Pros-
tějov. Medaile jsou udělovány za pří-
kladné plnění služebních povinností 
ve spojení s dobou trvání služebního 
poměru v délce 30 a více let.  dtx

 AKTIVNÍ STŘELEC PROVĚŘIL PŘIPRAVENOST HASIČŮ, 
 POLICISTŮ I ZÁCHRANÁŘŮ 
Rozsáhlé cvičení simulovalo na konci 
října útok střelce na šedesát studentů 
v objektu na olomoucké Tomkově ulici. 
Účelem bylo prověřit funkčnost všech 
složek integrovaného záchranného sys-
tému a odboru ochrany Magistrátu měs-
ta Olomouce.

V taktické části cvičení se simulovaly 
hned tři mimořádné situace - železnič-
ní nehoda s velkým počtem zraněných, 
útok střelce a následně rozsáhlý výpadek 
elektrické energie na území města. Cvi-
čení částečně ochromilo dopravu v Hej-
číně, kterou policisté museli odklánět.

„Účelem cvičení bylo prohloubení 
spolupráce mezi všemi složkami integro-
vaného záchranného systému a krizové-
ho řízení, jejich koordinace a efektivní 
vedení,“ vysvětlil náměstek primátora 
Martin Major, který má za město v kom-
petenci ochranu obyvatel.

V rozehrané simulované situaci bylo 
usmrceno deset osob, dalších dvě stě lidí 
bylo zraněno. Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje ve spolupráci s ma-
gistrátem města proto zřídil asistenční 
centrum pomoci. Jeho hlavním úkolem 
bylo zajistit kontakt mezi zasaženými 
mimořádnou událostí a příbuznými.

Do rozsáhlého cvičení se zapojili po-
licisté, hasiči, záchranáři, zdravotnický 
personál fakultní nemocnice i pracovníci 
magistrátu.   dtx, ste

Cvičení SÍŤ - AMOK v číslech
3 simulované mimořádné události
40 zapojených subjektů
20 hodin výcviku
200 zapojených příslušníků, záchraná-
řů, zdravotnického personálu a členů 
krizového štábu
120 figurantů celkem
50 realisticky maskovaných figurantů
40 kusů techniky

Soutěž: vyhrajte detektor nebezpečných plynů
Odborníci na protipožární bezpečnost na 
podzim radili, jaký vybrat detektor ne-
bezpečných plynů nebo jak se doma vy-
varovat otravám z plynových zařízení.

Olomoucká radnice ve spolupráci s kraj-
ským hasičským sborem vybavila detek-
tory a hlásiči městské byty, ve kterých 
bydlí senioři. Společně se Sjednocenou 
organizací nevidomých a slabozrakých 
a Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc také 

i domácnosti slabozrakých, nevidomých 
a tělesně znevýhodněných spoluobčanů.  
 mmo

Správné znění tajenky zasílejte do 13. prosin-
ce na adresu Magistrát města Olomouce, od-
bor ochrany, Palackého 14, 779 11 Olomouc 
a obálku označte heslem „SOUTĚŽ“. Nebo 
e-mailem na mmol.ochr@olomouc.eu.
Nezapomeňte připsat své jméno, příjmení, 
adresu bydliště a telefonní číslo.
Tři vylosované soutěžící budeme kontaktovat.

SOUTĚŽ: O hlásič požáru a kouře 
a detektor nebezpečných plynů

1. Chemická značka CO
2. Alarm
3. Oheň
4. Likvidovat oheň
5. Ucházení plynu jinak
6. Požárník
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Socialisté tyranizují křesťanské kolegy
Vyhrocené vztahy a určitá politická ne-
snášenlivost patřila k průvodním znakům 
mladé revoluční demokracie. V prosinci 
1919 se na nejvyšší vládní úrovni řešilo 
několik případů, kdy početně silnější čle-
nové sociálně-demokratické organizace 
nutili dělníky, hlásící se ke křesťanským 
sociálům, aby přestoupili k jejich „poli-
tickému vyznání“. K nátlaku na kolegy 
používali standardní metody šikanování, 
jako například znemožňování práce po-
škozením strojů, znepříjemňování pobytu 
v kolektivu či přímo vyhánění z továrny. 
V některých případech se křesťanští sociá-
lové nechali nátlakem přesvědčit a vstou-
pili do sociální demokracie, jiní si ale 
stěžovali a dosáhli zveřejnění problémů.

Městská policie nabírá nové strážníky
Na podzim oznámila radnice, že po vzni-
ku Velké Olomouce nebude nadále mož-
né, aby bezpečnost v ulicích zajišťovalo 
pouze dosavadních 69 strážníků. Městská 
policie proto prošla reorganizací, vznikly 
tři inspektoráty, a to na hlavním nádraží, 
na Nové Ulici a ve vnitřním městě, a fun-
govat bude celkem pět strážnic. Nově 
bude v Olomouci sloužit 120 strážníků, 
oznámen byl také plán zřídit v Olomouci 
jednotku jízdní policie.

V Olomouci mají legionáři novou pobočku
Novou expozituru československých le-
gionářů otevřeli v prosinci v Olomouci. 
Pod tuto expozituru spadaly legionářské 
organizace z okresů Boskovice, Libavá, 
Opava, Olomouc, Prostějov a další slezské 
a severomoravské okresy.

V Café Paříž začíná kabaret-varieté
Každý večer o osmé hodině nabízí pro-
gram nově zřízený kabaret- varieté v ka-
várně Paříž, což je dnešní restaurace 
Drápal. Provozovatel, „divadelní řiditel“ 
Karel Stehlíček slibuje každé pondělí 
a pátek nový program a láká na „prvotříd-
ní síly a zkušený salonní orchestr“.

Vůdce lupičů uprchl z vězení
Z olomoucké posádkové věznice utekl na 
začátku prosince jistý František Fieber, vůd-
ce obávaného zlodějského gangu. Podle 
novinářů se jeho zlodějská parta soustře-
ďovala především na oblast tzv. Úřední 
čtvrti. Z vězení už naopak neodešel jistý 
bývalý účetní z Kladna Jindřich Beck. Ten 
se po ztrátě zaměstnání nevyhnul drobným 
krádežím, což jej dovedlo až k uvěznění. 
V šatlavě pak spáchal sebevraždu.    mif

PŘED STO LETY

1919: Olomouc žije kulturou, 
strachem z revoluce a nouzí o zboží
Prosinec před sto lety se nikterak nelišil 
od předcházejících měsíců toho roku. 
Byť se blížily nejoblíbenější svátky
Vánoce, v Olomouci a v celé republice 
lidé hlavně bojovali o živobytí. 

V porovnání s časy před válkou je také 
v tisku méně inzerátů lákajících ke koupi 
vánočních dárků, cukroví a různých deli-
kates. Kousek od Olomouce dokonce vy-
pukl pokus o „bolševickou revoltu“.
Přesto ale město žije i kulturou, lidé za-
žili třeba krásný koncert tehdejší hvězdy, 
teprve patnáctileté virtuózní houslistky 
Kitty Červenkové.

Kitty byla zázračnou houslistkou
„Bledá, útlá dívenka dětských pohybů 
vystoupila u nás v Žerotínu,“ psal 10. pro-
since 1919 redaktor listu Pozor. „První 
skladbou, kterou hrála, byl Čajkovského 
koncert D-dur. Je-li úžasné již to, že mla-
dičká dívenka volí k prvnímu vystoupení 
na veřejnosti jednu z nejtěžších skladeb 
houslové literatury, bylo pak její prove-
dení opravdu divem!“ Konkurenční list 
Našinec o ní psal jako o „virtuosce, jejíž 
produkce připomíná italského čaroděje 
houslového Paganiniho“.

Kitty Červenková veřejně vystupovala 
už od čtrnácti let a v době olomoucké-
ho koncertu už platila za velkou hvěz-
du. Talentovaná dívka byla členkou řady 
orchestrů, mimo jiné koncertní mist-
ryní Velké operety Praze. Koncertova-
la v Čechách, na Moravě i v zahraničí, 
vyprodávala sály v Itálii, Německu či ve 
Francii. Dlouho pracovala jako houslistka 

v Československém rozhlase. Stylem při-
pomínala Nicolu Paganiniho.

Dlouho avizovaný olomoucký koncert 
se odehrál v neděli 7. prosince v plném 
sále Žerotín a sklidil veliký aplaus. „Mla-
dá umělkyně byla četným publikem za-
hrnuta nejupřímnějšími ovacemi.“

Starosta sháněl petrolej, dostal 
jen svíčky
Byť měli lidé dostatek kulturních zážitků, 
přetrvávala nouze a sociální napětí. Blí-
žily se Vánoce a lidem chyběly základní 
věci – potraviny, ale třeba i uhlí, elektřina 
a petrolej.

Při ústní intervenci v Praze bylo sta-
rostovi Olomouce Karlu Marešovi při-
slíbeno, že město dostane v brzké době 
plnou cisternu petroleje. Místo toho ale 
starosta obdržel nakonec jen 500 kilo-
gramů svíček. Na rozhořčenou stížnost 
starosty Mareše reagoval ministr veřej-
ných prací tím, že Olomouci přidal další 
svíčky, petrolej však nikoliv. Zastavily se 
i dodávky uhlí. Ministr zahraničí Edvard 
Beneš byl ve Francii popotahován za to, 
že Československo neplní dohody a ne-
dodává ostravské uhlí do Rakouska, a tak 
musel stát přednostně poslat uhlí jižním 
sousedům. V Olomouci v prosinci dochá-
zela mouka, sádlo a další suroviny. Do-
statek byl pouze v sortimentu masa.

V Hlubočkách vypukly dělnické 
nepokoje
Nedaleké Hlubočky hlásily nepokoje 
v tamní továrně Moravia. K „nepokojům 
bolševického rázu“ došlo poté, kdy část 
dělníků odmítla uzavřenou kolektivní 
dohodou. Svůj díl na tom měli i „cizinci, 
kteří v posledních dnech v Hlubočkách 
agitovali“. 

Vzbouření dělníci po dva dny bloko-
vali část areálu továrny, zamezili řediteli 
Leerovi v průchodu a dokonce ztloukli 
českého úředníka Dudu. Situaci musel 
hasit čerstvě jmenovaný okresní hejtman 
Žáček a vrchní živnostenský komisař 
Sak. Český tisk zdůraznil, že se jednalo 
o německé dělnictvo, zatímco čeští pra-
cující se k bolševické revoltě nehlásili. 
Dodejme, že ke komunismu měli němeč-
tí dělníci Moravie blízko dlouhodobě. 
Jakkoliv se v Hlubočkách nic hrozného 
nestalo, tato událost zapadá do širšího 
kontextu doby, kdy radikálové měli šanci, 
že jejich vábení vyslyší lidé unavení po-
válečným nedostatkem.   Michal Folta

PROSINEC 1919 TELEGRAFICKY
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S odkazem 17. listopadu vstříc Novému roku 2020

Olomouc žije adventem, v nás ještě doznívají oslavy 30. výročí listopado-
vých událostí a všeho, co se v nejvýznamnějších dnech letošního podzimu 
odehrálo. Chceme poděkovat všem, kteří jakkoli přispěli k oslavám a doká-
zali přijmout myšlenku, že listopadový svátek nás vrací k původním ideám 
občanské společnosti, svobodných médií a politice, kterou volení zástupci 
chápou jako veřejnou službu, nikoli jako příležitost k vlastním výhodám.
Je třeba ocenit, že primátor města na pietním aktu 17. listopadu zcela odlo-
žil stranické zájmy a svým proslovem vnesl do veřejného prostoru důležité 
občanské hodnoty. Po arogantních a často alibistických proslovech, které 
slyšíme z úst nejvyšších českých představitelů, bylo skutečně osvěžující 
slyšet poděkování všem, kteří před třiceti lety pokojně svobodu vybojovali. 
Primátor ocenil práci učitelů, kteří se snaží žákům vysvětlit rozdíl mezi to-
talitou a demokracií. A vyzdvihl aktivitu neziskových organizací a lidí, kteří 
v nich často za malé peníze nebo dobrovolnicky pomáhají v oblastech, kam 
nedosáhne dostatečná pomoc státu nebo města.
Výrazem svobody byla následně možnost vydat se na různá místa Olomou-
ce, kde se 17. listopad slavil. Piráty i Starosty (STAN) jste mohli potkat na 
shromáždění Milion chvilek pro demokracii, které navázalo na zaplněnou 
Letnou. Příjemný happening připravilo město na Palachově náměstí, vý-
bornou akci Okupační stávka 2019 uspořádali bývalí studenti v prostorách 
filozofické fakulty Univerzity Palackého a připomněli tak, jak reálně listo-
pad 1989 probíhal.
Pocity z oslav 17. listopadu byly pro většinu z nás ještě intenzivnější než 
loňské oslavy 100. výročí vzniku republiky. Na listopad 1989 máme osobní 
vzpomínky, mnoho lidí mluví o nejúžasnějších dnech života, připomínáme si 
euforii, radost a velkou naději, která tehdy ovládla celou zemi.
Velmi aktuálně nám znějí slova prezidenta Václava Havla, který ve svém 
památném projevu 1. 1. 1990 řekl: „Svoboda a demokracie znamená přece 
spoluúčast, a tudíž spoluodpovědnost všech.“
A o kousek dál se ve stejném projevu vyjádřil i ke způsobu, jak by měla být 
spravovaná každá obec, každé město: „Učme sami sebe i druhé, že politika 
by měla být výrazem touhy přispět ke štěstí obce, a nikoli potřeby obec pod-
vést nebo ji znásilnit.“
Přejeme všem občankám a občanům Olomouce dobré správce města, fun-
gující městské organizace, dobrou vůli k dohodě a odvahu k řešením, která 
jsou na první pohled nepopulární, ale pro město potřebná a prospěšná. 
Všem přejeme pěkné prožití Vánoc a hodně zdraví v novém roce 2020.

Andrea Hanáčková a všichni z klubu Piráti a Starostové

NÁZOR ZASTUPITELE

Město Olomouc v dluhové pasti

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Desítky let 
vymýšleli v Olomouci politici projekty, které pomáhaly jejich rodinám 
nebo byznysu, který si uměl najít ty správné cestičky. Projekty byly vždycky 
podpořené neprůstřelnými argumenty jako blaho občanů, modernizace 
města, výhodné půjčky apod. Málokdy šlo přímo o peníze. Někdy spíš o to, 
získat lukrativní městské pozemky a městské paláce. Jindy o pronájem 
mnohamiliardového majetku, jako třeba obecní vodovody a kanalizace do 
rukou zahraničního koncernu. Prodání vlastních budov magistrátu a stěho-
vání úředníků do drahého pronájmu. Stavba mrňavého a 2-3 krát předra-
ženého aquaparku v nákupní zóně místního developera. Ty stamiliónové 
tunely díky investigativním médiím a práci opozice známe.

Co si méně uvědomujeme je, že ruku v ruce s tunelováním města šlo 
diletanské řízení radnice. Bez vize a bez realistického plánu, co město 
potřebuje a jak to zaplatíme. Se strkáním hlavy do písku před tím, že infra-
struktura potřebuje údržbu a obnovu. A že špatná rozhodnutí stojí město 
stamiliony na úrocích z půjček či v nemožnosti čerpat některé dotace. Ješ-
tě před loňskými volbami slibovaly některé strany miliardovou hokejovou 
arénu, velkolepý parking pod třídou Svobody a odvoz odpadků zdarma. 
A radnice fanfarónsky koupila na stamiliónovou půjčku Andrův stadión.

Teď se ucho utrhlo. Nejen že se rozplývají volební sliby. Ještě v září za-
stupitelstvo odhlasovalo čtyři velké projekty za 0,9 miliardy a nový půlmi-
liardový úvěr. Za dva měsíce je všechno jinak. Z investic vypadla tramvaj 
na Novosady, velmi potřebná rekonstrukce odpadového centra ve Chvál-
kovicích se přinejlepším odkládá. Koalice plánuje na příští rok investice 
za 560 mil. Kč. Polovinu chce hradit z úvěru, kterým přenese náklady do 
dalšího volebního období, čtvrtinu z dotací. Zbytek zaplatí z nájemného 
z Moravské vodárenské v rozporu s nájemní smlouvou. Ale to není všech-
no. Protože v návrhu rozpočtu chybí peníze na provoz města a služby ob-
čanům, koalice sahá k dříve osvědčenému, ale zoufalému kroku, jakým je 
rozprodej části zbývajících městských nemovitostí za 78 miliónů. Kterých, 
to zatím nevíme.

Článek píši v polovině listopadu. Ve zbývajícím čase do prosincového 
zastupitelstva, které bude schvalovat rozpočet, budeme usilovat o to, aby 
radnice přijala provozní úspory a zastavila projídání budoucnosti novým 
velkým úvěrem a prodejem nemovitostí.

Přejeme Vám všem hezké svátky.
Tomáš Pejpek / ProOlomouc

Je Olomouc čisté město?

Otázka, kterou nedávno položilo jedno olomoucké médium zastupitelům. 
Ano, v Olomouci je čisto, na druhou stranu, vždycky bude co zlepšovat. 
V poslední době jsou Technické služby vidět v ulicích mnohem víc, a to 
i ve dnech pracovního klidu. Lidé to ale berou jako samozřejmost, takže 
když je někde problém, třeba přeplněný koš, reagují negativně. Ale i přes-
to, že nemůžou být pracovníci Technických služeb vždy ihned všude, jsou 
tohle jen výjimky. Chtěl bych všem doporučit, namísto focení přeplněné-
ho odpadkové koše nebo odhozeného odpadku na lavičce a nahrávání 
takové fotky na Facebook, raději hlásit vážnější nedostatky a nepořádek 
ve veřejném prostoru do systému Hlášení závad, kde se dá nahrát i fotka: 
www.tsmo.cz/hlaseni-zavad. Tento systém provozují Technické služby 
a reagují opravdu rychle! Nejsou za to „lajky“ na Facebooku, ale veřejné-
mu prostoru to pomůže víc :-) Systém Hlášení závad se v příštím roce chys-
táme rozšířit a zajistit také větší informovanost.

Musíme se ale také bavit o tom, co si bude město moci do budoucna 
dovolit. Chceme nadále zlepšovat úklid veřejných prostranství, chce-
me pokračovat v zapojení bezdomovců do pracovního procesu formou 
čištění chodníků, chceme zavést „úklidovou četu“, která bude na nahlá-
šené problémy reagovat ještě rychleji, chceme více pracovníků na úklid… 
Chceme také pokračovat v projektu estetizace veřejných prostranství. 
Tento projekt chválí komise městských částí i lidé především na sídlištích 
a v okrajových částech, kteří říkají, že se na ně v minulosti příliš nemysle-
lo. Na druhou stranu ale musíme vnímat také realitu rozpočtu Olomouce. 
Bohužel, toto vedení města po loňských volbách zdědilo rozpočet v (mírně 
řečeno) nedobré kondici a s následky se dnes potýká při přípravě rozpočtu 
na příští rok. Navíc pro stotisícovou Olomouc není ani rozpočtové určení 
daní spravedlivé. V přepočtu na obyvatele dostáváme méně než větší 
i menší města. A náklady stále rostou. Neustále se rozrůstá infrastruktu-
ra, developeři budují nové čtvrti a okolní infrastrukturu (silnice, veřejná 
prostranství) následně předávají městu, které se o ni musí starat a údržbu 
platit. Na MHD, opravy komunikací, veřejné osvětlení, parky, údržbu zele-
ně, odpady a sběrové dvory, zimní údržbu, úklid a čištění atd… už dáváme 
téměř 700 milionů ročně. Příjmy tomu ale bohužel neodpovídají. Přesto 
budeme dělat všechno pro to, aby Olomouc zůstala čisté město.

Miloš Tichý / ANO 2011

Dostavba tramvajové trati na Nové Sady a příprava rozpočtu 
pro rok 2020

Ve svém komentáři bych se rád zaměřil na situaci, která se odehrává bě-
hem posledního měsíce kolem dostavby tramvajové tratě na Nové Sady. 
Nutno podotknout, že ty negativní informace, které nám sdělují radní 
skrze média o vyškrtnutí této dostavby jsou výrazem rozpočtového vele-
toče pro rok 2020 a ukazují naprostou neschopnost plánování a přípravy 
rozpočtu v půlročním horizontu. Na zastupitelstvu 11. září jsme schvalo-
vali zásadní úvěr, který měl podpořit zabezpečení čtyř hlavních investič-
ních akcí na rok 2020. Jako zastupitelé jsme byli přesvědčeni o správnosti 
tohoto úvěru, aby mohla být jedna z hlavních priorit (dostavba tramvajové 
tratě) většiny stran a hnutí uskutečněna. Ještě 22. 10. na pracovní schůzce 
investiční komise nic nenasvědčovalo tomu, že tramvajová trať nebude 
příští rok realizována. Na zastupitelstvu 4. listopadu, kdy už radní nejspíše 
věděli o možných problémech s přípravou rozpočtu, nám nebyla sdělena 
žádná informace. O to více mě mrzí, že informace o vyřazení dvou nejhlav-
nějších investičních akcí (dostavba tramvajové tratě a odpadové centrum) 
z rozpočtu se dozvídáme pouze z médií. Nechápu, jak ekonomický náměs-
tek vede svůj odbor, když nejsou schopni analyzovat míru investic pro pří-
ští rok. Vyjádření v médiích jsou natolik alibistická, aby tuto neschopnost 
zakryla pláštěm dobrého ekonomického hospodáře. Jsou navíc podpoře-
na, dle mého názoru, i nešťastným vyjádřením předsedy KMČ Nové Sady, 
který si osvojuje právo mluvit za občany o tom, zda je tato trať pro Nové 
Sady potřebná či nikoliv. Pořádala KMČ snad místní referendum nebo 
mají oficiální vyjádření každého obyvatele? Dostavba tramvajové trati má 
význam nejenom pro Nové Sady, ale pro celou jižní část města s budou-
cí kapacitou až 30 tisíc obyvatel. Význam tramvajové dopravy z hlediska 
dopravní obslužnosti bude neustále stoupat. Již dnes jsou hlavní silnice 
v oblasti Nových Sadů v době raní a odpolední špičky beznadějně ucpa-
né. A bez II. etapy nikdy nemůže začít III. etapa. Dva roky trvala složitá 
jednání s vlastníky pozemků o jejich výkupu. Podařilo se alokovat dotační 
prostředky ve výši 85 % uznatelných výdajů, schválili jsme dodatečný úvěr, 
a přesto nespíše nebude dostavba realizována. Proč? Údajně budou v roz-
počtu navržené potřebnější investice a investiční akce v hodnotě téměř 
600 miliónu korun ale i s původním úvěrem ve výši až 450 miliónů korun. 
Pro nás je naprosto nepředstavitelné takový rozpočet podpořit.

Martin Jirotka / SPD a SPOZ

NÁZOR ZASTUPITELE
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TIRÁŽ

TAJENKA 

Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská 
hloupost… —Albert Einstein

Dva vylosovaní luštitelé získají dvě vstupenky na 
Vánoční koncert Moravské filharmonie Olomouc, 
který se koná 19. prosince v 19.00 hodin.

Tajenku křížovky zasílejte do 13. prosince na ad-
resu: Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – 
radnice, 771 27 Olomouc. Obálku označte heslem 
„Tajenka“. Elektronicky můžete vyluštěnou tajenku 
zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu. 
Uveďte své jméno, telefon a doručovací adresu.

Tajenka z minulého čísla:
Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.
(Erasmus Rotterdamský) Úspěšnými luštiteli byly 
Věra Slepánková, Božena Koplasová a Jitka Rašková.

KŘÍŽOVKA

SPOJOVAČKA
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Východiskem výstavy Srdce v kleštích jsou pojmy jako domov, paměť či návrat s jejich konkrétními projevy v tvorbě výtvarného umělce 
a performera Václava Stratila. Výstava představí kresebné a fotografické práce z let 2003–2019, v nichž autor stupňuje vazby mezi osobní 
pamětí a svou uměleckou historií. Olomouc touto výstavou dostává zpět svého „ztraceného syna“ se vší „vertikální nostalgií“, které je 
schopen plesnivej dědek, co většinu času proleží na posteli. Kurátor Jiří Ptáček.

Telegraph Gallery má otevřeno úterý–neděle 9:00–18:00. Nachází se v blízkosti olomouckého hlavního nádraží v ulici Jungmannova. 
Celý projekt Telegraph spustíme na jaře 2020. Sledujte nás na našem webu a na facebooku a instagramu! #tlgrph @telegraph.cz

telegraph gallery 
Václav Stratil: Srdce v kleštích
17 11 2019 – 19 1 2020
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