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2020MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

 Olomouc ustupuje od 
glyfosátů, koupí parní stroj

Visegrád – posílení vazeb 
mezi partnerskými městy

Začne stavba druhé etapy 
tramvajové trati na Nové Sady

5 20 29

2020: ČESKO-SLOVENSKÝ ROK 
S OSLAVOU DVACETI LET V UNESCO

TÉMA ČÍSLA



P
R

20
01

00
1

P
R

20
01

00
3

P
R

20
01

00
2

činohra

DŮM
BERNARDY ALBY

Premiéra v pátek 24. ledna 2020 v 19 hodin.

Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Dramaturgie: Michaela Doleželová
Hudba: Vladivojna La Chia
Scéna a kostýmy: David Janošek

V titulní roli: Vladimíra Včelná

Federico García Lorca

Dohlédni dna ženské duše

Za podpory: Mediální partneři:Hlavní partner: Partner: 

Trio Martinů
Zahájení roku sv. Jana Sarkandra (1620-2020)

27. ledna 2020 od 18 hodin

Slavnostní sál arcibiskupského paláce Olomouc, Wurmova 9

Vstupné dobrovolné. Výtěžek z benefičního koncertu bude věnován na dobročinné účely
Pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského

Nutná rezervace místa: miksa.david@ado.cz nebo tel.: 587 405 402

Ludwig van Beethoven 
Klavírní trio D dur op.70/1

Bedřich Smetana
Klavírní trio g moll op. 15

www.arcibiskupskypalac.cz
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MĚSTO NASTAVILO NOVÝ MODEL 
SPOLUPRÁCE S HOKEJOVÝM KLUBEM 

CHARITA JE DNES UŽ SOUČÁSTÍ 
NAŠEHO ŽIVOTA

JAK ZADRŽET VODU V KRAJINĚ?  
REVITALIZACÍ LESA KRÁLOVSTVÍ

KAMERY SE STARAJÍ O BEZPEČNOST 
NA ŠKOLNÍCH HŘIŠTÍCH 

MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ  
REKAPITULUJE SKVĚLOU SEZONU

Transparentně a férově bude statutární 
město Olomouc podporovat hokejový klub 
HC Olomouc. 

Rozhovor s arcibiskupem Janem 
Graubnerem o Tříkrálové sbírce 
a smyslu charity.

Obnova lesního majetku s důrazem na 
klimatické změny a kůrovcovou kalamitu 
patří mezi priority Olomouce.

30
DOBROVOLNÝM HASIČŮM 
POMÁHÁ PAVLÍNKA A HASILKA

Modernizace technického vybavení  
olomouckých jednotek dobrovolných  
hasičů pokračuje. 

Osm dalších kamer na čtyřech hřištích  
hlídá bezpečnost sportující veřejnosti.  
Celkem jsou na 13 hřištích.

Cyklistickému týmu Mapei Merida  
Kaňkovský se podařilo ovládnout celkové 
vítězství v obou prestižních kategoriích.

Tomáš Vitásek
obchodní ředitel

Michal Švácha 
student

Petra Bělašková
manažerka

NENĚKDYANO

Přispíváte ve sbírkách, třeba v tříkrálové?

Přispívám, kde to jde. Prakticky vždy. 
Dokonce posílám pravidelně peníze 
na některá konta. Ale tři králové u nás 
nikdy nebyli.

Když mě někdo zastaví, prokáže se 
a je to na něco vyloženě dobrýho, 
tak čas od času dám něco. Třeba pro 
slepé jsem dal peníze. Tříkrálové 
koledníky ale neznám.

Na ulici ne, většinou k nim 
nemám důvěru. To neznamená, že 
nepřispívám, dávám peníze na pejsky 
nebo rakovinu prsu, ale většinou 
konkrétně a adresně. Se třemi krály 
jsem se ještě nepotkala.

GLOSA

Nedávno se mě jedna rodačka z Olomou-
ce, dáma v opravdu pokročilém věku, 
zeptala, jestli jsem si všiml, že stará Olo-
mouc má tvar srdce. Myslela tím historic-
ké centrum? Tak jsem si otevřel v telefonu 
mapy a zkoumal obrysy ulic, parků, řeky 

Moravy i Mlýnského potoka, přidával 
a ubíral jednotlivé bloky a přemýšlel, zda 
měla na mysli srdce symbolické, nebo 
anatomické. Za každou cenu jsem chtěl 
objevit ten symbol citu a lásky, jak ho 
vnímáme my v západním světě, nebo in-
telektu a intuice, jak je vnímám v Orientu, 
či soustředění a duchovního života podle 

islámu. Hnala mě touha najít další důkaz 
výjimečnosti našeho města a poklonit se 
mu. Zkuste to i vy. V čase tříkrálovém se 
totiž celá Olomouc promění ve velké srd-
ce a v té mapě ho zničehonic uvidíte.

Mirek Žbánek
primátor
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Studentská právní poradna se znovu 
otevře pro letní semestr od 18. února. 
Nabízí bezplatné právní poradenství, 
které poskytují studenti práv pod vede-
ním pedagogů a praktikujících právníků. 
Právní poradenství je určené především 
klientům, kteří si z finančních důvodů ne-
mohou dovolit služby advokáta. Máte-li 
zájem o objednání, volejte na telefonní 
číslo: 585 637 616.

Základní umělecká škola Žerotín po-
řádá 13. a 15. ledna v době od 16.00 do 
18.00 hodin v hlavní budově školy na 
adrese Kavaleristů 6 třetí kolo přijíma-
cích zkoušek do hudebního a tanečního 
oboru.

Vánoční stromky budou sváženy od 
6. ledna posilovými vozidly minimálně 
ve třech svozech za týden. Od 21. ledna 
již budou sváženy při běžném svozu bio 
nádob a od února pak spolu s odpadový-
mi nádobami. Stromky je vhodné ukládat 
vedle stanovišť tříděného odpadu.

Benefiční Sedmička. Takový byl název 
koncertu šesti folkových a jedné folklorní 
skupiny, který v září uspořádali ve svém 
areálu členové TJ Sokol Olomouc–Nemi-
lany. Výtěžek činil 35 861 korun a zástup-
ci tělocvičné jednoty ho předali vedení 
Onkologické kliniky Fakultní nemocnice 
Olomouc, kde peníze pomohou pořídit 
potřebné vybavení.

Olomoučané poslali sto tisíc korun ost-
ravské fakultní nemocnici. Peníze smě-
řují do veřejné sbírky, která je určena pro 
příbuzné sedmi obětí útoku z 10. pro-
since. Je to symbolický dar jedné koru-
ny za každého obyvatele našeho města. 

Poskytnutí daru z městského rozpočtu 
pro nadaci Fakultní nemocnice Ostrava 
schválilo zastupitelstvo.

Gospelovým koncertem a představením 
v Moravském divadle poděkovalo sta-
tutární město Olomouc dobrovolníkům 
z klubů pro seniory. Vedoucí klubů tak 
mohli ocenit seniory, kteří v klubech ne-
zištně pomáhají.

Vychází Olomoucká romance. O reedici 
šedesát let starého poutavého historic-
kého románu Emiliána Glocara se po-
staralo nakladatelství Memoria. Kouzlo 
příběhu spočívá v ději samotném i v tom, 
že většina postav i událostí má reálné 
historické předobrazy v Olomouci počát-
ku 16. století. Kniha je doplněna dřevory-
ty Františka Bělohlávka. Zakoupit ji lze 
v olomouckých knihkupectvích.

Senioři, nezůstávejte doma a přijď-
te do Pevnosti poznání. Můžete tam 
načerpat životní inspiraci, udržovat se 
fit a poznat nové přátele. Zaregistruj-
te se do prvního ročníku interaktivního 
vzdělávacího programu Blízká setká-
ní 3. věku, který organizuje Spolek pro 
poznání. Čeká vás 12 týdnů zážitko-
vých lekcí, ve kterých se dozvíte, jak 
(ne)funguje naše tělo, procvičíte paměť 
i mozek a protáhnete se při fyziote-
rapeutických cvičeních. Kurz startuje 
17. února a koná se vždy v pondělí dopo-
ledne. Více na webu pevnostpoznani.cz.

Italskou riviéru bude připomínat Ples 
mezi květy, který 8. února pořádají Vý-
staviště Flora, Technické služby a zoo. 
Zahájení v pavilonu A bude v 19:30. Hraje 
Boom! Band Jiřího Dvořáka. Vstupenky 
jsou v prodeji v Informačním centru za 
450 korun.

Dobročinný nádech mělo prosincové ex-
traligové utkání volejbalistek Olomouce 
s Duklou Liberec. Výtěžek ze vstupného 
přes dvacet tisíc korun putuje na konto 
Základní školy a Střední školy Credo. 

Zájemci se mohou zapojit do každoroční 
inventury zvířat v olomoucké zoo. Zkou-
šeli jste někdy spočítat třeba kolik členů 
má tlupa kotulů veverovitých nebo smeč-
ka vlků? Na pokladně zoo si vyzvedněte 
hlasovací lístek k soutěži Zooinventura. 
Pro nejlepší jsou připraveny hodnotné 
ceny. Zooinventura probíhá do 2. února.

Fotografie Jindřicha Štreita vzdávají 
hold profesi všeobecné sestry. Vernisáž 
je 7. ledna v Galerii Šantovka a putovní 
výstava tam bude do 31. ledna. Výstavu 
inicioval Spolek vysokoškolsky vzděla-
ných sester v rámci celosvětové kampa-
ně Nursing Now.

Ve dnech 25. a 26. ledna se na Přírodově-
decké fakultě UP uskuteční turnaj v go. 
Přihlásit se můžete na adrese: registra-
ce.olgo.cz. Olomoucký turnaj je součástí 
Gobanligy a kvalifikací na MČR.

Probíhající	a	předpokládané	uzavírky	na	území	statutárního	města	Olomouce
do	15.	1.	2020	 Horní	a	Dolní	náměstí	–	Vánoční	trhy	2019
do	10.	2.	2020	 úplná	uzavírka	ul.	Blanická
do	29.	2.	2020	 úplná	uzavírka	Komenského	–	Pasteurova	most	přes	Moravu	(mimo	bus	a	vozidla	IZS)
do	1.	3.	2020	 úplná	uzavírka	chodníku	v	ul.	Masarykova	–	most
do	30.	6.	2020	 úplná	uzavírka	ul.	Sokolovská,	Na	Letné,	Husova,	Nábřeží
do	30.	6.	2020	 úplná	uzavírka	chodníku	a	cyklostezky	Kosmonautů	x	Wittgensteinova
do	31.	12.	2020	 úplná	uzavírka	ul.	Nábřeží
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Olomoučtí zastupitelé na prosinco-
vém zasedání mimo jiné schválili 
střednědobý výhled rozpočtu města 
na roky 2021–2023, vydali nové vy-
hlášky: o odpadech, o místním po-
platku ze psů, o poplatku z pobytu, 
o poplatku za užívání veřejného pro-
stranství, o poplatku ze vstupného, 
vyhlášku o nočním klidu či o cenové 
mapě. Naopak neschválili uzavření 
Memoranda o prodloužení Baťova 
kanálu do Olomouckého kraje.
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LETOS ZAČNE STAVBA DRUHÉ ETAPY 
TRAMVAJOVÉ TRATI NA NOVÉ SADY 

Dlouho očekávaná druhá etapa tramvajové trati na Nové Sady začne letos. Umožnilo to 
schválení změny, kterou se do návrhu rozpočtu města pro rok 2020 vrátila tato velká investice. 
Na jaře letošního roku by měla stavba začít. Olomouc ještě čeká na schválení dotace.
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Tramvajovou tratí jezdí lidé na Nové 
Sady už od konce roku 2013. Jízda ale za-
tím končí na provizorní konečné na kři-
žovatce ulic Rooseveltova a Trnkova.

MICHAL FOLTA

Od počátku bylo přitom deklarováno, že 
naplno bude potenciál ekologické tram-
vajové dopravy využit až ve chvíli, kdy 
trať dosáhne hlouběji do centra lidnaté-
ho sídliště Nové Sady.

Příprava druhé etapy trvala dlouho, 
déle, než se očekávalo. Nejprve bylo 
nutné vyřešit zapeklité majetkoprávní 
vztahy v místě vedení trati. Když bylo 
vše připraveno, vypadalo to zase, že se 
z ekonomických důvodů stavba nevejde 
do rozpočtu města. Nakonec ale do roz-
počtu na rok 2020 zařazena byla a letos 
stavba může začít.

Stavba je náročná, ale její  
odložení by se prodražilo
Změna postoje k této velké a strategické 
investici plyne ze dvou faktů. Záměr byl 
důkladně analyzován pracovníky odbo-
rů investic, dotačních projektů a ekono-
mického. Ti došli k závěru, že projekt je 
během příštích dvou let realizovatelný. 
Navíc se pak v průběhu příprav a veřejné 
soutěže ukázalo, že náklady na stavbu 
druhé etapy trati mohou být význam-
ně nižší, než zněl původní předpoklad. 
Odborníci následně městské radě před-
stavili nasimulovanou situaci dopadu 
realizace stavby na rozpočet města. 
Potvrdilo se, že město je schopné i tak 
velkou investici zvládnout.

„Záměr jsme důkladně zvážili a došli 
jsme k závěru, že tuto důležitou inves-
tiční akci dokážeme i v nelehké ekono-
mické situaci realizovat, pokud současně 
omezíme provozní náklady magistrátu 
a některé další méně důležité investice,“ 
konstatoval primátor Mirek Žbánek.

„Druhou etapu tramvajové trati pova-
žuji za důležitou, proto jsme ji vrátili do 
hry. Dalším důvodem, proč stavbu neod-
kládat, je fakt, že v příštím plánovacím 
období už nebude DPH uznatelnou částí 
nákladů a výše dotace z Evropské unie 
bude maximálně sedmdesát procent, 
což by v důsledku znamenalo, že případ-
ná dotace pro město by byla o více než 
třicet milionů korun nižší,“ doplnil inves-
tiční náměstek primátora Martin Major.

Výkupy pozemků, projektová 
příprava a dotace
Město už v uplynulých letech vykoupi-
lo všechny potřebné pozemky a jednu 

nemovitost. Samotná jednání o výkupu 
byla zdlouhavá a náročná. Celá akce 
má také již dokončenou projektovou 
dokumentaci a Státnímu fondu doprav-
ní infrastruktury podalo žádost o do-
taci. Spolufinancování z Evropské unie 
prostřednictvím Operačního programu 
Doprava 2014-2020 by mělo pokrýt  
85 procent z celkových způsobilých vý-
dajů. Dotace se bude týkat dvou spoje-
ných investičních akcí. Jednou z nich je 
samo prodloužení tramvajové trati na 
Nové Sady, druhou pak vybudování nové 
odstavné plochy pro tramvaje. Ta by 
měla vzniknout ve Fibichově ulici a spo-
lu se státní dotací ji bude financovat Do-
pravní podnik města Olomouce.

„Samozřejmě akce začne až poté, kdy 
bude jisté, že získáme onu státní dotaci, 
bez prostředků z dotace by to nebylo vů-
bec reálné,“ upozornil primátor Žbánek. 
Vloni bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, v současné době pro-
bíhá hodnocení nabídek. Po schválení 
dotace tedy může být stavba zahájena. 

Předpokládaná délka stavby je osm-
náct měsíců, pokud tedy začne včas 
a poběží vše bez komplikací, je reálné, 
aby se začalo jezdit už v roce 2021. Po-
kud bude začátek posunut a do prů-
běhu stavby vstoupí dvě zimní období, 
bude trať otevřena až v roce 2022. Před 

stavbou samotnou je nutné počítat 
i s archeologickým průzkumem. Mi-
mochodem, právě v Zikově ulici bylo 
v osmdesátých letech objeveno vý-
znamné opevněné centrum předvelko-
moravských velmožů z 8. a počátku  
9. století.

Druhá etapa stavby trati přive-
de tramvaje dvoukolejnou tratí až do 
Schweitzerovy ulice. Trať je vedena uli-
cemi Rooseveltovou, Zikovou a Schweit-
zerovou. Na trati budou tři křižovatky 
se světelnou signalizací, a to na křížení 
ulici Rooseveltova a Trnkova, na místě 
křížení ulice Zikovy s ulicí Schweitzero-
vou a na křižovatce ulic Zikova a Roose-
veltova. Na druhé etapě trati vzniknou 
tři nové zastávky s názvy Zikova, Rož-
ňavská a U Kapličky a bude mít celkovou 
délku 1 300 metrů.

Stavební práce na části I. etapy začaly 
14. června 2012, první tramvaje z cent-
ra města směrem do čtvrti Nové Sady na 
provizorní konečnou v Trnkově ulici vyje-
ly 1. prosince roku 2013. První etapa od 
tržnice po ulici Trnkovu je dlouhá 1394 
metrů, jsou na ní tři zastávky (Šantovka, 
V Kotlině a Trnkova) a dočasná konečná 
stanice je řešena kolejovou spojkou. Trať 
obsluhují nově pořízené oboustranné 
tramvajové soupravy a cestující sem vozí 
linky číslo 3 a 5.
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Transparentně a férově bude statutár-
ní město Olomouc podporovat hokejový 
klub HC Olomouc. Zastupitelé v polovině 
prosince souhlasili s podmínkami, které 
z právního hlediska nově nastavují veškeré 
vztahy mezi oběma subjekty. Smlouvy po-
depsali zástupci obou stran 18. prosince.

Podpora hokeje v Olomouci je v celém 
herním spektru, od extraligy po mládež. 
„Déle než rok vyjednávalo vedení města 
prostřednictvím pracovních skupin, ve kte-
rých byla zastoupena i opozice, o podpoře 
hokeje v Olomouci, ale i o provozu zimního 
stadionu. „Z dohody mám upřímnou ra-
dost,“ reagoval primátor Mirek Žbánek.

Smlouvy do Zastupitelstva města Olo-
mouce předkládala náměstkyně primá-
tora Markéta Záleská. Zastupitelé dostali 
pro informaci k dispozici i smlouvy, které 
jsou v kompetenci městské rady. „Je to 
proto, že jde o provázaný balík a vše 
v něm spolu souvisí. Navíc připojujeme 
i vyjádření Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže, který tento postup prověřil,“ 
podotkla náměstkyně Záleská. Smlouvy 
jsou čtyři. Nájemní o provozu zimního 
stadionu, dotační, smlouva o narovnání 
a smlouva o reklamě.

„Základ pro možnost takového po-
stupu byl položen již v minulosti, kdy 
zastupitelé odsouhlasili nákup souboru 
majetku od soukromého vlastníka. Tento 
majetek tvoří technologické srdce zim-
ního stadionu a bez něj by jeho provoz 
vůbec nebyl dnes možný,“ připomněl ná-
městek primátora Martin Major.

Celou situaci na zastupitelstvu ko-
mentoval i radní Milan Feranec. „Nikdo 
nás nemůže vinit z toho, že děláme něco 
bokem. Zvláště u smlouvy o reklamě to 
nebyla jednoduchá debata. Ale nakonec 
jsme dospěli ke smysluplnému využití 

i zapojení hokejistů do projektu Město 
fandí, kde jsou vzorem pro mládež,“ řekl 
radní Feranec.

Spolumajitel HC Olomouc a trenér 
A mužstva Jan Tomajko zdůraznil, že pro 
klub je podpora města zásadní. „Jsme 
rádi, že byla vůle řešit situaci souborem 
smluv. Vím, že obě strany udělaly maxi-
mum. Vrcholový sport bez podpory měs-
ta nelze dělat,“ uvedl Tomajko.

Smlouvy
HC Olomouc má z dřívější doby vůči 
městu závazky, které vznikly v minulých 
letech. Jednalo se o nájem haly, strojů, 
pozemků i zařízení. HCO ale například 
ledovou plochu využíval pro A tým jen 
z necelých sedmi procent, jinak ji vyu-
žívaly jiné nebo nekomerční subjekty. 
Nicméně se klub ve smlouvě o narovnání 
zavázal uhradit městu dlužných 3,9 mili-
onu korun v postupných splátkách.

Nově bude hokejový klub platit kaž-
doročně také jeden milion korun jako 

nájemné za zimní stadion – velkou halu 
s příslušenstvím. Malá hala je z této 
smlouvy vyňata a povinností je i pětino-
vá multifunkčnost pro jiné typy sportov-
ních aktivit.

Město, které je vlastníkem stadio-
nu, bude hradit nutné náklady spojené 
s provozem tohoto zařízení a současně 

stanovilo horní míru těchto nákladů ve 
výši 15 milionů ročně. „Účelem je zajiště-
ní řádné správy, provozu, údržby a oprav 
zimního stadionu, a to za účelem provo-
zování profesionálního klubu ledního ho-
keje v Olomouci, zajištění všech činností 
nezbytných pro rozvoj ledního hokeje ve 
všech mládežnických kategoriích v Olo-
mouci, dále zajištění podmínek potřeb-
ných pro realizaci bruslení veřejnosti 
v prostorách zimního stadionu, rozvoje 
dalších sportů a sportovních oddílů, ze-
jména oddílu krasobruslení, oddílu para-
hokeje a in-line hokeje. Cílem je rovněž 
vytvoření podmínek pro pořádání kultur-
ních a společenských akcí a uměleckých 
vystoupení,“ píše se ve smlouvě.

Dále město uzavřelo smlouvu o mar-
ketingové spolupráci s hokejovým klu-
bem v hodnotě devíti milionů korun 
ročně. Reklamní plnění poskytnuté ho-
kejisty má přitom větší hodnotu. Peníze 
nejsou jen za loga na dresech a mantine-
lech, ale i za vysílání reklamních spo-
tů v případě televizních přenosů a další 
mediální plnění.

Do roku 2025
Na smlouvách a narovnání vztahů mezi 
městem a HC Olomouc pracovala celá 
řada externích odborníků a právníků. 
Vztahy jsou nyní zasmluvněny do konce 
hokejové sezony 2024/25.

„Hokej se v Olomouci řeší deset let 
a byl jako horký brambor. Snažili jsme se 
řešit všechny problémy komplexně a na-
stavit fungování celého systému,“ komen-
tovala situaci náměstkyně Záleská.

Na extraligová utkání „Mory“ či „Mo-
rávky“, jak fanoušci přezdívají olomouc-
kému klubu, chodí v průměru pět tisíc 
lidí. Mládežnický hokej zase láká kolem 
tří stovek jinochů.   pok

 MĚSTO NASTAVILO NOVÝ MODEL 
 SPOLUPRÁCE S HOKEJOVÝM KLUBEM 
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ZMĚNY V MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OD 1. ledna 2020

Poplatek ze psů – dne 1. 1. 2020 nabývá 
účinnosti vyhláška č. 15/2019 o místním 
poplatku ze psů. Zůstávají zachovány 
sazby, úlevy a osvobození, s výjimkou 
zrušení úlevy ve výši 50% sazby pro 
držitele kastrované feny psa.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – 
dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti vyhláška 
č. 17/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Zůstávají zacho-
vány stejné sazby pro jednotlivé způsoby 
užívání veřejného prostranství na dobu 
do 30 dnů užívání. Pro účely užívání na 
dobu delší než 30 dnů byly vypuštěny 
„měsíční sazby“ a stanoveny sazby za 
každý i započatý den a za každý i zapo-
čatý m2 užívání. Dále byl namísto alter-
nativní sazby zaveden měsíční paušální 
poplatek za vyhrazení trvalého parkova-
cího místa. Zůstávají zachována osvobo-
zení a doplňují se zákonná osvobození.

Poplatek z pobytu – dne 1. 1. 2020 nabývá 
účinnosti vyhláška č. 16/2019 o místním 
poplatku z pobytu. Novelizací zákona do-
šlo ke zrušení poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a poplatku z ubytovací 
kapacity, nově se zavádí poplatek z pobytu. 
Sazba poplatku činí 21 Kč.
Více informací poskytnou pracovníci 
oddělení místních poplatků, Palackého 
14, Olomouc, osobně v úředních dnech 
pondělí, středa: 8–12 hod. a 13–17 hod. 
a úterý, čtvrtek 8–12 hod. a 13–15:30 hod. 
nebo telefonicky na číslech 588 488 614 
a 615.

Poplatek za odpad se v roce 2020 změní
Po sedmi letech se v Olomouci mění výše 
poplatku za komunální odpad. Ze sou-
časných 660 korun na 816 korun. Návrh 
městské vyhlášky schválilo zastupitel-
stvo. Olomouc naposledy poplatek zvýši-
la v roce 2013.
Poplatek za komunální odpad zohled-
ňuje náklady města spojené se sběrem 
a svozem netříděného komunálního od-
padu, které dosavadní výše poplatku ne-
reflektovala. „Skutečné náklady na svoz 
komunálního odpadu jsou v přepočtu na 
obyvatele takřka o dvě stě korun vyšší, 
než byl dosavadní poplatek. Rozdíl dotu-
je město,“ objasnil náměstek primátora 
Otakar Bačák.
V přepočtu na osobu vychází nová sazba 
poplatku za produkci odpadu na 2,23 Kč 
za den. Ročně si tak Olomoučané připlatí 

o 156 korun víc než dosud. Nová sazba je 
nastavena poměrně, aby byla dělitelná 
dvanácti. „Dává to možnost, aby občané, 
kteří se například během roku přistěhují 
do města, mohli zaplatit jen v poměrné 
výši, tzn. podle počtu měsíců, kdy jsou ve 
městě trvale přihlášeni,“ popsal náměs-
tek Bačák. Celkové náklady na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu v roce 
2018 dosáhly částky 60 milionů korun.
Výběr poplatku za komunální odpad pro 
rok 2020 je zahájen od 2. 1. 2020. Termín 
splatnosti poplatku je nejpozději do 
31. 5. 2020.

Poplatek platí:
1. fyzická osoba přihlášená v obci:
2. fyzická osoba, která má na území 
města Olomouce ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není přihlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba.

Osvobození a úlevy od poplatku dle vy-
hlášky, které není nutno oznamovat ani 
dokládat:
• poplatníci narození v roce 1940 a starší,
• poplatníci narození v roce 2020,
• poplatníci narození od 1. 1. 2005 do 
31. 12. 2019 – platí poplatek ve výši 
50 %, tedy roční poplatek činní 408 Kč,

• poplatníci, kteří mají na území města 
Olomouce ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba.

Osvobození od poplatku dle zákona či vy-
hlášky, které je nutno oznámit a doložit do 
31. 5. 2020, jinak nárok zaniká:
• osoba umístěna do dětského domova 
pro děti do 3 let věku, školského zaří-
zení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

• osoba umístěna do zařízení pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezle-
tilého,

• osoba umístěna v domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem 
nebo chráněném bydlení,

• osoba umístěná ve vyšetřovací vazbě 
a výkonu trestu,

• čtvrté a každé další dítě ve společné 
domácnosti, kdy se společně posuzu-
jí ty děti, které v daném kalendářním 
roce nedovrší 16 let,

• poplatník, který je v příslušném kalen-
dářním roce hlášen k pobytu na území 
města Olomouce na adrese Nábřeží nebo 
Blahoslavova a poplatník, který v přísluš-
ném kalendářním roce žije ve společné 
domácnosti s tímto poplatníkem,

• poplatník, který v příslušném kalen-
dářním roce užívá bytovou jednotku 
na adrese Nábřeží nebo Blahoslavova, 
Olomouc, na základě platné nájemní 
smlouvy, a poplatník, který v přísluš-
ném kalendářním roce žije ve společné 
domácnosti s tímto poplatníkem.

Způsob úhrady poplatku:
• poštovní poukázkou či převodem –  
č. ú. 19-1801731369/0800, variabilní 
symbol 1337 a specifický symbol celé 
rodné číslo poplatníka,

• hotově či kartou v úřední dny na po-
kladnách oddělení místních poplatků, 
Palackého 14, hala budovy NAMIRO,

• hotově či kartou na hlavní pokladně ma-
gistrátu, Hynaisova 10 a Palackého 14,

• na detašovaných pracovištích MMOL 
v jednotlivých městských částech od 
1. 2. 2020.

Povinností osoby, která provedla platbu 
za více osob bankovním převodem nebo 
poštovní poukázkou, je sdělit nejpoz-
ději do 15 dnů ode dne splatnosti po-
platku správci poplatku údaje potřebné 
k identifikaci platby, a to jméno, příjmení 
a datum narození osob, za něž byl popla-
tek touto platbou hrazen, a dále datum 
úhrady, variabilní a specifický symbol pří-
slušné platby. K podání oznámení vydal 
správce poplatku formulář dostupný na 
www.olomouc.eu, stejně jako elektronic-
ký formulář, který je také možno použít.

Správu poplatku provádí oddělení míst-
ních poplatků, odbor ekonomický MMOL, 
Palackého 14, Olomouc.
Více informací poskytnou pracovní-
ci osobně v úředních dnech pondělí, 
středa: 8–12 hod. a 13–17 hod. a úterý, 
čtvrtek 8–12 hod. a 13–15:30 hod. nebo 
telefonicky na číslech 588 488 617–621, 
588 488 611–612. Informace týkající se 
odvozu, třídění odpadů nebo odpado-
vých nádob vám poskytne Magistrát 
města Olomouce, odbor městské zeleně 
a odpadového hospodářství, odděle-
ní odpadového hospodářství, telefon 
588 488 335.
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Nová cyklostezka spojila 
Olomouc a Bystročice

Městskou část Nedvězí a obec Bystro-
čice propojila nová cyklostezka. Téměř 
dvoukilometrový úsek komfortní asfal-
tové stezky je součástí dvou nadregio-
nálních cyklotras. Šířka 2,5 metru zajistí 
bezpečné spojení mimo frekventovanou 
silnici. Na konci nového úseku cyklostez-
ky vznikly i odpočinkové plochy s lavič-
kami a stojany na kola. 

Na jaře je u cyklostezky naplánována 
také výsadba zeleně. Společná investice 
města a Bystročic přišla na necelých 12 
milionů korun.  ste

Most zatím jen pro 
MHD a záchranku

Nový most v ulici Komenského byl 18. pro-
since otevřen. Jedná se o režim „předčas-
ného užívání“, což znamená, že některé 
dokončovací menší práce probíhají za 
provozu. Ten tvoří jen hromadná dopra-
va a vozidla integrovaného záchranného 
systému. Chodci projdou pouze po straně 
bližší ke Klášternímu Hradisku.

Původně měla stavba mostu u Bristolu 
trvat 20 měsíců. Povodí Moravy pak zkrá-
tilo harmonogram prací téměř o čtvrtinu. 
Kompletní dokončení všech stavebních 
prací je naplánováno na duben.  mif

Na Loveckou chatu 
pohodlně po nové cestě

Cesta k Lovecké chatě znovu slouží 
k projížďkám cyklistů i vycházkám pěších 
turistů. V pohodlnou asfaltku ji proměnila 
oprava za 7 milionů korun. Osm set metrů 
dlouhá cesta od Tří mostů až po Loveckou 
chatu má nový povrch, odvodňovací příko-
py i sjezdy na ostatní lesní komunikace.

Nový je také dvoukilometrový úsek lesní 
cesty u Huzové za 6 milionů a kompletně je 
opraven most v CHKO Litovelské Pomoraví 
u Březové za 5 milionů korun. Na všechny 
opravy město dostalo dotace přes 8 milio-
nů z Programu rozvoje venkova.  ste

Město zelená, doplňuje stromořadí 
Loni byly v Olomouci vysázeny dvě 
stovky nových stromů. Zasloužil se o to 
odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství, který se zaměřil na výsad-
bu nebo doplnění stromořadí.

Nové stromořadí z olší s podsadbou keřů 
vzniklo na Švýcarském nábřeží, v místě, 
které je dle územního plánu rezervované 
pro nový okrskový park.

„Na podzim proběhly i další výsadby 
a výměny stromořadí, jako například na 
ulici Dvořákova, kde místní obyvatele 
dlouhodobě obtěžovaly okrasné jabloně 
svými plody padajícími na chodník. Stro-
mořadí bylo obnoveno javorem babyka,“ 
uvedla zahradní architektka magistrátu 
Martina Gerhardová.

Doplněna byla i stromořadí například 
na třídě Svobody, třídě Míru, na okraji 
parčíku podél Hraniční, na Českobratrské 
či Einsteinově. Stromořadí byla doplněna 
o lísku tureckou, jinan dvoulaločný, javor 
mléč, slivoň či hrušeň.

„Prověřili jsme možnost výsadby 
stromořadí a doprovodné zeleně na 
městských třídách Velkomoravská a Ma-
sarykova, kde výsadbě brání technická 
infrastruktura v zelených pásech,“ vy-
světlila Gerhardová.

Pokládka sítí v zelených pásech je jed-
ním z hlavních problémů, který zamezuje 
a komplikuje výsadbu. Proto se Olomouc 
snaží najít dohodu se správci sítí, aby 
v budoucnu výsadby stromořadí v ulicích 
bylo možné obnovit.

V roce 2019 se vysazovaly stromy také 
v olomouckých historických parcích, 
kde se v rámci obnovy parků vysadilo 93 
stromů a 5434 keřů. Celkem se v celém 
městě loni vysadilo 220 stromů a 7412 
keřů.  mmo

Bobři o sobě dávají vědět

V 90. letech byli bobři evropští uměle 
vysazeni v toku řeky Moravy. Po čtvrt 
století se jim díky absenci přirozených 
nepřátel daří tak, že jich v Olomouci žije 
několik stovek kusů. Lidé si už všímají ak-
tivity bobrů v okolí Mlýnského potoka.

Bobři jsou býložravci a s oblibou se 
živí lýkem listnatých stromů. Stromy, 
jejichž dřevo jim „nechutná“, káce-
jí, aby udělali místo svým oblíbeným 
dřevinám, jako jsou třeba vrby. Navíc 
se snaží pokácenými kmeny přehra-
dit tok, u nějž žijí, aby mohli regulo-
vat výšku hladiny podle svých potřeb. 
„Bobrů je už v Olomouci opravdu moc, 
přitom zkušenosti odjinud, kde se bobři 
přemnožili, ukazují, že proti jejich čin-
nosti není moc účinné ochrany,“ uvedl 
vedoucí odboru životního prostředí 
Petr Loyka. Správce toku musí kácet 
stromy, které bobr nebezpečně nahlo-
dal, případně vytahovat kmeny z vody. 
V budoucnu si situace s bobry vyžádá 
nějaké aktivní opatření.  mif
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JEDNÁNÍ KMČ V ROCE 2020

KMČ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec čas

1. Černovír –
Klášterní Hradisko 6. (po) 10. (po) 2. (po) 6. (po) 4. (po) 1. (po) 13. (po) 3. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 7. (po) 18.00

2. Droždín 6. (po) 10. (po) 2. (po) 6. (po) 11. (po) 1. (po) 13. (po) 3. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 1. (út) 17.30

3. Hejčín 7. (út) 4. (út) 3. (út) 7. (út) 5. (út) 2. (út) 7. (út) 4. (út) 1. (út) 6. (út) 3. (út) 1. (út) 17.00

4. Holice 8. (st) 12. (st) 4. (st) 1. (st) 6. (st) 3. (st) 1. (st) 26. (st) 9. (st) 7. (st) 4. (st) 2. (st) 18.00

5. Chomoutov 6. (po) 3. (po) 2. (po) 6. (po) 4. (po) 1. (po) 7. (út) 3. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 7. (po) 17.00

6. Chválkovice 9. (čt) 13. (čt) 12. (čt) 9. (čt) 14. (čt) 11. (čt) 9. (čt) 13. (čt) 10. (čt) 8. (čt) 12. (čt) 10. (čt) 18.00

7. Lazce 14. (út) 11. (út) 10. (út) 14. (út) 12. (út) 9. (út) 14. (út) 11. (út) 8. (út) 13. (út) 10. (út) 8. (út) 18.00

8. Lošov 8. (st) 5. (st) 4. (st) 1. (st) 6. (st)* 3. (st)* 1. (st)* 5. (st)* 2. (st)* 7. (st) 4. (st) 2. (st)* 19./*20

9. Nedvězí 6. (po) 3. (po) 2. (po) 6. (po) 4. (po) 1. (po) 13. (po) 3. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 7. (po) 18.00

10. Nemilany 6. (po) 3. (po) 2. (po) 6. (po) 4. (po) 1. (po) 13. (po) 3. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 7. (po) 18.00

11. Tabulový Vrch 9. (čt) 6. (čt) 5. (čt) 2. (čt) 7. (čt) 4. (čt) 2. (čt) 7. (čt) 3. (čt) 1. (čt) 5. (čt) 10. (čt) 17.00

12. Neředín 8. (st) 5. (st) 4. (st) 1. (st) 13. (st) 3. (st) 1. (st) 5. (st) 2. (st) 7. (st) 4. (st) 2. (st) 17.00

13. Nová Ulice 7. (út) 11. (út) 10. (út) 14. (út) 12. (út) 9. (út) 14. (út) 11. (út) 8. (út) 13. (út) 10. (út) 8. (út) 17.30

14. Nové Hodolany 8. (st) 12. (st) 4. (st) 1. (st) 6. (st) 3. (st) 1. (st) - 2. (st) 7. (st) 4. (st) 2. (st) 17.00

15. Nové Sady 6.(po) 10. (po) 2. (po) 6. (po) 4. (po) 1. (po) 13. (po) 10. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 7. (po) 19.00

16. Nový Svět 14. (út) 11. (út) 10. (út) 14. (út) 12. (út) 9. (út) 14. (út) 11. (út) 8. (út) 13. (út) 10. (út) 8. (út) 18.00

17. Olomouc-střed 6. (po) 3. (po) 2. (po) 6. (po) 4. (po) 1. (po) 13. (po) 3. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 7. (po) 16.30

18. Olomouc-západ 6.(po) 10. (po) 2. (po) 6. (po) 4. (po) 1. (po) 13. (po) 3. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 7. (po) 17.00

19. Pavlovičky 6. (po) 3. (po) 2. (po) 6. (po) 4. (po) 1. (po) 13. (po) 3. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 7. (po) 17.30

20. Povel 14. (út) 11. (út) 10. (út) 14. (út) 12. (út) 9. (út) - 11. (út)** 8. (út) 13. (út) 10. (út) 8. (út) 18.00

21. Radíkov 6. (po) 3. (po) 2. (po) 6. (po) 4. (po) 1. (po) 13. (po) 3. (po) 7. (po) 5. (po) 2. (po) 7. (po) 19.30

22. Řepčín 8. (st) 5. (st) 4. (st) 1. (st) 6. (st) 3. (st) 1. (st) 5. (st) 2. (st) 7. (st) 4. (st) 2. (st) 18.30

23. Slavonín 14. (út) 11. (út) 10. (út) 14. (út) 12. (út) 9. (út) 14. (út) 11. (út) 15. (út) 13. (út) 10. (út) 8. (út) 17.00

24. Staré Hodolany 
a Bělidla 8. (st) 12. (st) 4. (st) 1. (st) 6. (st) 3. (st) 1. (st) 5. (st) 2. (st) 7. (st) 4. (st) 2. (st) 17.30

25. Svatý Kopeček 6. (po) 3. (po) 2. (po) 6. (po)* 4. (po)* 1. (po)* 6. (po)* 3. (po)* 7. (po)* 5. (po)* 2. (po) 7. (po) 18./*19

26. Topolany 7. (út) 4. (út) 3. (út) 7. (út) 5. (út) 2. (út) 7. (út) 4. (út) 1. (út) 6. (út) 3. (út) 1. (út) 18.00

27. Týneček 2. (čt) 6. (čt) 5. (čt) 2. (čt) 7. (čt) 4. (čt) 2. (čt) 6. (čt) 3. (čt) 1. (čt) 5. (čt) 3. (čt) 18.00

* KMČ 8 – 2. 12. je schůze v 17:00 hod. v Klubu seniorů

** KMČ 20 – 11. 8. jednání v restauraci Radegast – ostatní místa jednání zůstávají stejná.

Místa jednání KMČ:
KMČ 1 Černovír, U Staré Moravy 1
KMČ 2 Droždín, Gagarinova 17 A
KMČ 3 Hejčín, Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
KMČ 4 Holice, Náves Svobody 41
KMČ 5 Chomoutov, Horecká 2
KMČ 6 Chválkovice, nová hasičská zbrojnice
KMČ 7 Lazce, ZŠ Demlova
KMČ 8 Lošov, kulturní dům Lošov, Svolinského 15
KMČ 9 Nedvězí, Jilemnického 29
KMČ 10 Nemilany, Lidická 31
KMČ 11 Tabulový Vrch, Karáfiátova 6
KMČ 12 Neředín, Tererovo nám. 2
KMČ 13 Nová Ulice, Jalta, Jánského 69

KMČ 14 Nové Hodolany, Jungmannova 25
KMČ 15 Nové sady, Dům s pečovatelskou službou,  Peškova 1
KMČ 16 Nový Svět,  Senior klub v 1. PP bytového domu, Přichystalova 70
KMČ 17 Olomouc - střed, Hynaisova 10, budova magistrátu
KMČ 18 Olomouc - západ, Hynaisova 10, budova magistrátu
KMČ 19 Pavlovičky, kancelář Staving, Pavlovická 43
KMČ 20 Povel, DDM, Janského 1
KMČ 21 Radíkov, hasičská zbrojnice, Náprstkova 1
KMČ 22 Řepčín, suterén ZŠ Svatoplukova 11
KMČ 23 Slavonín, Kyselovská 74
KMČ 24 Staré Hodolany, Klub seniorů na ulici Jiráskova č. 9
KMČ 25 Svatý Kopeček, Sadové  náměstí 25  
KMČ 26 Topolany, kancelář DP, Nedbalova 8 
KMČ 27 Týneček, místní knihovna, Blodkovo náměstí
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V rámci podpory volnočasových akti-
vit dětí, mládeže i dospělých vytváří 
statutární město Olomouc dlouhodo-
bě podmínky pro sportování na hřištích 
v areálech základních škol. Tato hřiště 
jsou v době po vyučování, o víkendech, 
svátcích a prázdninách otevřena ná-
vštěvníkům z řad veřejnosti, kteří mají 
možnost bezplatně strávit volný čas po-
hybovými aktivitami s možností zapůjče-
ní sportovních potřeb.

Kromě vytváření podmínek pro sporto-
vání je snahou města Olomouce zajistit 

současně bezpečnost návštěvníků hřišť 
nejen přítomností správců, ale i instala-
cí kamerového systému napojeného na 
Městskou policii Olomouc.

„Otázku bezpečnosti jsme řešili opa-
kovaně s řediteli škol a před dvěma 
lety jsme začali naplňovat jejich pod-
něty umísťováním kamer na vhodných 
místech na hřištích, aby mohly být za-
chyceny nežádoucí projevy některých 
návštěvníků a taky aby se zabránilo 
ničení vybavení hřišť a byla zajištěna 
bezpečnost osob, které chtějí na hřiš-
ti sportovat s kamarády. Využili jsme 

možnost získání dotace z programu Pre-
vence kriminality a v letošním roce byl 
projekt podpořen i dotací z ministerstva 
vnitra,“ uvedla vedoucí odboru školství 
Hana Fantová.

Pro veřejnost slouží každoročně od 
dubna do října 13 školních hřišť. V roce 
2018 bylo uvedeno do provozu sedm 
kamer na čtyřech hřištích. Loni to bylo 
dalších osm kamer rovněž na čtyřech 
hřištích. Všechna jsou připravena uvítat 
sportující veřejnost i v roce 2020.   mmo

 NOVÉ KAMERY SE STARAJÍ  O BEZPEČNOST 
 NA ŠKOLNÍCH HŘIŠTÍCH 

Paralympijský den na Gymnáziu Čajkovského
Paralympijský den ve spolupráci s Fakultou 
tělesné kultury Univerzity Palackého zažili 
v prosinci studenti Gymnázia Čajkovského.

Paralympijský školní den je mimořádný. 
„Jedná se o program, který probíhá v ci-
zích jazycích, s ohledem na specializaci 
gymnázia zejména v angličtině a španěl-
štině. Letos se jej účastnili i vysokoškolští 
studenti z Itálie, Portugalska, Chorvatska, 
Srbska, Francie, ale i Japonska nebo Turec-
ka,“ vyjmenovala Jolana Štefková, vedoucí 
španělské sekce.

Program pro studenty gymnázia trval 
více než čtyři hodiny. „Obsahoval videopre-
zentaci paralympijských sportů i sportů spe-
ciálně olympijských, deaflympijských, síťové 
sportovní hry se zaměřením na volejbal 
vsedě, sportovní hry vozíčkářů a pohybové 
aktivity osob se zrakovým postižením,“ uve-
dl Ondřej Ješina z fakulty tělesné kultury.

Pro studenty bylo i zážitkem na vlastní 
kůži si vyzkoušet různé sporty pro osoby 
s postižením či orientovat se v prostoru při 

potížích se zrakem. „Vyzkoušela jsem si, 
jaké je být slepým člověkem a jak lidi na vo-
zíku hrají basket nebo volejbal. Cítím k nim 
respekt a obdivuji je, že dokáží mít takovou 
vůli a sportovat se svým handicapem. Klo-
bouk dolů!“ prohlásila studentka Kateřina 
Blahušová.

Paralympijský školní den je součástí 
vzdělávacího programu, jenž je přijatý a 
propagovaný Mezinárodním paralympij-
ským výborem. Česko je zemí, kde se těchto 
programů od svého vzniku v roce 2005 
uskutečnilo nejvíce, a to právě díky Fakultě 
tělesné kultury UP.   dtx

Povídej
Svět dětí a seniorů se propojil při 
setkání dětí z Mateřské školy Střed-
ní novosadská se seniory v domově 
Senecura. Děti je navštívily během 
adventu. „Přinesly jim perníčky, které 
jsme spolu napekli, a vánoční at-
mosféru navodily básničkou Vstávej 
stromečku,“ popsala vedoucí učitelka 
Martina Bubeníčková.

Návštěvu doprovázel olomoucký 
muzikoterapeut, bubeník Ivo Batou-
šek. Koledy tak provázelo bubnování.

Setkání je součástí projektu Poví-
dej, jenž má zpříjemnit chvíle nejen 
seniorům v domovech, ale také dě-
tem, kterým často prarodiče chybí. 
Děti tak nahlíží na svět seniorů vzdá-
lený někdy i osmdesát let.

„Dalším pozitivním atributem je 
vedení dětí k úctě a ohleduplnos-
ti,“ doplnila učitelka Bubeníčková. 
Ve vzájemné spolupráci a setkávání 
chce s dětmi pokračovat.  dtx



12        www.olomouc.eu TÉMA

2020: ČESKO-SLOVENSKÝ ROK 
S OSLAVOU DVACETI LET V UNESCO

Stojíme na prahu roku s poměrně magickým číslem 2020 nebo 
taky MMXX. A všichni doufáme, že bude lepší než ten minu-
lý. V Olomouci to bude rok česko-slovenský. Nicméně na jeho 
začátku – jako na každém začátku dalšího roku – přicházejí 
i změny. Nejčastěji v cenách.

PAVEL KONEČNÝ

S novým rokem přichází také nová plesová sezona, tu tradič-
ně zahajuje Městský bál. Bude v česko-slovenském duchu, což 
předznamená celý rok 2020. V Olomouci bude totiž slovenský.

„Chceme zahájit bližší spolupráci s partnerskými městy ze 
zemí Visegrádské čtyřky,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. 
„Chceme dát najevo, že Olomouc je v samém centru pomysl-
né středoevropské stezky, spojující Vídeň, Budapešť, Bratislavu 
a Krakov,“ doplnil primátor. Podle něj je středoevropský prostor 
pro Olomouc klíčový. „Vždyť Vídeň, Bratislava i Krakov jsou pro 
Olomouc blíž než Praha.“

V květnu bude proto Olomouc hostit setkání partnerských 
měst, která v rámci střední Evropy spolupracují. Půjde o zástup-
ce přibližně dvaceti měst, která mají partnery v jiné zemi V4.

No a až tento rok bude končit, vystřídá jej maďarský. Už 
nyní slíbil Olomouci podporu i český velvyslanec v Budapešti 
Tibor Bial.

Ceny za vodu mírně rostou
Představenstvo Vodohospodářské společnosti Olomouc schvá-
lilo pro rok 2020 nové ceny. Kubík vody bude letos stát 35 ko-
run, stočné přijde na 40 korun a 66 haléřů. Je to více než loni 
– u vodného o 1,57 a u stočného o 3,1 procenta. Udělá to měsíč-
ně asi dvacetikorunu.

„V ceně vody je zahrnuto zvyšování cen vstupů a poklesy 
spotřeby. Při průměrné spotřebě čtyřčlenné rodiny za rok se 
jedná o částku dvě stě šedesát korun. I přes navýšení se tak drží 
cena solidární,“ uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán.

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpi-
sů pro věcně usměrňované ceny.

Od 1. května přijde navíc na řadu změna sazby DPH pro 
vodné a stočné, které bude o pět procent nižší. Cena pro vodné 
a stočné bez DPH zůstane v průběhu roku 2020 stejná, faktu-
rovaná částka včetně DPH se v návaznosti na sníženou sazbu 

sníží. V důsledku toho budou mít neplátci DPH nižší náklady na 
vodné a stočné.

„Výnosy z vodného a stočného jsou i nadále používány na 
obnovu vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá 
a finančně náročná záležitost,“ uvedla mluvčí Moravské vodá-
renské Markéta Bártová.

Město se ale v budoucnu chystá převzít vodohospodářskou 
infrastrukturu do svých rukou.

Po sedmi letech více za popelnice
Poplatek za komunální odpad je po sedmi letech vyšší. Nově při-
jde na 816 korun za obyvatele. To je o 156 korun za rok více. Dů-
vod? Zvyšují se náklady na likvidaci směsného odpadu.

Ekonomický náměstek primátora Otakar Bačák spočítal, že 
město mělo nízký poplatek, který nepokrýval ani náklady. „Vlast-
ně jsme si v tom vytvářeli dluh,“ prohlásil náměstek. Skutečné ná-
klady na svoz komunálního odpadu jsou v přepočtu na obyvatele 
takřka o dvě stě korun vyšší, než byl dosavadní poplatek.

Nová sazba je nastavena poměrně, aby byla dělitelná dva-
nácti. „Dává to možnost, aby lidé, kteří se například během roku 
přistěhují do města, mohli zaplatit jen v poměrné výši podle 
počtu měsíců, kdy jsou ve městě trvale přihlášeni,“ popsal ná-
městek Bačák.

Celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu byly vloni asi 55 milionů korun. S tím tříděným je to ji-
nak. „Například svoz papíru nás stojí nulu. Vůbec nic. A kvalitně 
vytříděný plast se dá ještě i prodat. Každopádně platí, že čím 
více se vytřídí, tím méně je směsného odpadu. A poplatek zahr-
nuje náklady jen na něj,“ konstatoval náměstek Bačák.

Jízdné se srovná, ale také podraží, a dokonce i zlevní
Od 1. dubna budeme za jízdenku v tramvajích a autobusech 
platit stejných 18 korun bez ohledu na to, jestli ji kupujeme na 
papíru nebo mobilem. Celoroční jízdenka bude v olomoucké 
MHD ale o 250 korun levnější.

Naopak doplňkový prodej jízdenek u řidiče se prodraží. Jíz-
denka u něj bude za 30 korun. „Důvodem je motivace k náku-
pu jízdenek prostřednictvím SMS nebo nákupu v automatech 
a předprodeji. Ovlivňuje to plynulost dopravy a rychlost odba-
vení cestujících,“ objasnil předseda představenstva Dopravního 
podniku města Olomouce Jaromír Machálek.
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A přijde i jedna novinka: ještě letos bude možné zaplatit jízd-
né platební kartou.

Rok parkovací politiky
Platební karta se letos začne využívat i při parkování v pod-
zemních garážích u nádraží. Prostě už nebudete muset mít 
u sebe drobné, když tam auto odstavíte. Ale až od března. Do-
sluhující automatické pokladny neumožňují platbu bankovka-
mi a nedokáží je rozměnit. Tak ještě chvíli strpení.

Jak budeme parkovat jinde po městě, to ovlivní nová studie 
parkovací politiky. Bude se letos celý rok zpracovávat. Posou-
zení nové koncepce vezme v úvahu problémy s parkováním 
na sídlištích, v centru města nebo na hranici zóny placeného 
parkování.

„Cílem je vytvoření moderního strategického dokumentu, 
který bude řešit mobilitu ve městě komplexně ve vazbě na po-
třeby obyvatel, návštěvníků i podnikatelské sféry s cílem zlep-
šit kvalitu života,“ objasnil primátor Žbánek.

Podle náměstka primátora Martina Majora je na sídlištích 
problém, protože vznikla v 80. letech pro zcela odlišný stupeň 
automobilizace. „Podobně je tomu ale i nyní v případě někte-
rých developerských projektů, kde jsou předem rozprodána 
všechna parkovací místa,“ kritizoval náměstek Major.

Olomouc se při přípravě nové parkovací politiky chce pou-
čit ze zkušeností v Praze a Brně, aby neopakovala stejné chyby.

Bude se opravovat a budovat
Olomouc čeká letos další těžký rok v dopravě. Poté, co se 
na jaře zprovozní most v Komenského ulici, zavře se ten 
v Masarykově. Od března nahradí tramvajovou dopravu 
výlukové autobusy.

Město má v plánu koordinovat stavbu mostu s rekonstruk-
cí tramvajové trati v ulici 8. května a s plánovanými rekon-
strukcemi mostu přes Bystřici a Mlýnský potok, aby se vše 
dělalo současně. Ulice 8. května by měla mít novou podobu 
na podzim, most v Masarykově bude hotov v roce 2022. (To 
bude v Olomouci česko-polský rok.) 

Oslavy: dvacet let v UNESCO
V září si Olomouc připomene významné výročí – dvacet let 
od zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového 
dědictví UNESCO. Označují se tak unikátní kulturní a přírodní 
památky. Celé Česko zabírá v seznamu 14 položek, olomouc-
ký barokní sloup je jednou z nich.

„Oslavy zápisu na seznam světového dědictví potrvají dva 
dny. Budou totiž spojeny i s prestižním Národním zahájením 
Dnů evropského dědictví. Jsem ráda, že se nám ho podařilo 
pro Olomouc získat,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta 
Záleská. Na zářijových oslavách vystoupí řada umělců, mimo 
jiné Katarína Knechtová a Ondřej Brzobohatý a chystá se vel-
kolepá multimediální show.

Celou sezonu budou památky na Horním náměstí zdobit 
květiny. Do Olomouce ale bude letos stát za to přijet třeba 
i na masopust, Tvarůžkový festival nebo barokní slavnosti. 
„Novinkami budou letos Letní pohoda u Trojice, což je speci-
ální program pro několik večerů, poslední srpnový týden pro-
běhne Týden vojenské historie připomínající Olomouc jako 
významnou pevnost a také nový gastrofestival Jak chutná 
podzim, který bude spojen s folkovým programem,“ popsala 
vedoucí odboru cestovního ruchu Karin Vykydalová.

Prostě, život města není jen o cenách a vyhláškách. Začí-
nají nám dvacátá léta, vzhůru do roku 2020!

Název akce
Celkem 
kapitálové 
výdaje   

Dotace/
jiné zdroje Poznámka

Foerstrova ulice, koordino-
vaný tah křižovatek, SSZ 52 000 38 800 realizace 2020

Jantarová stezka - úsek  
Hodolanská Libušina, I. 
část

5 200 0 realizace 2020

Hůzovský most 2 100 0 realizace 2020

Polopodzemní kontejnery - 
Nové Sady 11 600 5 800

realizace 2020, akce 
bude podpořena 
z prostředků EKO-
-KOM a evropských 
dotací

Protipovodňová opatření 
II.B etapa - související  
investice

17 400 0
realizace zahájena 
v roce 2019 s dokon-
čením v roce 2022

Týneček - přechod pro pěší 6 870 0
realizace zahájena 
v roce 2019 s dokon-
čením v roce 2020

Tramvajová trať 8. května 96 600 24 500 realizace 2020

Tramvajová trať II. etapa, 
Nové Sady - Povel 118 405 75 980

VŘ v roce 2019, re-
alizace v roce 2020 
a 2021

Blanická ulice - rekonstruk-
ce kanalizace 6 870 0

realizace zahájena 
v roce 2019 s dokon-
čením v roce 2020

Jiráskova - rekonstrukce 
stoky GVc a GV 3 000 0

realizace zahájena 
v roce 2019 s dokon-
čením v roce 2020

Hněvotínská II - přechod 
pro chodce 5 700 0

realizace 2020, rea-
lizace ve spolupráci 
s FNOL

Droždín - okružní křižo-
vatka 2 400 0

realizace 2020, rea-
lizace ve spolupráci 
s Ol. krajem

Třída 1. máje - most M7 
přes Mlýnský potok 25 170 0 realizace 2020

ZŠ Svatý Kopeček - od-
borné učebny, tělocvična, 
stropy

33 900 7 000 realizace 2020

Nová Ulice - posílení čer-
pací stanice vody 6 900 0 realizace 2020

ZŠ Holečkova - odborné 
učebny 14 500 10 000 realizace 2020

ZŠ Slavonín - bezbariérový 
vstup do školy a přístavba 
dvou tříd

16 900 12 000 realizace 2020

Pavelkova - autobusová 
zastávka 3 800 0

realizace 2020, rea-
lizace ve spolupráci 
s firmou KOYO

Radnice - stavební úpravy 
na objektu kulturní pa-
mátky

11 100 15 000
realizace zahájena 
v roce 2019 s dokon-
čením v roce 2020

Radnice - oprava hlavní 
věže radnice 18 250 12 750

realizace zahájena 
v roce 2019 s dokon-
čením v roce 2020

Zimní stadion - oprava 
střechy 15 000 0 realizace 2020

Modernizace výstražného 
a informačního systému 
města Olomouce

34 483 23 000

celkové realizač-
ní náklady ve výši 
78.100 tis. Kč, reali-
zace od roku 2019 do 
roku 2021

Celkem 473 665 201 830

ZDROJ: MMOLČástky jsou uváděny v tisících Kč.

ROK 2020

Investice v roce 2020
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Karel Konečný
ANO 2011

Život většiny obyvatel 
bude nejvíce ovlivňo-
vat pokračování 2. eta-
py protipovodňových 
opatření. Po zprovozně-
ní mostu u Bristolu bude 
zahájena stavba nového sousedního mostu 
na Masarykově třídě, což si vyžádá přeruše-
ní tramvajové dopravy od nádraží přes cent-
rum. Bude rovněž zahájena rekonstrukce ulice 
8. května v centru a s největší pravděpodob-
ností také 2. etapa tramvajové trati na Nové 
Sady. Neméně důležité bude také, zda se po-
daří urychlit přípravu východní tangenty, která 
je velmi komplikovaná. Zdárný průběh těchto 
strategických projektů bude pro město v roce 
2020 klíčový.

Jitka Weiermüllerová
ČSSD

V roce 2020 si připome-
neme 20. výročí zapsání 
sloupu Nejsvětější Troji-
ce na seznam světového 
dědictví UNESCO. Pova-
žuji to za jednu z nejsil-
nějších stop sociální demokracie v novodobé 
historii města. Byla to právě ČSSD, jejíž zá-
stupci prosadili obnovu památky a rozhodující 
měrou tak přispěli k zápisu na prestižní se-
znam. Olomouc z toho bude těžit ještě mnoho 
desetiletí. Dále začne výstavba nové tram-
vajové trati, další projekt, který by bez práce 
ČSSD v předcházejícím volebním období ne-
vznikl.

Jiří Zima
KSČM

Stěžejní pro rok 2020 
bude ekonomika. Roz-
počet města je sestaven 
bez potřebných investic. 
Navíc počítá s dalším za-
dlužením města a sliby, 
že na konci volebního období bude zadlužení 
stejné, jako bylo na začátku, jsou čirý populis-
mus. Rozpočet také počítá s přenesením části 
nákladů na občana formou např. zvýšení po-
platku za svoz komunálního odpadu, při sou-
časném snížení frekvence svozu. Uvažuje se 
i o zvýšení daně z nemovitostí, což dopadne 
na všechny občany města. Do komunálních 
voleb je daleko a na nesplněné sliby se rychle 
zapomene.

Tomáš Pejpek

ProOlomouc

Připravit chytré politiky: 
plán investic a velkých 
oprav, bytovou politiku, 
adaptační opatření, par-
kovací politiku, politiky 
podpory kultury a spor-
tu… a šetřit, šetřit, šetřit.

Martin Major
ODS

Co bude v  roce 2020 
nejdůležitější? Nebát 
se. Nenechat se vyděsit 
řečmi pesimistů, nene-
chat se obelhat, věřit si 
a pracovat.
Jsem si jistý, že Olomouc zvládne rok 2020 
stejně dobře, jako zvládla roky jiné, včetně 
těch, kdy kvůli krizi klesaly daňové příjmy 
a rostla nezaměstnanost. Věřím, že k optimi-
smu nám pomůže i to, že už budeme jezdit 
po novém mostě u Bristolu, uvidíme velký kus 
nového nábřeží Moravy, začne pokračování 
tramvajové trati ke Schweitzerově ulici a po-
vede se spousta dalších dobrých věcí. Je důle-
žité věřit v cíl a hlavně se nebát!

Stanislav Flek

spOLečně

Navážu-li na slogan na-
šeho hnutí z minulých 
dní: Zeleň nám není 
ukradená, tak klíčové 
pro rok 2020 v Olomouci 
je sjednat s vlastníky sítí 
možné technologie výsadby, tak abychom vrá-
tili vzrostlou, tzn. stín poskytující zeleň tam, 
kde lidem bude ku prospěchu – na ulice, měst-
ské třídy, místa určená pro posezení. Pro eko-
nomickou efektivnost je pak důležité využít 
institutu náhradní výsadby, jejíž podstatou je 
zachování rozsahu zeleně tam, kde lidé žijí, 
a nikoli výsadba za městem.

Martin Jirotka

SPD a SPOZ

Letošní rok bychom 
měli začít tři připravené 
akce – tramvajová trať 
II. etapa, rekonstrukce 
třídy 8.  května a úpra-
va ulice Velkomorav-
ské. Doufám také v to, že se podaří realizovat 
všechny naplánované práce pro tento rok 
v rámci protipovodňové výstavby. Důležité je, 
aby Olomouc byla i nadále historickým, vzdě-
lanostním, kulturním a sportovním centrem 
Hané. Základní prostředky pro činnost všech 
organizací pro naplnění výše uvedeného by 
měl zajistit schválený rozpočet. Pohodový rok 
2020 všem občanům.

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

Velkou výzvou bude 
zachovat zdravý mix 
rozvoje města pomocí 
promyšlených investic 
a nezbytných oprav, za-
chování kvality a rozsa-
hu služeb a současně s dostatečnou nabídkou 
sportovních, kulturních a společenských akcí. 
Zároveň nás čeká hledání provozních úspor 
a snižování výdajů, abychom dokázali ozdravit 
městský rozpočet. Klíčové tedy bude dosáh-
nout úspor tak, aby byly promyšlené a měly co 
nejmenší dopad na život ve městě. A ideálně si 
u toho uchovat selský rozum a dobré vztahy 
uvnitř koalice.

Viktor Tichák
Piráti a Starostové

Rok 2020 bude pro ob-
čany Olomouce opět 
rokem rozkopaným. 
Oprava mostů, zaháje-
ní výstavby tramvajové 
trati na Nových Sadech, 
rekonstrukce ulice 8. května. Klíčové bude ote-
vřít diskusi o úsporách, aby se město již dále 
nerozvíjelo na dluh. Důležitá budou ale také 
jednání o budoucnosti a financování komisí 
městských částí, o malé hokejové hale nebo 
odpadovém centru, na něž letos nezbyly pe-
níze. Za celý klub Pirátů a Starostů přeji všem 
občanům, aby prožili letošní rok ve zdraví 
a spokojenosti.

Co bude podle vašeho názoru klíčové pro Olomouc v letošním roce?
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Začátek je tou nejdůležitější částí každé 
práce. Proto si u vás v zaměstnání, v rodině 
nebo s přáteli z vašeho zájmového spolku 
zpravidla hned na začátku nového roku 
společně sednete a řeknete si co a jak. Ne 
jinak to funguje i na radnici. Schválením 
rozpočtu na konci minulého roku všech-
no teprve začalo. Vedení města, a nejen to 
politické, ale i to úřednické, v těchto dnech 
pravidelně zasedá, aby se dohodlo, jaký 
konkrétně bude rok 2020 v Olomouci.

Nechceme nic ponechat náhodě 
a osudu, byť podle astrologů má být 

letošní rok rokem příznivým. Velký vliv 
na dění má prý mít planeta Mars. Nic 
proti Marsu, který nese jméno po řím-
ském bohu války, ale přeci jenom si jako 
radní dění v Olomouci chceme ponechat 
pod svou kontrolou. A pokud si od této 
planety něco astrálního propůjčíme, tak 
to bude sebejistota a odhodlání, které 
zosobňuje. Obojího bude letos třeba.

Čeká nás pracovně náročný rok doslo-
va napěchovaný obtížnými úkoly. Jejich 
plnění pocítí ve svém každodenním ži-
votě téměř každý Olomoučan. Spustí se 
řada velkých a nákladných investic, které 
se připravovaly dlouhá léta. Pokračování 
stavby protipovodňových opatření v cen-
tru města doplní velká rekonstrukce ulice 
8. května a od kostela svatého Mořice 
po náměstí Hrdinů se stavební stroje za-
kousnou hluboko do země. Stejně tak se 
těžká technika zakousne do mostu přes 
Moravu na Masarykově ulici a postupně 
ho zdemoluje, aby byl nahrazen no-
vým, nebo bagry začnou vytyčovat trasu 
tramvajových kolejí na sídlišti Nové Sady. 
K tomu nás čekají další dopravní stavby 
a opravy za stovky milionů korun a s nimi 
související omezení, změny v provozu 
MHD, kolony a nadávání nespokojených 
řidičů i občanů.

Oprav se dočkají i některé školy nebo 
městská sportovní zařízení. Pokračovat 
se bude i v drobných úpravách veřejných 
prostranství. Navážeme na mimořádně 

úspěšný projekt estetizace, v rámci kte-
rého si sami rozhodujete, jak zkrášlit 
nebo oživit zanedbané lokality ve vaší 
městské části. A taky bude přibývat no-
vých stromů a květinových záhonů, které 
jsme slíbili a které jsou jedním ze symbo-
lů Olomouce.

Tvoříme budoucnost našeho města 
a nemá cenu se stále vracet k příběhům 
minulosti. Proto letos dáme velký pro-
stor lidem s vizí a odbornými znalostmi. 
Výsledkem by měla být například nová 
strategie péče o městskou zeleň, koncepce 
parkování, řešení energetických úspor, ná-
pady pro rozvoj cestovního ruchu, kultury, 
sportu a spousta dalších myšlenek a plánů.

Díky novému útvaru hlavního archi-
tekta přilétají do veřejného prostoru po 
dlouhých letech první vlaštovky v podobě 
architektonických soutěží, začnou mizet 
nevzhledné a nelegální reklamní pouta-
če a budeme plánovat využití zbývajících 
pozemků v majetku města například pro 
výstavbu dostupných bytů.

Ano, naložili jsme si velké břemeno, 
proto se spolu s vámi chceme radovat 
i z malých úspěchů, setkávat se na sou-
těžích sportovců nebo hasičů, městských 
oslavách, v divadle, které letos slaví 
100 let, a při spoustě dalších příležitostí. 
Bude to dobrý rok!

Mirek Žbánek
primátor

Pohledem primátora

 BUDE TO DOBRÝ ROK 

POHLEDEM PRIMÁTORA / CHARITA

Výtěžek z prodeje punče pomáhá Za sklem
Primátor Mirek Žbánek a hejtman Ladislav 
Okleštěk předali organizaci Za sklem šek 
na třicet tisíc korun. Osmnáct a půl tisíce 
korun se podařilo získat díky jejich společ-
nému charitativnímu prodeji punče, zbytek 
přidali hejtman a primátor ze svého.

„Jsem rád, že můžeme předat pří-
spěvek dětem a jejich rodinám, které 
si pomoc nás všech skutečně zaslouží. 
Výtěžek tentokrát putuje do organizace, 
která v Olomouci působí teprve od dub-
na, a proto si při rozjezdu svých aktivit 
určitě zaslouží naši podporu,“ řekl s pře-
svědčením primátor Mirek Žbánek.

Olomoucká organizace Za sklem po-
máhá lidem s PAS (porucha autistické-
ho spektra) a jejich rodinám. Jedná se 
o sociální služby, které jim usnadní život 
například v oblasti vzdělávání nebo za-
městnání. Služby probíhají ambulantní 
a terénní formou.

„Peníze mají smysl jen tehdy, když 
někomu udělají radost. Já mám radost 

z toho, kolik lidí si punč přišlo koupit, 
a hlavně z toho, že výtěžek z prodeje 
ulehčí život lidem, kteří se o pomoc nijak 
neprosí, ale o to víc si ji zaslouží,“ svěřil 
se hejtman Ladislav Okleštěk.

V pobočkách Za sklem v Olomouci, 
Praze a Zlíně v současné době pracují 

celkem se 170 rodinami. „Moc si vážíme 
spolupráce s krajským úřadem i magis-
trátem. Děkujeme za dar, který bude 
použit na výstavbu relaxační místnosti 
v pobočce v Olomouci,“ uvedla ředitelka 
zmiňovaného občanského sdružení Mar-
ta Pečeňová.  ste
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Náměstkyně Eva Kolářová šla do politiky s tím, že v Olomouci 
prosadí vznik nových sociálních a startovacích bytů. „Dostupné 
nebo sociální bydlení je skutečně problém. Zvláště proto, že v 
Olomouci jsou druhé nejdražší byty v republice. Ale mé plány 
se asi musí přesunout dál do budoucnosti. Dnes musím říct, že 
budu ráda, když se mi kvůli všemožným procesům podaří aspoň 
něco zahájit a nastartovat,“ řekla náměstkyně.

V čem je problém?
Stavět takové byty je těžké, protože se proti tomu většinou 
zvedá nevole v místní části. Třeba v Křičkově ulici na Svatém 
Kopečku se uvažovalo o sociálním bydlení v nevyužívaném ob-
jektu, ale spolky tam zase chtějí zachovat hřiště, což by všech-
ny bydlící rušilo. Nebo v Řepčíně se lidé postavili proti tomu, 
aby tam Charita zřídila azylový dům pro muže. Na jedné straně 
se těm občanům nedivím, na druhé straně jsem prošla všechna 
zařízení Charity a oni opravdu se svými klienty pracují a podpo-
ru jim poskytují za přísných podmínek. Ti, kteří se tam nedosta-
nou, pak dělají problémy na ulicích.

Jak je na tom Olomouc se sociálními službami?
Bohužel díky tomu, jak jsou v republice sociální služby nastave-
ny, město pouze dofinancovává činnost neziskových organizací 
a sociálních služeb, takže se nemůže nijak výrazně podílet na 
jejich řízení, popřípadě směrování. Jejich činnost bývá vyvolána 
společenskou poptávkou a město přispívá jen finančně. Město 

ve spolupráci s těmito organizacemi vydává 
Komunitní plán, který platí tři roky.

Něco jako průtokový ohřívač?
Průtokový ohřívač to není, město dofinancová-
vá tyto služby ze svého. Je to model, který se mi 
nelíbí. Myslím si, že každé město, místo, oblast 
má své specifické potřeby. No a v Olomouci 
se to hlavně podepisuje na nedostatku bydle-
ní. Chybí byty pro zdravotně znevýhodněné, 
ale hlavně byty pro mladé rodiny a dostupné 
bydlení pro seniory. Populace stárne a s tím je 
spojena velká spousta problémů, které by měla 
řešit ta obec na svém území. Určovat to státem 
nebo krajem mi připadá jako nevýhodné.

Město ale má 555 bytů pro seniory…
A i tak je tam stále přetlak. Především proto, 
že se k nám stěhují lidé odjinud a to bydlení 
není na rok, na dva. S prodlužujícím se věkem 
poptávka stoupá.

Máte na starosti sociální odbor, kdo jsou jeho 
hlavní klienti?
Hlavně děti. Tam se angažujeme při rozvo-
dech nebo nedostatečné péči a zastupujeme 
děti u soudu. Dále jsou to lidé, kteří se ocitli 
v nějaké nevýhodné situaci. Ale máme na sta-
rosti i kluby seniorů, jesle a azylové domy.

Takže o bezdomovce se nestaráte?
Třeba do našich azylových domů mohou i lidé bez domova, ale 
určitě to nejsou ti typičtí, co znáte z náměstí. Spíše lidé v nouzi, 
kteří přijdou o střechu nad hlavou. Se všemi těmito klienty se 
samozřejmě pracuje. Ale v Olomouci nejsou byty, které by si oni 
z těch nízkých příjmů mohli dovolit.

Pracujete nějak s bezdomovci?
Letos je to například projekt s Charitou. Pro Technické služby 
zabezpečuje s lidmi bez domova čištění města. To mělo mezi 
bezdomovci velký ohlas. Pokud docházeli pravidelně do práce, 
dostávali bonusy – třeba jídlo navíc nebo přednostní koupel a 
oblečení. Nejméně jednoho člověka jsme tak skutečně zachrá-
nili z ulice. Ten se stal jejich předákem. Charita mu poskytla 
byt a má šanci vrátit se do normálního života. Zájemců máme 
nadbytek.

Jak dopadl projekt Jalta?
Počítali jsme s přebudováním tohoto objektu prostřednictvím 
dotací, ale ty mohou přijímat pouze obce na vlastní majetek. 
V Olomouci ale nemovitosti spravuje akciová společnost Sprá-
va nemovitostí a ta dotace přijímat nemůže. Pořád s tím ale 
počítáme, právě kvůli tomu studuju nový operační program, 
možná by to mohlo vyjít. Jalta by byla výhodná, v přízemí by se 
poskytovaly sociální služby a v patře by vznikly byty pro mladé 
rodiny, matky s dětmi nebo seniory.

Co je vlastně nejžádanější sociální službou?
Jsou to pobytové záležitosti, protože je málo stacionářů, jako 
jsou Jitro, Pamatováček nebo topolanské DC90. Největší zájem 
je o to zajistit plnohodnotný nebo pohodlný život handicapova-
ným. 

 „CHYBÍ BYTY PRO ZDRAVOTNĚ  
 ZNEVÝHODNĚNÉ, MLADÉ RODINY  
 I SENIORY“ 

Eva Kolářová 
náměstkyně primátora 
Kompetence: sociální věci, komise městských částí  
a detašovaná pracoviště. 
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Kolik peněz má město na sociální služby?
Pro klienty máme ročně přibližně dvacet milionů. Prevence kri-
minality a Bezbariérová Olomouc, to stojí ročně necelých pět 
milionů. Dalších patnáct a půl milionu slouží právě na dofinan-
cování sociálních služeb poskytovaných různými subjetky.

Vy ale máte na starosti i městské části a jejich komise. Dá se 
říct, že je Olomouc sousedským městem – jako se o to snaží 
třeba v New Yorku?
U nás nelze posuzovat všechny městské části stejně. Jiné je to 
ve středu města, jiné na sídlištích a jiné v okrajových částech. Ty 
okrajové, jako jsou Chomoutov, Kopeček, Radíkov, Lošov, Drož-
dín, Nemilany – tam je hodně sousedských akcí a líbí se mi, jak 
tam lidé žijí. I když na druhé straně tam mají úplně jiné problé-
my a není jich málo, protože jsou vzdálenější od města. Tře-
ba, když jim teče do dvora při deštích. Nebo se tam staví nové 
domy, ale chybí peníze na příjezdové komunikace.

Ale i centrum má své problémy…
Ano, střed města má jiné starosti, třeba kvůli provozu restaura-
cí a bezdomovcům na náměstí. Naštěstí už jim strážníci mohou 
aspoň zabavovat alkohol.

A sídliště?
Někde se snaží o spolkový život, ale protože sama na sídlišti 
bydlím, vím, že je to těžká práce. Sídliště je strašně anonymní. 
Spousta bytů se tam pronajímá, takže lidé nemají o žádný podíl 
na akcích zájem. Nezajímá je ani to, co se děje v jejich vchodě. 

Ale přesto například Nová Ulice, Řepčín a Lazce společenské 
akce dělají.

Jak sídliště oživit?
To je dost velký problém. Ráno lidé odejdou do práce a přijdou 
večer. A na víkend odjedou… Jestli vůbec někdo čte vývěsky, tak 
jsou to starší lidé, mladí se moc nezajímají. Podle mě žije v Olo-
mouci až čtyřicet tisíc lidí bez jakéhokoliv vztahu k městu. 

Je nějaká městská část, která by mohla být příkladem?
Třeba Řepčín. Tam založili spolek Naše Řepčínsko. Díky tomu 
mohou žádat o dotace i od jiných subjektů, nejen od města. Za-
čínali s malým projektem, kdy zaměstnali člověka z úřadu prá-
ce, který zametal chodníky a nosil nákupy seniorům. A nakonec 
to dotáhli až ke společnému zvelebení prostředí kolem potoka. 
A hodně se dělá i ve Slavoníně. V poslední době posiluje vazby 
mezi lidmi společná starost o veřejné prostranství, takové to 
zvelebování, kterému říkáme estetizace.   Pavel Konečný

27 bytů pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany,
jako jsou vozíčkáři 
68 bezbariérových bytů 
65 míst ve dvou azylových domech pro matky s dětmi 
48 míst pro muže v azylovém domě 
10 míst pro muže v noclehárně

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI 

K†M†B† 2020 
Začala největší dobrovolnická akce
Na 1500 malých i velkých tříkrálových 
koledníků se vypravilo do ulic v olo-
mouckém děkanátu. Se zapečetěnými 
kasičkami, křídami a dárky, jako jsou 
cukříky nebo kalendáříky. A taky s prů-
kazkami, aby jim lidé věřili.

„Zapečetili jsme čtyři stovky poklad-
niček pro předem odhadovaný počet 
koledníků, který nám rok od roku mírně 
stoupá,“ uvedla Veronika Velčovská, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity 
Olomouc. Pravá tříkrálová kasička musí 
mít dvě pečetě, vepředu logo Charity, 
své specifické číslo a zezadu uvedený 
kontakt na koordinátory. A nesmí chybět 
popruh.

S přípravami pomáhalo v olomouc-
ké charitě 17 dobrovolníků. „Počty se 
v průběhu dnů měnily, tentokrát nám 
pomáhali v rámci pracovních rehabili-
tací nově také klienti charitních služeb. 
Z tohoto smysluplného propojení sil 
máme obrovskou radost my i naši klien-
ti,“ sdělila koordinátorka dobrovolníků 
Milada Malíšková.

Mirka Hanáková z Hodolan kole-
duje již dvanáctým rokem. Podle ní se 
i její děti na koledování těší. Dnes už se 
nebojí, že by někde koledníkům neote-
vřeli. „Uvědomuji si, že byť jsme nositeli 
požehnání, tak zároveň vstupujeme do 
cizího prostoru a druzí mají nárok nás 
odmítnout. Avšak mockrát jsme zažili 
překvapení, že právě tam, kde zůstali 
pro jednou dveře zavřené, nás naopak 
po roce netrpělivě vyhlížejí,“ usmívá se 
Mirka Hanáková.

Na koledu se letos vydal poprvé 
také olomoucký primátor Mirek Žbá-
nek. Jeho doprovod tvořil biskup Antonín 
Basler a ředitel Charity Olomouc  
Petr Prinz.

Dárci, kteří přispějí do Tříkrálové 
sbírky, pomohou podpořit rozvoj domá-
cí hospicové péče na Olomoucku. Částí 
výtěžku Charita zafinancuje úpravy 
azylového domu sv. Anežky pro starší ne-
mocné lidi a také opravy a rozšíření hygi-
enického zázemí pro lidi bez domova. 
Tříkrálová sbírka bude probíhat do 
14. ledna.  ise

Tříkrálová 
sbírka 2020

do 14. ledna

Trikralova
sbirka
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www.simplonpower.cz

www.zahradybruchotin.cz 

Zahrady Holice
www.zahradyholice.cz 

Zahrady Holice

6 rodinných domů

10 rodinných domů

Proč třídit odpady?

Jedním ze základních požadavků odpadového zákona je předcházení vzniku odpadů, dále je to 
jeho materiálové využití a posléze energetické využití, ovšem ve specializovaných spalovnách, 
a nikoli doma v kamnech, jak tomu v některých případech bývá.

Třídění odpadů je nejen ekologické, ale za současných příznivých podmínek i ekonomicky 
výhodné.Přemýšlejte, kam vhodíte kelímek od jogurtu, reklamní letáky, obal od mléka nebo 
sklenici od dobrého vína. Když to všechno vyhodíte do směsného odpadu, město za to zaplatí. 
Pokud ovšem vytřídíte, nebudou se mu zvedat náklady na systém odpadového hospodářství.

Nejvhodnější je odděleně shromažďovat plasty, papír, sklo, nápojový karton a bioodpad 
přímo v domácnosti. Dnes se již netřídí pouze tyto komodity, ale také textil, vysloužilé elektro-
spotřebiče, fritovací olej, staré barvy, kov a nyní dokonce kelímky. Vaše dlouhodobé a kvalitní 
třídění se odráží především v ekologii.

Bohužel i přes veškerou osvětu se čím dál více vyskytují na shromaždištích odpadu černé 
skládky. Neukáznění občané vyhazují starý nábytek, oblečení, koberce, stavební suť, různé 
zařízení domácností, v některých případech dokonce i elektroniku. Nechceme se přeci utopit 
v odpadcích! V současné době naše společnost tyto černé skládky likviduje v rámci běžných 
svozů, uvědomme si ovšem, že toto nelze dělat do nekonečna, a jak jistě všichni víme, vše stojí 
peníze! Každoročně stojí likvidace černých skládek na území města Olomouce statisíce korun, 
které by mohly být použity například na nákup nových nádob nebo vybudování zpevněných 
stanovišť pro tříděný odpad.

Za vytvoření černé skládky může být udělena pokuta až 50 tisíc korun. 
Na černé skládky můžete upozornit úředníky magistrátu na adrese petr.jasinsky@olomouc.eu 
nebo petr.swaczyna@olomouc.eu. Případně se obrátit rovnou na městskou policii.

Technické služby města Olomouce

Místní Agenda 21: Primátor snídal s podnikateli
Začátkem prosince organizovalo statutární město Olomouc ve spolupráci s Okresní hospo-
dářskou komorou setkání primátora Mirka Žbánka se zástupci podnikatelské veřejnosti, zá-
stupci firem či jednotlivých partnerských organizací (jako např. Vědeckotechnického parku 
Univerzity Palackého v Olomouci, regionální kanceláře pro Olomoucký kraj agentury Cze-
chInvest a dalších). Na společné pracovní snídani byla diskutována témata hospodářského 
rozvoje olomouckého regionu, rozvoje inovačního ekosystému a konceptu smart cities. „Part-
nerství mezi městem a podnikateli je důležité. Snažíme se proto vytvářet příznivé podnikatel-
ské prostředí, přičemž dbáme i na sociální odpovědnost ve firmách,“ řekl primátor Žbánek.

Setkání primátora se zástupci podnikatel-
ského sektoru je jednou z iniciativ nově zavá-
děného konceptu místní Agenda 21, v rámci 
které se město snaží mj. více komunikovat s od-
bornou i širokou veřejností. V tomto konkrétním 
případě šlo o bližší spolupráci s podnikatel-
ským sektorem, kdy během pracovní snídaně 
mohli podnikatelé primátorovi osobně poklá-
dat otázky na vybraná rozvojová témata.  mmo

(Místní Agenda 21 je zaváděna v rámci projek-

tu Olomouc plánuje budoucnost, registrační číslo: 

CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014570, 

KA02 Zavedení Místní Agendy.)

V souvislosti se zaváděním míst-
ní Agendy 21 město zprovoznilo 
na webové stránce www.menime-
olomouc.eu novou záložku „místní 
Agenda 21“. Zde se dozvíte více in-
formací o místní Agendě 21, budete 
moci sledovat aktivity města spo-
jené s realizací místní Agendy 21 
či pozorovat, jak statutární město 
Olomouc plní jednotlivé ukazatele 
v rámci stanovených kritérií. 
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Jedná se o obnovu dětského hřiště v Po-
lívkově ulici a obnovu hřiště v Mišákově. 
Obnova čeká i starší sportoviště ve Svato-
plukově ulici v parku Řepčín a zcela nové 
sportoviště pro venkovní fitness a wor-
kout vznikne v parku Malého prince.

Pro každé z dětských hřišť a sportovišť 
byly vytypovány vhodné herní prv-
ky a navržena kombinace herní sesta-
vy v souladu s požadavky podle cílové 

skupiny dětí a mládeže, případně dospě-
lých osob.

„Variantní návrhy hřišť byly projedná-
ny se zástupci komisí městských částí,“ 
zdůraznila Jana Matzenauerová, vedou-
cí odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství.

Dětské hřiště na Polívkově ulici je 
určeno pro věkovou skupinu dětí od tří 
do šesti let. Bude zde postaveno hřiš-
tě se skluzavkou ve tvaru chobotnice, 

houpačkou jungle, kolotočem typu hníz-
do a pružinovým houpadlem ve tvaru 
pejska. To vše za 522 tisíc korun.

Téměř 750 tisíc si vyžádá hřiště v My-
šákově ulici. Je pro děti až do 12 let 
a počítá se tam s osazením průlezky se 
skluzavkou, houpačkami včetně baby 
koše, zavěšeného skateboardu s po-
mocným madlem a s osázením dvou 
pružinových houpadel ve tvaru bagru 
a nakladače.

Sportoviště ve Svatoplukově uli-
ci v parku Řepčín je určeno pro věko-
vou skupinu 13+. Bude zde postavena 
workoutová sestava pro posilování, 
workoutová sestava pro sedy lehy a po-
silovací kolotoč. Závěsná houpačka 
s ptačím hnízdem je pro děti od tří let. 
Cena bude činit 640 tisíc korun.

V Parku Malého prince vznikne spor-
toviště pro věkovou skupinu 14+ a 16+. 
Bude zde postaveno posilovací zařízení 
venkovního fitness pro sedy lehy, šlapací 
zařízení pro posilování nohou, posilova-
cí zařízení pro zádové svaly a posilovací 
zařízení imitující chůzi. Sestava venkov-
ního fitness je doplněna o jednoduchou 
workoutovou sestavu. Celkové náklady 
si vyžádají půl milionu korun.   dtx

 VE MĚSTĚ VZNIKNOU DVĚ NOVÁ  
 DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A DVĚ SPORTOVIŠTĚ 

Centrum Semafor láká seniory na kurzy dopravní výchovy
Několik typů kurzů dopravní výchovy při-
pravilo městské Centrum Semafor. Pře-
vážně jsou určeny seniorům, i když nejen 
jim. Během zimních měsíců plní frekven-
tanti učebny místo dopravního hřiště. 
Všechny kurzy trvají do poloviny března.

Oblíbené kurzy dopravní výchovy jsou 
letos obohacené o nový videomateriál. 
„Máme k dispozici více instruktážních 
filmů a videoukázek. Zaměříme se také 
v daleko větší míře na zásady bezpečné-
ho chování všech kategorií účastníků sil-
ničního provozu a více prostoru budeme 
věnovat i tomu, jak se bezpečně pohybo-
vat po Olomouci,“ uvedl vedoucí Semafo-
ru Josef Línek.

Ne! Smrti na silnici
Kurz pro seniory neřidiče – chodce
(pondělí) – Informace o stavu dnešní 
dopravy z hlediska chodců. Oprášení 
základních zásad chování v silničním 
provozu a seznámení s novými usta-
noveními novely zákona 361/2000Sb, 
týkajících se chodců. Ukázky řešení do-
pravních situací v praxi na dopravním 
hřišti. Krátký film o možných problémech 
seniorů v silničním provozu, aneb co se 
vám dnes na silnici může klidně stát.

Na kole bezpečně
Kurz určený cyklistům (nejen seniorům)
(úterý) – Informace o stavu dnešní dopra-
vy z hlediska cyklistů a oprášení základ-
ních zásad chování v silničním provozu 
týkajících se cyklistů. Kurz je zaměřen i na 
problematiku elektrokol a jízdy na nich, 
především kvůli vyššímu počtu úrazů v po-
slední době.

Rozvážně a bezpečně – Návrat 
ke kořenům
Kurz pro seniory řidiče (i pro aktivní řidi-
če bez ohledu na věk)
(středa) – Informace o stavu dnešní do-
pravy z pohledu řidiče seniora. Opráše-
ní základních zásad chování v silničním 

provozu a seznámení s novými ustano-
veními zákonů souvisejících se silničním 
provozem, které vešly v platnost v roce 
2018. Krátký, dobrovolný minitest z pra-
videl silničního provozu. Přednáška, film 
a ukázky dopravních situací v olomouc-
kých ulicích.

Všechny kurzy se konají v učebně Cent-
ra Semafor u plaveckého stadionu zpravi-
dla od 14 do 16 hodin. Po dohodě mohou 
proběhnout i v jiném čase, ale i na jiném 
místě, v klubu či domově seniorů nebo 
v jiných zařízeních sociálních služeb.   cse 

Telefon: 604 295 037
E-mail: semafor@olomouc.eu
Web: centrum-semafor.cz
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Obnova lesního majetku s důrazem na 
klimatické změny a kůrovcovou kalami-
tu patří mezi priority Olomouce.

Radní schválili záměr revitalizace lužního 
lesa Království. Ucelený komplex o roz-
loze zhruba 600 hektarů v katastru obce 
Grygov patří mezi významnou část lesního 
majetku města.

„Je nutné mít jasno v tom, kam bude 
směřovat lesnický i ochranářský manage-
ment tohoto významného území. Zhod-
nocení aktuálního stavu lesa Království, 
jeho revitalizace a budoucnost musí patřit 
mezi naše priority,“ je přesvědčen primátor 
Mirek Žbánek. I lužní les se totiž podle od-
borníků potýká v posledních letech se su-
chem vyvolaným klimatickými změnami. 
„Schválený záměr revitalizace řeší otázku, 
jak do něj vrátit vodu a lépe ji zadržet. Jde 
o území s velkým revitalizačním potenci-
álem,“ vysvětlil vedoucí odboru životního 
prostředí magistrátu Petr Loyka.

Záměr revitalizace, který je zpraco-
vaný ve dvou etapách, řeší konkrétní 
opatření, náklady a možnosti financová-
ní. Ke zpracování projektu a uskutečnění 
revitalizačních opatření by měly měs-
tu z velké části pomoci dotace z Ope-
račního programu Životního prostředí. 
V první etapě projekt počítá s pročiště-
ním koryta říčky Morávky od jezu k lesu 

s předpokládanými náklady dva milio-
ny korun. Druhá etapa řeší revitalizaci 
území lužního lesa, obnovu koryt kanálů 
a vodních tůní s předpokládanými nákla-
dy na realizaci ve výši 17 milionů.

Nedostatkem vody trpí lužní les i v dů-
sledku melioračních prací a dřívějšího 
budování komunikačních sítí.

Na celém území lesa Království je od 
roku 2005 vyhlášena evropsky význam-
ná lokalita EVL Království. Na jeho části 
byla v roce 1995 vyhlášena stejnojmen-
ná rezervace, kterou spravuje Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. 

Důvodem ochrany jsou přírodě blízké 
ekosystémy s výskytem typických a vzác-
ných druhů rostlin i živočichů a přírodní 
stanoviště s konkrétními druhy dřevin 
typickými pro smíšené lužní lesy. Výměra 
rezervace je zhruba 300 hektarů.

Lesní majetek města Olomouce se 
rozkládá na celkové ploše 3970 hektarů 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
z toho asi 3880 hektarů jsou takzvané 
porostní půdy.   ste

Olomouc ustupuje od glyfosátů, koupí parní stroj
Pořízení speciálního stroje, který hubí 
plevel pomocí horké páry, doporučili 
radní Technickým službám města Olo-
mouce (TSMO). Jejich ředitel Jiří Fryc 
potvrdil, že zařízení bude ve městě k dis-
pozici už na počátku roku. Využívat ho 
budou i další městské organizace.

„Výhodou je, že tento stroj umí kromě 
hubení plevele také odstraňovat graffiti 
a jednoduše čistit městský mobiliář, pís-
koviště nebo dopadové plochy dětských 
hřišť,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Sa-
motnému rozhodnutí předcházelo obdo-
bí několika měsíců testování alternativní 
likvidace plevele, ale i analýzy výhod-
nosti nákupu. Doporučil ho i odbor měst-
ské zeleně a odpadového hospodářství.

Podle ředitele TSMO ale glyfosáty 
z ulic zcela nezmizí. „Likvidace párou 

je náročnější a je zdlouhavá. Stroj na 
horkou vodu se bohužel nevejde všude, 
převoz na místo použití je složitý. Pro-
voz stroje je poměrně hlučný a vznikají 
při něm zplodiny benzínu,“ naznačil Fryc. 
Navíc horká voda zničí plevel jen o výšce 
několika centimetrů, pro vyšší porosty je 
nevhodná.

Výstaviště Flora už nyní ví, že horkou 
páru ze stroje Technických služeb vyu-
žije na pěti kilometrech cest, chodníků 
a zpevněných ploch. Především na plevel 
mezi žulovými kostkami. „Kromě toho, že 
metoda je účinná a šetrná, můžeme stroj 
použít i k čištění laviček, odpadkových 
košů a veřejného osvětlení,“ vypočítala 
ředitelka výstaviště Eva Fuglíčková.

Podobně reagoval i ředitel Správy ne-
movitostí Olomouc Roman Zelenka. „Až 

se trochu divím, že ten stroj už tady ne-
máme. V době, kdy nehubí plevel, může 
odstraňovat graffiti, práce je tady dost,“ 
podotkl ředitel Zelenka.

Každoročně likvidují Technické služ-
by plevel na 80 kilometrech městských 
chodníků. „Loni byl na 60 kilometrech 
použitý přípravek Roundup Biaktiv, na 
15 kilometrech horká voda a dalších pět 
kilometrů bylo ošetřeno mechanicky,“ 
uvedl náměstek primátora Matouš Peli-
kán. Letos se podle něj podíl chemické-
ho hubení plevele sníží na 40 kilometrů, 
horká voda bude použita na 30 kilome-
trech a deset kilometrů ošetří pracovníci 
TSMO mechanicky.

Parní přístroj přijde zhruba na 600 tisíc 
korun, další 1,2 milionu bude potřeba na 
komunální vozidlo, které ho bude pře-
pravovat. Ve hře je i možnost, že půjde 
o elektromobil.   pok
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ROZHOVOR

Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner (*1948) 
se nejprve roku 1990 stal olomouckým pomocným biskupem. Po smrti 
arcibiskupa Františka Vaňáka nastoupil v roce 1992 do čela olomoucké 
arcidiecéze jako 14. arcibiskup olomoucký. Téměř třicet let má v rámci 
biskupské konference na starosti právě oblast charity. Obnovil a založil 
řadu církevních škol, inicioval obnovu zdevastované arcidiecéze, stál  
u zrodu Tříkrálové sbírky.

CHARITA JE DNES UŽ 
SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA
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Skupinka koledníků vyráží 6. ledna do 
ulic. Tato scénka se už stala samozřej-
mou součástí novoročního dění v tu-
zemských městech a vesnicích. Autorem 
nápadu na Tříkrálovou sbírku byl před 
lety Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. 
Jaké to bylo, když společnost nebyla na 
podobné charitativní akce zvyklá? S arci-
biskupem olomouckým jsme si povídali 
o charitě a solidaritě ve společnosti.

Stál jste u zrodu tradice Tříkrálové sbír-
ky. Jak se to vlastně tehdy seběhlo?
Sešlo se tehdy několik okolností. V roce 
1990 jsme v podstatě nově otevírali 
oblast charitativní činnosti, protože to, 
co tu zbylo po čtyřiceti letech komuni-
stického režimu, byla jen deformovaná 
troska Charity. Nově zvolený arcibiskup 
František Vaňák dostal v rámci biskupské 
konference na starosti Charitu, jenže byl 
nemocný. Jako pomocného biskupa mne 
požádal, abych tento úkol převzal. Na 
začátku tedy nebyl žádný vyšší zásah, ale 
prostý pracovní úkol. Zakládal jsem tedy 
v Olomouci Charitu a posléze hledal ces-
ty, jak charitativní oblast naplnit. O pár 
let později mne napadlo, že bychom 
mohli uspořádat velkou sbírku v celé 
diecézi. Sledoval jsem, jak se podobné 
akce pořádají jinde.

Jak to v zahraničí vypadá?
Zjistil jsem, že se v zahraničí můžeme 
inspirovat, ale nikoliv kopírovat. Obec-
ně totiž platí, že v každé zemi jsou jinak 
nastavené podmínky, pokud jde o charitu 
a sociální oblast. Například v Německu 
stát vůbec neprovozuje sociální služ-
by a plně je deleguje na církve, buď na 
evangelickou diakonii, nebo katolickou 
charitu. Charita tam tudíž patří k největ-
ším zaměstnavatelům. Naopak třeba ve 
Francii je úplně opačná situace. Charita 
tam nemá žádné zaměstnance, jsou to 
jen dobrovolníci. Dobrovolníci hrají ve 
francouzském systému obrovskou roli.

A pokud jde o samotnou Tříkrálovou 
sbírku, i v té jsou rozdíly?
Jsou, třeba na Slovensku je tato sbírka 
spojena s misijním dílem. Získané pro-
středky jsou použity na sociální práce 
v misích, jako jsou třeba školy či sociál-
ní zařízení při misích. My jsme se snažili 
sbírku zaměřit na pomoc u nás. Většina 
vybraných peněz zůstává místním chari-
tám a slouží k pořízení potřebných věcí, 
na něž například nelze získat dotace. 
Menší část jde na pomoc do zahraničí 
a zbytek schováváme jako rezervu pro 
krizové situace.

Jaké byly začátky sbírky u nás v Olomouci?
Na začátku jsme museli ustavit organi-
zační strukturu a překonat skepsi. Ná-
mitky by se daly shrnout do dvou oblastí. 
Za prvé se leckdo obával, že kritici často 
spojují církev s majetkem a my teď vyra-
zíme mezi lidi a budeme od nich vybírat 
peníze. Druhým problémem bylo najít 
dostatek dobrovolníků. Ač se to nezdá, 
není to nijak snadné. Musíme si uvědomit, 
že česká a moravská společnost nebyla 
na začátku svobodného období na chari-
tativní činnost zvyklá. Lidé za minulého 
režimu nabyli dojmu, že o sociální oblast 
se má postarat stát, a cokoliv jiného vní-
mali do značné míry jako žebrotu. Lidé 
si z počátku neuvědomovali, že solidari-
ta a pomoc druhým je projevem vyspělé 
společnosti. Mimochodem, první význam-
ný signál, že nás společnost vnímá jinak, 
jsem zaznamenal až za povodní v roce 
1997. Tehdy nám v krizovém štábu řekl je-
den vysoký státní úředník, že bez Charity 
by pomoc obětem povodní byla mnohem 
méně účinná. Vyjádřil hluboký respekt 
k naší práci a my si uvědomili, že už jsme 
opravdu vnímáni tak, jak jsme si od po-
čátku přáli.

Když se vrátíme k organizaci sbírky, bylo 
hodně obtížné sehnat dobrovolníky?
Bylo, ačkoliv my jsme mohli využít už 
fungující organizační strukturu Charity. 
Pamatuji si na příběh, který mi v dopise 
popsal manžel ředitelky jedné poboč-
ky Charity. Chtěl své ženě nějak pomoct. 
Mnohem raději by ale pomáhal z pozadí, 
třeba od počítače… nechtělo se mu oblé-
ct kostým a chodit dům od domu. Vnímal 
to taky jako svého druhu žebrání. Nako-
nec se ale překonal a udělal to, načež ve 
výsledku zjistil, že koledování obohatilo 
zejména jeho samého.

Zažívají tedy koledníci kromě počáteční-
ho ostychu i nějaké hřejivé okamžiky?
To právě vyplývalo z toho svědectví. Ten 
muž popisoval, jak byl opakovaně pří-
jemně překvapený. S koledníky obešli tři 
malé vesničky. V každé zkusili vejít do 
místní hospody a ukázalo se, že je všude 
vřele vítají. Mile ho překvapilo, že na sbír-
ku přispěl každý štamgast. Navštěvovali 
pak lidi v obci a všude se jim dostávalo 
úžasného přijetí. Byli u starého muže, 
který se dojetím rozbrečel – říkal, že 
k němu už roky nikdo nechodí, a najed-
nou přišli tito koledníci. Jiná paní s rados-
tí říkala, že za ní koledníci přišli, byť ona 
už dlouho do kostela nechodí. Tato rovi-
na mi připadá skoro ještě důležitější než 
výsledný finanční zisk. Návštěva osamě-
lých lidí je přeci taky charitativní činností.

Charita se do značné míry pojí s vánoč-
ním časem. Odehrává se něco takového 
v Olomouci?
Každý rok v tomto období hostíme lidi 
bez domova, snažíme se pro ně připravit 
sváteční oběd a věnovat se jim. Musím 
ale zmínit, že se za ta léta dost změnily 
postoje lidí. O pohoštění samozřejmě zá-
jem mají, ale vezmou si jídlo a pak dávají 
najevo, že je v podstatě nic víc nezají-
má. Nemají vlastně ani zájem o nějakou 
vánoční atmosféru. Snad je to proto, že 
by je to nutilo přemýšlet o sobě a svých 
chybách, nevím. Je to škoda. Já se setká-
vám se skupinou lidí, kteří si se mnou sní 
polévku a o určitou pospolitost zájem 
mají. Kromě toho pak ve městě funguje 
i skupina dobrovolníků, vesměs mladých 
lidí z hnutí Sant’Egidio. Ti chodí za lidmi 
bez domova do ulic, donesou jim teplou 
kávu, něco k snědku a hlavně si s nimi po-
vídají. Oni jsou organizátory svátečního 
oběda pro chudé.

Jak byste shrnul význam Tříkrálové sbírky, 
případně charitativní činnosti obecně?
Poselstvím sbírky je především roznést 
radostnou zprávu. Dává lidem příleži-
tost podílet se na konání dobra. Jednou 
rovinou je setkávání, návštěvy osamělých 
lidí, lidská pospolitost. Druhou rovinou je 
pak pomoc, kterou z výtěžku sbírky mů-
žeme potřebným poskytnout. A obecně 
platí, že charitativní činnost a milosrden-
ství je projevem dobré vůle svobodného 
člověka. Svobodně se rozhodujeme, zda 
chceme myslet jen na sebe, na materiální 
blaho, nebo zda uděláme něco pro druhé. 
Je známo, že tou druhou možností nako-
nec člověk nejvíc obohatí sám sebe.

  Michal Folta
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 OLOMOUCKÉ VÁNOCE 
Připomeňme si atmosféru olomouckých Vánoc. Jezdí za nimi 
lidé z celé republiky, ale i Slováci, Poláci, Rakušané a další ci-
zinci. Ty uplynulé měly poprvé i vyhlídkové kolo. Vánoční trhy 
zaplnily Horní a Dolní náměstí zhruba 140 stánky, kde byly 

k dostání řemeslné výrobky, voňavé a chutné produkty regio-
nální gastronomie a také oblíbený punč v mnoha chuťových 
variantách. Ten se letos prodával nejen do vratných hrníčků, ale 
i do stoprocentně recyklovatelné směsi papíru a vosku. Pořada-
telé navíc použité kelímky lisovali, aby odpad zabíral co nejmé-
ně místa. Program doplňovalo i kluziště a pro děti kolotoč nebo 
Ježíškova pošta.   pok
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V sezoně 2019 se olomouckému cykli-
stickému týmu Mapei Merida Kaňkov-
ský (MMK) podařilo ovládnout celkové 
vítězství v obou prestižních kategoriích 
mládežnické cyklistiky, a to v kategorii 
kadetů a juniorů.

Na mistrovství České republiky vybojova-
li zlato v kadetech s Tomášem Obdržál-
kem a v juniorech díky Pavlu Bittnerovi, 
což se hanáckým cyklistům v historii ještě 
nikdy nepodařilo. Sezona se povedla, 
ale Jiří Kaňkovský a jeho mančaft nespí 
a chystá se na další rok.

V roce 2019 se povedlo MMK splnit 
hned několik cílů. V kategorii kadetů, kde 
ve složení Daniel Mráz, Tomáš Obdržá-
lek, Tomáš Přidal, Adam Kaňkovský, Jan 
Vall, Jakub Havrlant, Albert Solař, Mirek 
Muller a Matěj Drápela vybojovali vítěz-
ství mezi týmy v celkovém pořadí Čes-
kého poháru. Navíc Tomáš Obdržálek 
vyhrál silniční závod mistrovství České 
republiky, který se konal v Jeseníkách. 
Daniel Mráz vybojoval třetí umístění 
v celkovém pořadí Českého poháru mezi 
jednotlivci a dovezl do Olomouce druhé 
umístění z Olympiády dětí a mládeže.

Koncert kadetů
„Tým kadetů, to byl cyklistický koncert. 
Kluci makali jeden za druhého, přáli si 

úspěchy. Nevyhráli jsme všechno, ale 
s přístupem jsem stoprocentně spoko-
jen. Daniel Mráz byl blízko k celkovému 
vítězství v Českém poháru, kvůli zdravot-
ním problémům nejel poslední dva závo-
dy. Ale i tak je třetí místo skvělé, protože 
v této kategorii byla výborná konkurence. 
Titul z mistrovství republiky Tomáše Ob-
držálka byl bonusem,“ hodnotil kadety za 
uplynulý rok trenér a manažer stáje Jiří 
Kaňkovský starší.

Další úspěch zaznamenali kadeti MMK 
ve složení Adam Kaňkovský, Daniel Mráz, 
Tomáš Obdržálek a Albert Solař v týmové 
časovce na mistrovství České republiky 
v Jeseníku, kde si dojeli pro bronzovou 
medaili.

Nová sezona ve znamení obhajoby
„Do sezony 2020 jdeme s deseti kade-

ty, bude těžké obhájit letošní výsledky, 
protože na rozdíl od juniorů je tato kate-
gorie více vyrovnaná. Budeme se opírat 
o Dana Mráze, Tomáše Přidala, Mirka 
Müllera, Matěje Drápelu a posilu Jakuba 
Háka,“ zmínil Kaňkovský.

Mezi juniory týmu MMK suverénně 
ovládl domácí scénu Pavel Bittner, které-
mu se podařilo vyhrát nejen celkově Čes-
ký Pohár mezi jednotlivci, ale vybojovat 
také titul mistra České republiky v silnič-
ním závodu, který se konal ve slovenské 

Trnavě. K tomuto úspěchu ještě přidal 
bronzovou medaili v časovce jednotliv-
ců a další titul mistra České republiky 
v týmové časovce. Dalšími juniory týmu 
Mapei Merida Kaňkovský byli letos Aleš 
Hrdlička a Petr Hetfleiš, kteří společně 
s Pavlem Bittnerem dokázali nasbírat 
v Českém poháru stejně tak jako kade-
ti nejvyšší počet bodů a vybojovat další 
celkové vítězství Českého poháru v tý-
mech mezi juniory.

Hetfleiš odešel po sezoně do katego-
rie U23 do týmu Topforex – Lapierre.

Pavel Bittner nebojoval pouze na 
české půdě, ale reprezentoval Českou 
republiku také na evropské i světové 
úrovni, kde se mu náramně dařilo. Nej-
větším úspěchem jsou dvě zlaté medaile, 
pro které si Pavel Bittner dojel v etapách 
světového poháru, který se konal při 32. 
ročníku LVM Saarland Trofeo. Dalšími 
jeho úspěchy jsou třetí místo v etapě svě-
tového poháru, třikrát třetí místo v etapě 
mezinárodního závodu, 12. umístění na 
mistrovství Evropy a 19. umístění na mis-
trovství světa v anglickém Yorkshiru, kde 
se dlouho držel v čelní skupině.

Zahraniční příprava
„I v juniorech budeme chtít obhájit letoš-
ní pozice, spoléhat budeme na stabilitu 
výkonů Pavla Bittnera, věřím, že se přidají 
i další kluci. Chceme potvrdit příslušnost 
k Top týmům v juniorské cyklistice,“ řekl 
Kaňkovský. Jeho tým se kromě Bittnera 
a Hrdličky, kteří v kategorii jezdili už le-
tos, bude opírat o úspěšné kadety Tomá-
še Obdržálka, Jana Valla, Adama Solaře, 
Adama Kaňkovského a Jakuba Havrlanta. 
„Momentálně máme v sedmičlenné re-
prezentaci tři borce, Bittnera, Valla a Ob-
držálka, kádr je silný. V obou kategoriích 
se připravujeme zodpovědně, díky mír-
nějšímu počasí nabíráme nějaké kilomet-
ry už nyní na domácích silnicích. V lednu 
nás čeká soustředění v Bohuňovicích, pak 
juniory čtrnáct dní na Mallorce, po dvou 
týdnech doma zamíříme do Chorvatska,“ 
dodal k přípravě Jiří Kaňkovský.   deš

 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ  
 REKAPITULUJE SKVĚLOU SEZONU 

Jan Moštěk na mistrovství světa
V daleké Dubaji se konalo Mistrovství 
světa zdravotně postižených sportov-
ců v atletice. Do Spojených arabských 
emirátů odcestoval s českou výpravou, 
čítající osmnáct atletů a atletek, také 
olomoucký sprinter Jan Moštěk.

Honza se na mistrovství kvalifikoval 
svým výkonem 1:00,61 v běhu na 400 

metrů, který zaběhl v červenci v polské 
Bydhošťi. Na mistrovství světa se z kva-
lifikace nedostal do nabitého finále, 
nicméně už start v Dubaji byla pro zá-
vodníka i celý Atletický klub Olomouc 
velkým úspěchem. Česká výprava při-
vezla domů sice jedinou, ale o to cenněj-
ší medaili. Zlato vybojoval ve vrhu koulí 
Aleš Kisý výkonem 7,93 metru.  deš
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Výborný výsledek vybojoval v republiko-
vém šampionátu motokár šestnáctiletý 
olomoucký jezdec Jiří Zbožínek. Talento-
vaný pilot potvrdil, že patří do české ab-
solutní špičky, v kategorii Easykart 100 
vybojoval stříbrnou medaili v mistrovství 
České republiky a poháru Autoklubu.

Jiří Zbožínek mladší pokračuje v rodinné 
tradici, závodil i jeho otec s cestovními 
vozy. Motokárám se věnuje již od dětství, 
postupně se vypracoval mezi absolutní 

republikovou špičku. „Z počátku jsem se 
do toho dostával. Tak kolem deseti dva-
nácti jsem se začal zlepšovat, víc nad tím 
přemýšlel, více trénoval a věnoval se pří-
pravě, protože je to také o kondici. A s tím 
přišly výsledky,“ řekl Jiří Zbožínek mladší.

Závodník má za sebou úspěšnou 
sezonu, stal se českým vicemistrem. 
A mohlo to být lepší, k titulu mu schá-
zelo pár bodíků, které nemohl získat ve 
Vysokém Mýtě. Právě tam měl nepříjem-
nou kolizi, když do něj naboural jeden 

ze závodníků a pro zranění nemohl 
dokončit závod. To mu pak chybělo v ko-
nečném pořadí, od titulu ho dělilo pou-
hých osm bodů.

„V poslední sezoně vyhrál třikrát su-
perfinále, to se nikomu z konkurentů ne-
podařilo, svědčí to o stabilní výkonnosti, 
že to není náhoda. Rozhoduje technika 
jízdy. Škoda toho závodu ve Vysokém 
Mýtě, to nás trošku zamrzelo, ztráta na 
první místo nebyla velká,“ řekl Jiří Zbo-
žínek starší, otec talentovaného pilota. 
„Syn byl zklamaný, byl natěšený, že by se 
to mohlo podařit.

U Zbožínků po úspěšné sezoně nyní 
řeší, co dál. Jestli pokračovat v cartingu 
v nejvyšší kategorii KZ 2, tedy věnovat se 
dál motokárám, jezdit stopětadvacítky, 
nebo se přesunout na okruhy, kde závodí 
cestovní vozy či formule.

„S tím jsou ovšem spojené náklady, 
takže to musíme zvážit. Méně náročné 
je pokračovat v cartingu, ale zase dost 
odborníků už mi říká, že pokud to synovi 
takto jde, tak čím dříve do aut přejde, tím 
lépe. Od šestnácti už může získat okru-
hovou licenci pro závodní auta,“ podotkl 
Zbožínek starší.   tep

Úspěšní karatisté navštívili radnici
Na 8. mistrovství světa v karate ve měs-
tě Sindelfingen u Stuttgartu na sebe 
výrazně upozornili mladí reprezentanti 
Akademie karate Olomouc. V obrovské 
konkurenci 2500 závodníků z 51 světo-
vých států závodníci v šesti případech 
dosáhli na medailové umístnění. Titul 
získal Viktor Skařupa, druhé místo obsa-
dil Petr Dítě a Filip Matouš. Na třetí příč-
ce pak skončila Klára Skařupová a také 
Martin Zachoval a Michael Hecht.

„Skvěle jste reprezentovali Olomouc 

i svůj klub. Udělali jste nám velkou radost. 
Vedení města se snaží sport maximálně 

podporovat a speciální pozornost věnuje 
mládeži. I vaše výsledky ukazují, že je to 
správná cesta,“ uvedla při setkání s úspěš-
nými mladými karatisty náměstkyně 
primátora Markéta Záleská, pod kterou 
spadá oblast sportu. 

„Poděkování patří také rodičům. Bez 
jejich nadšení by to prostě nešlo,“ dodala 
náměstkyně Záleská.

Světové mistrovství bylo úspěšné 
také pro olomouckou trenérku Darinu 
Skařupovou, která byla v průběhu šam-
pionátu jmenována do světové komise 
rozhodčích pro Fudokan sport na dva 
roky.   deš

Veslaři získali sedmnáct titulů
Na maďarském jezeře Velence vyvrcho-
lila sezona veteránských veslařů. Šlo 
o velkou přehlídku seniorských závod-
níků, protože do jednotlivých závodů 
nastoupilo 3622 veslařů z dvaapadesáti 
zemí světa. V této konkurenci se neztrati-
la výprava šesti olomouckých závodníků, 
která celkově získala sedmnáct světo-
vých titulů. Mistrovské medaile z Ma-
ďarska si přivezli Martin Polášek, Karel 
Nevřala, Jiří Urban, Blanka Vařeková 
a Vendula Večeřová. Počasí v Maďarsku 

bylo luxusní, dráha a organizace závodů 
na vysoké úrovni, a tak si závodníci mis-
trovské závody opravdu užili.

Mistři světa z Olomouce: 4- ženy D 
- Vařeková, Večeřová + spol., 8+ muži I - 
Drábek, Urban + spol., 4+ muži J - Urban 
+ spol., 4x muži C - Polášek, Nevřala + 
spol., 4x muži B - Polášek + spol., 4- muži 
B - Nevřala, Polášek + spol., 4- muži J - 
Urban + spol., 4x mix C - Vařeková, Veče-
řová, Nevřala, Polášek, 8+mix - Polášek, 
Nevřala + spol.  dtx

 NADĚJNÝ PILOT ZBOŽÍNEK  
 JE DRUHÝ V REPUBLICE 
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6. 1. 19:00 Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést

Činohra

8. 1. 19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta

Opereta

10. 1. 19:00 Královny (v Divadle na Šantovce)
Kde je humor, je i naděje

Činohra

10. 1. 19:00 The Beatles Celebration
Navždy změnili dějiny pop music

Balet

11. 1. 16:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

12. 1. 14:30 Její pastorkyňa
Opera ve třech dějstvích

Opera

14. 1. 19:00 Lovci perel
Exotická opera

Opera

15. 1. 19:00 Kočičí hra (v Divadle na Šantovce)
Žijeme jedna pro druhou

Činohra

18. 1. 16:00 Zkrocení zlé ženy
Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších podobách

Balet

19. 1. 10:00 Anička a bylinkové kouzlo
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Pohádka

19. 1. 14:00 Anička a bylinkové kouzlo
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Pohádka

21. 1. 19:00 Noc na Karlštejně
Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií

Muzikál

23. 1. 19:00 The Beatles Celebration
Navždy změnili dějiny pop music

Balet

24. 1. 19:00 Dům Bernardy Alby
Dohlédni dna ženské duše

Činohra

25. 1. 19:00 Země úsměvů (derniéra)
Romantická opereta ve třech dějstvích

Opereta

26. 1. 16:00 Orfeus v podsvětí
Světově proslulá opereta

Opereta

27. 1. 19:00 Dům Bernardy Alby
Dohlédni dna ženské duše

Činohra

28. 1. 19:00 Když se zhasne (v Divadle na Šantovce)
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…

Činohra

28. 1. 19:00 Giselle
O lásce na první pohled

Balet

29. 1. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

31. 1. 19:00 Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici

Činohra

1. 2. 19:00 Dům Bernardy Alby
Dohlédni dna ženské duše

Činohra

2. 2. 14:30 Zkrocení zlé ženy
Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších podobách

Balet

3. 2. 19:00 Central Park West (v Divadle na Šantovce)
Zapomenutý klenot konverzační komedie

Činohra

3. 2. 19:00 Lovci perel
Exotická opera

Opera

4. 2. 19:00 The Beatles Celebration
Navždy změnili dějiny pop music

Balet

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

» www.moravskedivadlo.cz» www.kmol.cz

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

PRVOTINY 2020
Slova kanadského básníka a fenoména sociálních sítí Attica –Někdo 
píše pro zábavu, jiní píšou, protože kdyby nepsali, slova by se rozbu-
jela, zhnisala a protrhla hráze jejich duše. Některá slova jsou bezpeč-
nější na papíře– doprovázejí vyhlášení 13. ročníku literární soutěže 
PRVOTINY 2020. Neváhejte a posílejte své dosud nezveřejněné práce 
v oblasti poezie (5 básní) nebo prózy (20 stran) opatřené jménem, 
rokem narození a kontaktem na adresu: prvotiny@kmol.cz, nebo je 
můžete odevzdat v kterékoliv pobočce knihovny do 31. srpna 2020.

9. 1. Právo není suchopár
Knihovna spolu s neziskovou společností EuForAll se zaměřuje i na 
historii práva. V budově na náměstí Republiky se v 16 hodin sejde-
me s JUDr. Jarmilou Podivínskou a představíme si starověké pojetí 
práva, popovídáme si o tom, jak k právu přistupovali v Mezopotá-
mii, Aténách a Římě. 

9. 1. Obyčejní lidé v neobyčejných časech
Vernisáží a následnou besedou od 16:30 bude na pobočce Brněnská 
zahájena výstava, která dokumentuje osudy židovských osobností. Se-
známíme se s hrdinstvím a utrpením obyčejných lidí a připomeneme i 
patnáctiletého Ottu Wolfa, se který skrýval před nacisty v lesích u Tršic. 

16. 1. Velká Británie - včera, dnes, zítra
Horkým tématem provede posluchače pan Miroslav Krša z Eurocen-
tra v Olomouci, který má za sebou opakovanou studijní i pracovní 
zkušenost ve Velké Británii a který se směřováním Británie dlouho-
době zabývá. Těšíme se v 16:30 na pobočce Jungmannova.

20. 1. Klub deskových her
Klub deskových her se sejde od 15 do 18 hodin v budově na náměstí 
Republiky. Hry si lze i půjčit domů. Přihlášení buď v knihovně, nebo 
na deskovky@kmol.cz. Přednost mají členové klubu.

21. 1. Herní odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Republiky mohou od 16 do 18 ho-
din přijít všichni, kdo si chtějí porovnat své znalosti, hbitost a rychlý 
úsudek s ostatními při studiové střílečce The Shoot či sadě sportů 
Sports Champions. Je vhodné se předem přihlásit na 585 545 129. 

22. 1. Plyšouni
Celostátní projekt S knížkou do života věnovaný podpoře čtenářství 
dětí již od narození pokračuje setkáním rodičů či prarodičů s těmi 
úplně malými dětmi od 10 hodin v budově na náměstí Republiky. 
Připravili jsme krátký program inspirovaný plyšovými hračkami. 

28. 1. Francie literární
Povídání o literárních cestách a básnických poklescích pana Fran-
tiška Všetičky nás čeká na náměstí Republiky od 17 hodin. Číst se 
bude z knihy fejetonů Francie literární, básnické sbírky Návratnost 
nóny a z Všetičkova překladu poémy Minuta od Piotra Horzyka. 

28. 1. Léčivé bylinky
Odbornice na léčivé rostliny Dagmar Langová vysvětlí zájemcům, 
jak se zbavit toxinů a plísní pomocí bylin, tedy jak harmonizovat 
tělo přírodní cestou a posílit imunitu. Potkáme se na pobočce Br-
něnská v 17 hodin.

Budovu na náměstí Republiky do 31. března 2020 oživují snímky 
krajin, zejména v podobě panoramatických fotografií, autora střed-
ní Moravy Petra Fialy. Jeho oblíbenou krajinou jsou blízké Jeseníky, 
ale příležitostně nepohrdne ani focením architektury, lidí či zvířat. 

Pobočka Jungmannova nabídne až do konce února 2020 obrazy 
tvořené technikou akvarelu absolventky FF UP v Olomouci Kvě-
toslavy Kulczycké. Vystavená dílka navozují atmosféru rodinných 
výletů, zachycují malebné horské potoky či zimní náladu.

KULTURAwww.olomouc.eu/portal/kalendar-akci

VÝSTAVY
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7. 1. 10:00
16:00

Co umění umí 
Workshop pro děti od 2 do 6 let 

Arcidiecézní  
muzeum 
Olomouc

7. 1. 19:00 ImproAca
Divadelní improvizace

Mozarteum

16. 1. 19:00 Marie Gourdain (FR) a kol.: Impression
Autorská performance

Muzeum
moderního

umění

17. 1. 19:00 Marie Gourdain (FR) a kol.: Impression
Autorská performance

Muzeum
moderního

umění

17. 1. 18:30 Lea Vítková zve na… 
Koncert

Mozarteum

18. 1. 19:00 Marie Gourdain (FR) a kol.: Impression
Autorská performance

Muzeum
moderního

umění

19. 1. 16:00 Zimní pohádka
Loutkové divadlo pro rodiče s dětmi 

Mozarteum

21. 1. 16:00 Ateliér 6+
Workshop pro děti od 6 let

Muzeum
moderního

umění

21. 1. 19:00
Modlitba
Film

Mozarteum

23. 1. 18:30 Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 
Vernisáž

Mozarteum

24. 1. 19:00 Olivy vs. Paleťáci 
Divadelní improshow

Mozarteum

28. 1. 16.00 Ateliér 6+
Workshop pro děti od 6 let

Muzeum
moderního

umění

28. 1. 19:00
Na cestách po… 
Beseda

Mozarteum

29. 1. 19:00 Talk show Davida Hrbka  
s Jaroslavem Kmentou  

Mozarteum

KULTURA

6. 1. | 19:00 | K2 | Na cestách - pěvecký recitál
Schubert, Liszt, Suchoň, Mozart, Rossini, Čajkovskij, Verdi, 
Orff, Meyerbeer
Gustáv Beláček – bas, Daniel Buranovský – klavír

Reduta

11. 1. | 18:00 | M5 | Novoroční koncert - operní gala
Smetana, Dvořák, Janáček, Bizet, Wagner, Verdi
Jana Melišková – soprán, Pavlína Švestková – soprán,  
Marie Vrbová – alt, Český filharmonický sbor Brno,  
Petr Fiala - sbormistr, Tomáš Hanák - dirigent

Reduta

23. 1. | 9:30 | VG2 | Veřejná generální zkouška A4
Brahms, Walton, Schubert
Kristina Fialová – viola, Jakub Klecker – dirigent

Reduta

23. 1. | 19:00 | A4 | Klasika v černém
Brahms, Walton, Schubert
Kristina Fialová – viola, Jakub Klecker – dirigent

Reduta

27. 1. | 19:00 | Roman Patočka a Adam Skoumal
Spolek pro komorní hudbu při MFO
Dvořák, Janáček, Franck
Roman Patočka – housle, Adam Skoumal – klavír

Reduta

7. 2. | 19:00 | MDK | 
Závěrečný koncert dirigentských kurzů
Mozart, Weber, Beethoven, Čajkovskij
Účastníci dirigentských kurzů

Reduta

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

» www.mfo.cz

» www.muo.cz

Sedmnáct výtvarníků jako mozaika 
umění v Galerii města Olomouce
Vernisáž v 17 hodin otevře 8. ledna výstavu 17 nových členů Unie 
výtvarných umělců Olomoucka. Takto společně se budou před-
stavovat poprvé, i když většina z nich již v Olomouci vystavovala 
a oni sami nejsou pro milovníky výtvarného umění neznámí.

Práce vystavujících autorů vytváří pestrou mozaiku podle jejich 
tvůrčích projevů - od barevných impresí Ireny Cakirpaloglu, 
přes suché jehly bez špetky sentimentu Petry Coufalíkové.

Eliška Brázdová vystaví obrazy plné otázek a Richard Janků 
zase barevné abstraktní kompozice. Nevšední jsou pohledy na 
všední věci fotografa Ludvíka Mazura, expresivní malba Tomá-
še Měšťánka a citlivé abstraktní obrazy Martiny Mokrášové.

Naopak nekompromisně tvořené fantazie ukáže Silvie Kre-
iselová, jemné enkaustiky Eva Pešáková a hry barvy a světla 
Jaroslaw Sebastian Pastuszak.

Romanticky laděné práce čekejte od Lenky Machalové - 
Hrdé, racionálně strohé obrazy od Filipa Raclavského a bravur-
ní kresby od Viliama Širokého.

Nechybí ani experimentální díla Michaely Terčové a prosto-
rové objekty Jiřího Šuhájka. Sochařské práce jsou zastoupeny 
dřevěnými skulpturami Václava Lemona a Jana Dostála, jehož 
oblíbeným materiálem je ocel.

Výstava nových členů unie potrvá v galerii na Dolním ná-
městí 7 do konce ledna. Otevřeno je denně kromě neděle.  ise

http://www.mfo.cz
http://www.mfo.cz
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Přibližně dvacet tisíc lidí si na přelomu 
listopadu a prosince prohlédlo Věstonic-
kou venuši vystavenou ve Vlastivědném 
muzeu. Do Olomouce kvůli ní přijížděli 
paradoxně i z Brna, kde je uložena v ban-
kovním trezoru.

Dopoledne bylo vždy dvě hodiny vy-
hrazeno školám. Obrovský zájem vidět 
na vlastní oči nejstarší známý umělec-
ký artefakt z keramiky na světě měla 
i odborná veřejnost stejně jako Olomou-
čané. „Studuji dějiny umění, takže mě 

to zajímalo. Je to takový zvláštní pocit, 
vidět třicet tisíc let starou věc,“ řekla 
u vitríny Gabriela Křížová. Podobně rea-
goval i Olomoučan Lazar Siriški. „Není to 
otázka vkusu, jestli se mi líbí nebo nelíbí, 
prostě je to venuše. Zajímá mě historie, 
tedy i pravěk. Jsem rád, že ji sem dovez-
li,“ reagoval s jistou dávkou hrdosti.

O výstavě vyjednával ředitel muzea 
Břetislav Holásek zhruba tři roky. „Bylo 
to složité. Vždy jsme museli jednat s mi-
nistrem kultury, generálním ředitelem 
Moravského muzea v Brně a s ředitelem 

ústavu Anthropos,“ potvrdil ředitel. Věs-
tonická venuše se může vystavit pou-
ze tam, kde bude dominantní, ne jako 
doplněk něčeho jiného. „A výstava musí 
mít nějakou vnitřní logiku s tím místem,“ 
vysvětlil Holásek.

Zapůjčení jedenácticentimetrové soš-
ky má přísná pravidla i požadavky, a to 
nejen na samotné zabezpečení. Například 
nikdy nesmí letět letadlem. Kurátor, kte-
rý ji do Olomouce vezl, měl několik nocí 
špatné spaní. Ve snu se mu dokonce zdálo, 
že s kufříkem upadl, venuše z něj vypadla 
a na kousky ji rozdrtila projíždějící tram-
vaj. „Proto jsme pak s autem najeli až ke 
dveřím,“ popsal ředitel Holásek.

Bezpečnostní opatření při převozu 
venuše, jejíž cena je odhadována téměř 
na jednu miliardu korun, připomínala vr-
cholný státnický summit. Zopakovala se 
9. prosince – to se vydala kráska z paleo-
litu zpět do brněnského trezoru.   pok

 MISS PALEOLIT  
 OKOUZLILA OLOMOUC 

Případ mrtvého nebožtíka vznikl 
v olomouckých kulisách
Opět Olomouc si k natáčení svého dalšího 
filmu vybral režisér Miloslav Šmídmajer. 
Případ mrtvého nebožtíka, který zde vzni-
kl, má v kinech premiéru 16. ledna.

Mezi herci se najdou známá jména jako 
David Novotný, Martin Pechlát, Miroslav 
Táborský, Milan Šteindler, Eva Holubová, 
Martin Myšička, Anna Polívková, Lenka 
Krobotová nebo Klára Issová. Na vzniku 
komedie, která si utahuje z kriminálek, se 
podílel i olomoucký producent Radan Ho-
lásek, který má na svém kontě sérii Histo-
ric Momnets a Případy Jáchyma Semiše.

Detektivní rámec současného snímku 
je podle distributora základem pro vtipné 
scény a zdařilé herecké výkony. Režisér 
Šmídmajer se na Hanou vrátil po dvou le-
tech, kdy tady točil Miluji tě modře.

„Olomouc má tak rád, že si z toho dělá 
legraci i jeho štáb,“ prohlásil Holásek. On 
sám pro štáb vybíral především lokace. 
Olomouc je svým prostředím zastoupena 
v devadesáti procentech filmu.

Rektorát se ve filmu promění na policej-
ní ředitelství, jehož interiéry se ale natáčejí 
v Konviktu. Děj se odehrává i v bytech na 

Norské a Fischerově ulici, ale i v činžáku 
naproti hotelu Palác na třídě 1. máje. „Ne 
každý kvituje s povděkem, že má v baráku 
padesát lidí. To nejsou jen herci, ale i stav-
ba a celý štáb,“ poznamenal Holásek. Sou-
sedé bývají občas překvapeni, někdy ale 
dovedou být i dost nepříjemní.

Holásek připravoval pro filmaře i akční 
scénu s výbuchem auta. „Měli speciální 
požadavek, jak má vypadat a že musí být 
dvacet let staré a žádné naleštěné jako 
z bazaru. To se nehledá zrovna lehce,“ 
podotkl Holásek. Celá scéna je natočena 
tak, aby divák nepoznal, že se odehraje 
na nároží jedné ulice. „A místo skutečného 
výbuchu tam pak rekviziťáci hází do vzdu-
chu pneumatiky,“ prozrazuje Holásek.

Natáčení zabralo celý červenec a do-
točná se odehrála v Long Story Short. 
Podle Holáska je dobře, že Olomouc je 
pro filmaře přitažlivá. „Nejde jen o to, že 
tady celý štáb měsíc bydlí, ale pomáhá to 
rozvíjet i turistický ruch. Filmová turistika 
není zanedbatelná a navíc máme příleži-
tost ukázat Olomouc jako perlu Evropy,“ 
uzavřel Holásek.   pok

Finále prestižního ocenění pro 
mladé výtvarné umělce se odehrálo 
v prosinci v kině Metropol. Jedna-
lo se o třicátý ročník soutěže a jeho 
slavnostní vyhlášení poprvé proběh-
lo v Olomouci.

Mezinárodní porota do finále 
Ceny Jindřicha Chalupeckého vybra-
la pětici vizuálních umělců do 35 let. 
Nakonec ji získal Andreas Gajdošík, 
absolvent Ateliéru intermédií FVU 
VUT Brno. Porota ocenila společen-
ský rozměr jeho práce, která spočí-
vá v kombinaci programátorských 
schopností, pozměňování obsahu 
zpravodajských webů a jejich šíření 
ve virtuálním prostoru. Gajdošíka 
tak čeká dvouměsíční stipendijní po-
byt v New Yorku.

Slavnostní předání se odehrálo 
v rámci festivalu PAF Olomouc.    mif

Olomouc hostila 
předávání Cen Jindřicha 
Chalupeckého
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V4 – posílení vazeb mezi partnerskými městy Visegrádu
Olomouc chce více spolupracovat s měs-
ty ze zemí Visegrádské čtyřky. K naplnění 
představ a cílů by mělo pomoci setká-
ní partnerských měst a obcí V4, které 
se uskuteční 14. května v Olomouci za 
podpory zastupitelských úřadů v jednot-
livých zemích.

„Uvědomuji si středoevropský prostor 
a rád bych posílil spolupráci zejména s na-
šimi visegrádskými partnery, především 
s bratislavským Starým Městem, maďar-
skou Pécsí a polským Krakovem. Jsem 

přesvědčen, že společně zvládneme víc, 
nejen jako zástupci samosprávy, ale i naše 
instituce,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Olomouckým záměrem je pozvat na 
setkání dvě až tři desítky měst a obcí ze 
států V4, které již mají v rámci Visegrá-
du vytvořené partnerské vazby, a dát jim 
prostor k prezentaci úspěšných a inspi-
rativních projektů. Kromě dobré praxe 
ve spolupráci V4 získají účastníci setkání 
praktické informace o možnostech čer-
pání finančních prostředků z Mezinárod-
ního visegrádského fondu, seznámí se se 

zkušenostmi olomouckého partnerského 
města Tampere z Finska v oblasti Smart 
City a podělí se o vlastní nápady.

Zatímco rok 2020 by se v Olomouci 
měl nést ve slovenském duchu, příští rok 
by byl maďarský a rok 2022 polský.  mmo

Křídla z ebenu 
zazněla poprvé 
v Krakově
Dagmar Sýkorová z olomoucké Sjedno-
cené organizace nevidomých a slabozra-
kých reprezentovala se svou písní Křídla 
z ebenu Česko na mezinárodním hudeb-
ním festivalu Lions World Song Festival 
for the Blind v polském Krakově.

„Účast na festivalu byla pro mě nád-
herným zážitkem a úžasnou zkušeností. 
Měli jsme vystoupit se svou vlastní písní. 
Času na něco úplně nového moc nebylo, 
ale měla jsem v šuplíku svou první píseň, 
kterou jsem složila - text i hudbu. Jednou 
jsem ji chtěla pustit do světa. Podařilo 
se a já si mohla Křídla z ebenu zazpívat 
hned se symfonickým orchestrem,“ svěři-
la se Sýkorová.

Píseň je o životě. Eben je tvrdé a těž-
ké dřevo a takový někdy může být život. 
„Nikdy v něm ale nesmíme přestat létat,“ 

podotkla zpěvačka. Noty pro orchestr 
přepsal skladatel Hadrian Filip Tabęcki.

Sýkorová se věnuje hudbě už od útlé-
ho dětství. Při vysoké škole mediálních 
studií pak sedm let navštěvovala hodiny 
zpěvu u lektorů Konzervatoře Jaroslava 
Ježka. Momentálně vystupuje s vlastními 
i převzatými skladbami po celé republi-
ce. Skládá nové písně, věnuje se mo-
derování a pomáhá lidem se zrakovým 
postižením v olomoucké Nadaci prof. 
Vejdovského.

Festivalu v Krakově se účastní zástup-
ci mnoha zemí od Islandu po Mexiko, In-
dii či Ghanu.  dtx

Pět chorvatských 
výtvarníků vystavovalo 
v městské galerii
Pět mladých výtvarníků z Makarské 
představilo na konci minulého roku 
svá díla v Galerii města Olomouce.

Primátor Mirek Žbánek na verni-
sáži ocenil, že se nejedná o klasickou 
přímořskou „suvenýrovou“ tvorbu, ale 
o svébytné umění. „Je to plnohodnot-
ná výtvarná výstava, nadčasové umě-
ní, které bourá geografickou bariéru 
a standardně jej na procházkách po 
kolonádách nekoupíte, musíte si ho 
najít v galerii,“ řekl primátor.

Kurátor výstavy Pavel Hogel po-
znamenal, že všichni výtvarníci jsou 
absolventy akademie v Širokom Bregu 
nebo ve Splitu. „Máme možnost po-
rovnat, jak tvoří výtvarníci z Makarské 
a jak ti naši. Na první pohled je vidět 
rozdíl. U nich se pořád lpí na řemes-
le. To proto, aby když přijde myšlenka, 
autorovi nepřekáželo to neumění, aby 
se mohl vyjádřit,“ řekl Hogel.

V galerii na dolním náměstí se 
Olomoučanům a návštěvníkům 
města představili Edita Brtan, Goran 
Novović, Ana Polić Pavlinović, Ivana 
Glibota Pandžić a Vice Glibot.  pok
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Modernizace technického vybavení olo-
mouckých jednotek dobrovolných hasičů 
pokračuje. Tentokrát dvěma jednotkám 
přibyla nová auta.

„Auta i vybavení jednotlivým sborům 
doplňujeme soustavně. Jsme si vědomi 
důležitosti dobrovolných hasičů pro bez-
pečnost města, a tak chceme, aby byly 
jednotky vybaveny co nejlépe,“ řekl při 
předávání vozidel primátor Mirek Žbánek.

Dvě nová sociálně upravená vozidla 
tentokrát obdrželi zástupci Sboru dobro-
volných hasičů Droždín a Holice.

„Náklady na pořízení automobilů 
jsou téměř 2,3 milionu korun,“ konstato-
val Martin Major, náměstek primátora 
odpovědný za oblast ochrany obyvatel. 
Část prostředků městu pomohla zajistit 
dotace z ministerstva vnitra, respektive 
z Generálního ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru v rámci programu Do-
tace pro jednotky SDH obcí, a to částkou 

ve výši 900 tisíc korun. Zbývajících skoro 
1,2 milionu korun hasičům přidalo ze 
svého rozpočtu město.

„Důležité bylo upravit technickou spe-
cifikaci automobilů pro potřeby vybra-
ných jednotek. Pro holickou jednotku 
jsme zvolili variantu osmimístného au-
tomobilu, který má speciální hasičskou 
vestavbu,“ popsal náměstek Major. Ta 
umožňuje převoz plovoucího čerpadla, 
motorové stříkačky s příslušenstvím, ha-
sicích přístrojů a má další úložné prosto-
ry pro předepsané vybavení.

„V případě jednotky Droždín jsme zvolili 
variantu devítimístného automobilu, kte-
rý má pouze základní hasičské vybavení 
a slouží převážně pro potřebu evakuace 
ze zasaženého území a k přepravě hasi-
čů na místo zásahu,“ řekl Major.

Oba automobily už mají i nová jmé-
na. V Droždíně bude jezdit Hasilka, což 
je jméno, které vybrali nejmenší droždín-
ští hasiči při hlasování. Dobrovolní hasiči 
v Holici se rozhodli vzdát poctu svaté Pav-
líně, která je patronkou Olomouce, a svůj 
nový vůz proto pokřtili jménem Pavlínka.

Průměrné stáří vozového parku olo-
mouckých hasičů bylo ještě donedávna 
více než 14 let. Statutární město Olo-
mouc bude v obnově vozového parku po-
kračovat. „V příštím roce chceme pořídit 
další dva nové automobily pro jednot-
ky Chomoutov a Topolany a zásahovou 
cisternu pro jednotku ve Chválkovicích,“ 
doplnil primátor Mirek Žbánek.

Přesně před rokem dostaly nová auta 
také jednotky z Černovíra a Radíkova.
 mif

 OLOMOUCKÝM DOBROVOLNÝM 
 HASIČŮM POMÁHÁ 
 PAVLÍNKA A HASILKA 

Policejní pes 
vypátral řidičku 
ve křoví
Dopravní nehoda byla ohlášena na 
konci minulého roku kolem půlno-
ci z Novosadské ulice na linku 158. 
Měla při ní být poškozena dopravní 
značka. Přivolaní policisté našli za 
benzínovou čerpací stanicí odstave-
né a poškozené vozidlo značky VW, 
ale nikdo u něj nebyl.

V době prověřování nehody si 
policisté povšimli postavy, která 
začala utíkat. Vzhledem k tomu, 
že nebylo vyloučeno, že se může 
jednat o řidiče, začali po ní okamži-
tě pátrat. Do pátrání byly zapojeny 
všechny dostupné policejní hlídky, 
včetně policejního psovoda se slu-
žebním psem Umpou. Ten zachytil 
stopu, sledoval ji a po několika stov-
kách metrů našel osobu schovanou 
ve křoví. Jednalo se o 20letou ženu, 
která se k řízení vozidla doznala. 
Policisté jí naměřili přes 1,5 promile 
alkoholu. Mladá žena je nyní dů-
vodně podezřelá z přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky, za který 
jí, v případě prokázání viny a odsou-
zení, hrozí trest odnětí svobody až 
na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz 
činnosti.  dtx

Bezpečný domov pro seniory
Dva roky realizace a více jak čtyři stovky 
oslovených seniorů. Taková je bilance 
preventivního projektu Městské policie 
Olomouc pod názvem Bezpečný domov.

Strážníci z preventivně informační 
skupiny se při besedách v klubech pro 
seniory zaměřili zejména na témata tý-
kající se osobní bezpečnosti a zabezpe-
čení domu. „Po absolvované besedě také 
každý z účastníků obdržel bezpečnost-
ní akustickou dveřní zarážku, které byly 
pořízeny v rámci dotačního titulu Preven-
ce kriminality města Olomouce,“ uvedl 
mluvčí strážníků Petr Čunderle.
Samotný projekt byl reakcí na vyšší počet 
oznámení v roce 2017 o podomních pro-
dejcích, kteří se pod různými záminkami 

snažili vloudit do bytů seniorů. Právě 
v tomto roce přijala městská policie 25 
oznámení o podomních prodejcích, kdy 
ve dvou případech se podařilo předat 
osoby ke správnímu řízení pro zjištěné 
přestupkové jednání.
Za poslední dva roky, co byl projekt re-
alizován, byl počet oznámení ve srov-
natelné míře, ale podařilo se odhalit 
a identifikovat více pachatelů protipráv-
ního jednání. V roce 2018 se jednalo 
o sedm a v roce 2019 o osm osob. Je zde 
zřejmé, že mezi občany zejména senior-
ského věku je o této problematice vyšší 
právní povědomí a právě tato skupina 
obyvatel častěji oznamuje protiprávní 
jednání.   dtx
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Rozhlas i sirény nahrazuje nový systém. 
A bude mu rozumět!
Varování obyvatel je jedním z nejdůleži-
tějších opatření při vzniku mimořádných 
událostí.

Rychlý a spolehlivý přenos hlasových 
zpráv varovného nebo informačního 
charakteru může při mimořádných udá-
lostech zachránit zdraví i životy. Sou-
časný varovný systém města je tvořen 
především sítí elektronických sirén, které 
jsou určeny pro přenos varovných sig-
nálů a krátkých varovných zpráv. Ne-
dílnou součástí informačního systému 
jsou i místní rozhlasy, jako v městských 

částech Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, 
Droždín, Holice, Chomoutov, Topolany, 
Nedvězí, Slavonín a Nemilany.

„Celý systém je ale zastaralý a kvali-
ta přenášených mluvených zpráv delší-
ho rozsahu je z pohledu srozumitelnosti 
nevyhovující. Proto jsme se rozhodli, za 
využití dotačních prostředků, provést jeho 
celkovou modernizaci,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Major.

V případě vzniku mimořádných událos-
tí se nemusí jednat vždy o povodně, ale 
třeba o výpadky dodávky vody nebo ener-
gií či pátrání po nezvěstných osobách.

V městských částech, kde zatím fungují 
stávající zastaralé rozhlasy, je tento nový 
systém plně nahradí. Tam pak lidé uslyší 
i běžné komunální hlášení, jak jsou zvyklí.

Hlásiče na sloupech
V Olomouci vznikl v podstatě bezdráto-
vý rozhlas, který výrazně zlepší srozumi-
telnost vysílaných informací. Bezdrátový 
rozhlas tvoří hlásič, který je většinou 
osazen dvěma až třemi reproduktory na 
sloupech veřejného osvětlení. Od sebe 
jsou vzdáleny maximálně dvě stě metrů. 
Hlásiče jsou ovládány dálkově z hasičské-
ho záchranného sboru nebo ze služebny 
městské policie.

„Jelikož mají nové hlásiče mnohem 
menší výkon než stávající sirény, osazují 
se hustěji. Obavy, že reproduktory přímo 

před okny budou znamenat zvýšené riziko 
hluku, jsou zbytečné. V porovnání se stáva-
jící akustickou hladinou sirén by neměl být 
žádný rozdíl při mnohem lepší srozumitel-
nosti,“ vysvětlil vedoucí odboru ochrany 
olomouckého magistrátu Jan Langr.

Nespornou výhodou rozhlasu je i to, že 
v případě výpadku elektřiny vydrží hlásič 
vysílat 72 hodin díky vlastnímu zdroji. 
Celý systém může zároveň plnit funkci 
městského rozhlasu, a to i samostatně pro 
jednotlivé městské části či ulice.

Letos téměř všude
„První zkušební hlášení se ozve nejdříve 
v druhém čtvrtletí tohoto roku. O zkouš-
ce budeme obyvatele města včas infor-
movat. Celý systém se bude využívat ve 
stejném režimu jako stávající sirény, tedy 
každou první středu v měsíci v rámci 
zkoušky sirén a pak při vzniku mimořád-
ných a krizových situací,“ doplnil Langr.

V průběhu první poloviny roku pro-
běhne instalace rozhlasu v městských 
částech Černovír a Klášterní Hradisko, 
Lazce, Nové Sady, Povel, Nové Hodola-
ny, Nový Svět a Staré Hodolany a Běli-
dla. V druhé polovině pak v městských 
částech Nová Ulice, Chomoutov, Nedvě-
zí, Nemilany, Slavonín, Holice, Svatý Ko-
peček, Tabulový vrch, Topolany, Hejčín, 
Řepčín, Droždín, Chválkovice, Lošov, Pav-
lovičky, Radíkov a Týneček.

Vybudování bezdrátového rozhlasu 
pak bude dokončeno v roce 2021 v měst-
ských částech Olomouc-střed, Olomouc-
-západ a Neředín.   mmo

Hasiči cvičili ve výkopech
Dělník zavalený ve výkopu, nemůže 
se dostat ven, je zraněný a potřebuje 
rychle ošetřit. Zásahy, které musejí ha-
siči pravidelně řešit během roku napříč 
Olomouckým krajem. 

Hasiči musí v těchto případech pomá-
hat rychle a efektivně a zároveň dbát 
také na svou bezpečnost v prostředí, 
které je nestabilní a hrozí dalším zří-
cením. Aby olomoučtí hasiči prohlou-
bili své zkušenosti, prověřili praktické 
dovednosti a inspirovali se postupy 
zahraničních týmů, zúčastnili se dvou-
denního workshopu zaměřeného na 
stabilizaci výkopů a vyprošťování za-
valených osob, který se konal hned na 
dvou místech. 

„Část zaměřená na stabilizaci budov 
proběhla ve výcvikovém středisku v 
Hamrech na Prostějovsku. Hasiči pro-
brali stabilizaci vodorovných kon-
strukcí, zajištění stavebních otvorů a 
postupné zajištění vodorovné i svislé 
konstrukce. Vyzkoušeli si také obsluhu 
stabilizační sady ve zřícené budově,“ 
uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Ve druhé části se hasiči věnovali 
taktice při vyprošťování osob z výko-
pů v Dolanech. „Probrali postupy při 
záchraně osob z různých typů výkopů 
a také obsluhu stabilizační sady ve vý-
kopu,“ vysvětlila Balážová.

Workshop se konal v rámci projektu 
spolufinancovaného z prostředků Evrop-
ské unie.    dtx
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Silvestrovské oslavy: koncerty, varieté, 
návštěvy
V Olomouci zvou na oslavy konce roku 
1919 vyhlášené sály v Národním domě 
v tehdejší České ulici a v Obecní besedě 
na Dolním náměstí. V obou se kona-
jí velké koncertní programy. Na veselý 
poslední večer v roce láká také Varieté 
Paříž (dříve Corso), kde „zkušený popu-
lární komponista Václav David“ slibuje 
pásmo scének, písní, veršů, „chansonů 
a satyr“. Největší množství lidí ale slaví 
příchod roku 1920 doma nebo u přátel. 
Oslavy mohou mít i tragické vyznění – 
podle olomouckého tisku spáchal na 
Nový rok sebevraždu mladý zubní tech-
nik V. Skácel, který prý během bouřlivé 
noci utratil mnohem více peněz, než si 
mohl dovolit.

Radnice distribuuje kávu chudým rodinám
Kafe mohlo na začátku roku 1920 
vonět i v úplně chudých olomouckých 
rodinách. Dva nejmenovaní „šlechetní 
dárcové“ předali starostovi města Kar-
lu Marešovi obnos 10 tisíc korun, aby 
nejméně majetným rodinám byla ob-
starána zrnková káva. Na rohu Riegro-
vy ulice a Masarykova (dnes Horního) 
náměstí v městském obchodě tak byla 
až do 3. ledna denně od 9 do 12 a od 
14 do 17 hodin rozdávána káva – de-
set dekagramů pro dvou až tříčlennou 
rodinu, dvacet deka pro čtyřčlennou 
rodinu. „Sáček nechť si přinese každý 
s sebou.“

Postřelený zločinec umírá v olomoucké 
nemocnici
Na začátku roku 1920 se do olomoucké 
zemské (dnes fakultní) nemocnice do-
stal těžce zraněný vězeň Jan Vetter. Ten 
nedlouho předtím řádil se svou obáva-
nou lupičskou bandou na Zábřežsku. Po 
útěku z věznice, kdy vypáčil dveře a sko-
čil z okna do dvora, byl na útěku několi-
krát postřelen. V olomoucké nemocnici 
pak 8. ledna zemřel.

Radnice chce omezit zvyšování nájmů
Tématem lednové schůze zastupitelstva 
bylo svévolné zvyšování nájmů některými 
majiteli nemovitostí. Hovořilo se o tom, 
že k novému roku někteří domácí zvýšili 
nájemné o 30 až 50 procent. Olomouc-
ký starosta Karel Mareš slíbil, že připraví 
městskou vyhlášku, která by takové ne-
morální zdražování korigovala. Drahota 
trápí v Olomouci téměř všechny.   mif

PŘED STO LETY

Nový rok 1920: v nových částech 
Olomouce chybí strážníci!
Oslavy konce starého a začátku nové-
ho roku se sice v Olomouci odehrály 
i 13 měsíců po konci světové války, jinak 
ale zatím pořád ještě nebylo moc co sla-
vit. Na rozdíl od pohraničí či od okolních 
zemí na tom ale byla Olomouc pořád 
relativně dobře. Olomoučané ostatně 
mohli o situaci v pohraničí i v ostatních 
středoevropských zemích číst denně 
v olomouckém tisku.

Na každé schůzi olomouckého městského 
zastupitelstva se opakovala stále stej-
ná témata. Zoufalé zásobování, trable 
s Němci, obtížná komunikace s vládními 
úřady, chudoba a přemrštěné ceny. Pokud 
jde o komunikaci s vládními úřady, vrátil 
se v lednu starosta Karel Mareš z Prahy 
s neveselou zprávou, že městskou žádostí 
o dotaci na stavbu osmi nouzových domů 
se nikdo vůbec nezabýval. Ministerstvo 
veřejných prací sice olomouckou žádost 
obdrželo už před dvěma měsíci, ale neu-
dělalo v té věci nic, a tudíž ani minister-
stvo sociálních věcí nemohlo následně 
uvolnit nějakou subvenci. Olomoučtí chu-
dí se tedy museli o své nouzové přežívání 
dál postarat sami.

Olomouc zažívala i potíže s německý-
mi spoluobčany. Naštěstí tedy ne takové, 
jako na severu Moravy, kde kupříkladu 
tzv. „spartakovci“, inspirovaní komuni-
sty v sousedním Německu, terorizova-
li obchodníky a živnostníky a nutili je 
k placení výpalného. To se v Olomouci sice 
nedělo, ale například při lednové schůzi 
zastupitelstva vypukl ostrý spor s vedením 
německého zaopatřovacího spolku. Radní 
totiž spolku sdělili, že už nedostane od 
města dotaci, pokud bude nadále striktně 
německý a bude ve svých stanovách dis-
kriminovat české klienty. To spolek odmítl 
a zastupitelstvo s arogantními a urážlivými 
výroky opustil.

Olomoucký Pozor 
se v lednu raduje, že 
z ulic města konečně 
zmizely žlutočerné, 
tedy „rakouské“ poš-
tovní schránky a místo 
nich se objevují nové 
schránky v barvách 
trikolory. Zmizely prý 
konečně i nejprovoka-
tivnější pamětní desky, 
nicméně na domech 
nadále zůstávají ce-
dulky s „rakouskými“ 

názvy ulic, které už byly v předchozím 
roce změněny. To prý svědčí o laxnosti 
městské rady.

Tzv. „Velký Olomouc“, který vznikl 
zákonem o tři čtvrtě roku dříve, trápí 
zoufalý nedostatek strážníků. O bezpeč-
nost v připojených obcích se od ledna 
mají začít starat městští strážníci, ale 
těch je málo. „Teprve v poslední chvíli 
vypsali konkurs na 35 nových strážníků, 
kteří měli nastoupit do služby k 1. lednu 
a kteří měli hned převzít odpovědnou 
bezpečnostní službu, ač k tomu nejsou 
vyškoleni. Z 35 přijatých nastoupilo jich 
k dnešnímu dni jen 18 a ti všichni sedí na 
strážnici a nic nedělají, protože pro ně 
není instruktorů…“ kritizuje radnici novi-
nář. Například v Hodolanech bývalo dří-
ve devět četníků a nyní jsou tam jen dva. 
To rozhodně nepřispívá k dobrému poci-
tu obyvatel města a jeho nových čtvrtí.

Naopak milým a hřejivým byl pozdrav 
ruských legionářů českému vedení Olo-
mouce. Na radnici dorazil na přelomu 
let 1919 a 1920 dopis z Irkutsku, v němž 
zdraví svobodnou republiku několik de-
sítek legionářů z Olomouce. Je mezi nimi 
řada odvážných mužů z nedávno připoje-
ných obcí Hejčín, Řepčín, Černovír či Ho-
dolany a také z okolních vesnic, jako je 
Velký Týnec či Senička. K pozdravu byly 
připojené i fotografie legionářů, které si 
příbuzní mohli prohlédnout na radnici.

Vedení olomouckých elektrických 
drah se v lednu pochlubilo, že za rok 
1919 přepravilo 3 260 860 osob, tedy den-
ně 8934 cestujících. Tramvaje najezdily 
celkem 359 659 kilometrů. V obou ukaza-
telích šlo o jasný nárůst oproti předcho-
zímu, ještě válečnému roku 1918.

Zpracováno s využitím digitalizovaných archivů  

Vědecké knihovny Olomouc

 Michal Folta

LEDEN 1920 TELEGRAFICKY
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Společenský život v městské části Řepčín

Začátek roku je vždy plný očekávání toho, jaké akce, vyžití pro děti, rodiče 
a sousedy v městské části Řepčín na celý rok připravíme. Akce u nás za-
čínají už v únoru Řepčínským plesáním na sále U Kapličky. Snad už celé 
město zná tradiční Čarodějnický karneval, Pálení čarodějnic či Kácení 
máje. Tyto velké akce děláme hlavně pro děti. Nejen ony, ale i dospělí 
si je velmi oblíbili, proto je pravidelně opakujeme každý rok, a to díky 
spolupráci s místním spolkem Naše Řepčínsko, ZŠ a MŠ Svatoplukova 
a spoustou sympatizantů a dobrovolníků z řad našich sousedů nejen 
z Řepčína a Hejčína. Díky finanční podpoře města můžeme na těchto 
akcích zajistit bohatý doprovodný program, jako například projížďky 
historickým kočárem, skákací hrad, nafukovací skluzavku, aquazorbing 
v Mlýnském potoce, jízdu na konících nebo hasičskou mýdlovou pěnu. 
Hudební program pak zajišťují především místní hudební kapely a školní 
pěvecký sbor místní školy. 
Vzhledem k tomu, že v Řepčíně ani v Hejčíně nejsou žádná stálá veřejná 
prostranství či prostory pro pořádání kulturních a sportovních akcí, bu-
dujeme a chystáme vše na „zelené louce“. A kde se tedy tyto akce konají? 
Najdete je na konci Břetislavovy ulice u Mlýnského potoka na parkovišti 
u in-line okruhu Hejčínské louky a přilehlého parčíku. Podél Mlýnského 
potoka také na podzim probíhá Řepčínský překážkový přespolňák se 
slaňováním přes vodu, který pořádá ve spolupráci s naší KMČ Vanda Lee 
Kalokagathia.

Kromě již zmíněných akcí probíhají v Řepčíně také veřejné brigády s 
názvem Sejdeme se u vody. Věnujeme se především revitalizaci par-
ku, který je dnes hojně využíván i pro již zmiňované společenské akce. 
Samotní občané se rozhodli přiložit ruku k dílu a změnit zanedbané po-
zemky k lepšímu. Díky finančnímu přispění Nadace Via, která podporuje 
sousedské a komunitní projekty, tak vznikl příjemný parčík s posezením, 
ohništěm, vodním prvkem s funkční ruční pumpou, motýlí a květinovou 
loukou a spoustou nově vysazených ovocných keřů a stromů. Park bu-
deme i nadále zkrášlovat a udržovat. Tvoří příjemné prostředí v městské 
části i pro pořádání společenských akcí, na kterých Vás rádi přivítáme. 
Mějte krásný rok 2020 a těším se, že se někdy v Řepčíně potkáme. 

Vašek Kryl / ANO 2011, předseda KMČ Řepčín
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Jednání zastupitelstva ze dne 13. 12. 2019

V komentáři se zaměřím na poslední jednání zastupitelsva, ještě poznám-
ku k minulému jednání a ke schválené vyhlášce o regulaci provozní doby 
hostinských provozoven. Poprvé ve své působnosti Rada navrhla vyhlášku 
z důvodů stížností občanů  v ulici Rožňavská na noční klid a to tak, že pro-
vozní doba musí končit ve 23 h.  Vyhláška se týká pouze ulice Rožňavská. 
Nikdo z magistrátu ovšem z místními provozovateli nejednal jak tuto situa-
ci řešit. Vyhláška je striktní, omezující svobodu podnikání a je precedentní. 
Lehce se totiž může stát,  že se časem uplatní i na jiné ulice a v jiných 
časech. Hlavním bodem posledního zastupitelstva v roce 2019 bylo schva-
lování rozpočtu. Minule jsem avizoval, že rozpočet z uvedených důvodů 
nemůžeme podpořit. Dá se tušit, že po bouřlivých koaličních jednáních, 
reálných úpravách návrhu rozpočtu a možná i tlaku opozice a občanů se 
dostavba tramvajové trati II. etapa do rozpočtu pár dní před jednáním  za-
stupitelstva vrátila. Opět kritizuji to, že informace jsme se dozvídali  jen z 
jednání investičního výboru či z médií. Nad rozpočtem proběhla bouřlivá 
diskuze a všichni se shodli na jediné věci, že v budoucích letech bude mu-
set Olomouc hodně šetřit a výdaje na investice budou mizivé. V souladu se 
svým programovým prohlášením a po zvážení okolností Hnutí SPD a SPOZ 
rozpočet nakonec podpořilo.

A protože byl pátek a v pátek studenti stávkují za klima v rámci hnutí 
Fridays for Future, přišli i na zastupiteltvo zvěstovat zastupitelům svoje 
požadavky na řešení klimatické krize. Souhlasím s tím, že je potřeba při-
jímat řešení proti nastupujícím změnám klimatu, ale rozhodně nesouhla-
sím se způsobem prezentace těchto mladých aktivistů. Vždyť pokud by se 
skutečně zajímali o činnost v rámci našeho města, zjistili by, že většinou 
vznesených požadavků se již Olomouc dávno zabývá a to jak v pracovních 
skupinách nebo odborných komisích. Připomenu jen pojmy modrozelená 
infrastruktura, děšťová voda, protipovodňová opatření s úpravou okol-
ních terénů pro zadržování vody v krajině, rozvoj cyklodopravy, eletrifika-
ce dopravy, omezení fosilních paliv a mnoho dalších aktivit. Olomouc je 
pravidelně vyhlašována jako jedno z měst nejlépe třídící odpady. Káždý by 
měl přijít s vlastní iniciativou, občané i politici. Ve veřejném informačním 
prostoru jsem bohužel nikde nenašel kolik tito aktivisté vysázeli strom-
ků v okolí Olomouce, kolik metrů řek či potoků vyčistili, kolik zlikvidovali 
černých skládek a jak moc jsou ochotni se uskrovnit v rámci svaté války 
proti CO2.

Martin Jirotka / SPD a SPOZ

Plánovaný úpadek

Na posledním loňském jednání zastupitelstva byl schválen slátaný rozpo-
čet, který sice umožňuje městu investovat, ale opět za cenu většího zadlu-
žení. Metafora s rodinným rozpočtem: Chceme-li novou koupelnu, můžeme 
se za (a) uskrovnit, za (b) víc vydělávat, (c) půjčit si na ni. Všechny předchozí 
koalice volily hlavně možnost (c).

Jak může rodina/město víc vydělat? Rychlé peníze získáme, když pro-
dáme majetek: chatu, auto, garáž. Město už ale téměř žádný majetek nemá, 
proto je další rozprodávání bytů, domů a pozemků nerozumné. Na jednání 
zastupitelstva 13. 12. byla schválena koncepce nakládání s majetkem, kde 
se některé nemovitosti přesto nově ocitly v kategorii C - k prodeji. Našemu 
zastupiteli Josefu Suchánkovi se podařilo alespoň prosadit doplnění usnese-
ní o povinné zdůvodnění, proč by se měla ta či ona nemovitost ve své kate-
gorii (A, B, nebo C) nacházet. A na majetkoprávní komisi bude bedlivě hlídat 
prodeje, které by nekorespondovaly s kritérii kategorií B a C.

Vydělat může město i tak, že zvýší poplatky, což se také stalo. Poplatky 
za popelnice se v roce 2020 zvednou na 816 Kč. Josef Suchánek přišel s pro-
myšleným návrhem, jak zvýšit poplatek za svoz odpadu jen o inflaci, tj. na 
729 Kč, a zároveň nabídl městu řešení situace s placením poplatku studenty 
na VŠ kolejích. Zamítnuto. Pikantní je, že navrhovatelem zvýšení poplatku 
byl náměstek, reprezentující v radě města hnutí, jehož kampaňovým tahá-
kem bylo zrušení poplatku za odpad.

Možnosti výdělku jsou omezené, proto si opět půjčujeme. Problémem je 
především to, že městu v roce 2023 vzroste roční splátka všech dluhů. Letos 
splácí 125 milionů, od r. 2023 170 milionů. Na investice podle rozpočtového 
výhledu zbude po vládě nynější koalice přesně 0 Kč. Je toto vize rozvoje?

Jediná dlouhodobě rozumná možnost je (a), jednat hospodárně, šetřit. 
Ale k tomu se nikdo nemá, koneckonců jsou všichni zvyklí na nějaký kom-
fort. Např. výdaje na zastupitele a členy komisí vzrostly za poslední rok o 5 
milionů, rozpočet odboru cestovního ruchu, kultury a sportu roste o více než 
100 % (a to nejsou peníze na živou kulturu). Zrušení sběrových sobot je na-
opak škrt, který na místě není.
Stačí jednoduché srovnání: 
Olomouc: náklady na provoz 2,26 mld. (85 % příjmů). 
České Budějovice (nejsrovnatelnější město - příjmy jsou jen o 30 mil. nižší, 
než má Olomouc): náklady na provoz 1,96 mld. (74 % příjmů). 
Z toho vyplývá, že Olomouci někde leží 300 milionů korun, které nehospo-
dárně vynakládá. Pojďme je tedy najít a investovat do rozvoje.

Viktor Tichák a Hynek Melichar / Piráti a Starostové

Zástavba zemědělské půdy mezi Olomoucí a Hněvotínem

Dne 23. 9. 2019 vydalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje Aktualizaci zá-
sad územního rozvoje č. 3, v níž schválilo zástavbu 44 ha orné půdy I. třídy 
ochrany mezi městem Olomouc a obcí Hněvotín při rychlostní komunikaci 
D46 na Prostějov. Olomoučtí politici, kteří považují tento záměr za velmi 
diskutabilní, k tomuto tématu podepsali společnou deklaraci. Přinášíme 
Vám její znění.

PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ K OCHRANĚ PŘÍMĚSTSKÉ KRAJI-
NY OLOMOUCE.
Zastupitelské kluby KDU-ČSL, PIRÁTI a STAROSTOVÉ, ProOlomouc, SPD a 
SPOZ a spOLečně a přijímají dne 13. prosince 2019 společnou deklaraci k 
ochraně příměstské krajiny Olomouce.

1. Ochrana krajiny je veřejným zájmem stejně, jako ochrana zeměděl-
ského půdního fondu. S narůstající klimatickou změnou je stále důleži-
tější retenční schopnost krajiny i její schopnost ovlivňovat klima. Hledat 
vyvážený vztah mezi ochranou krajiny, rozvojem sídla a ekonomickou 
prosperitou, je naléhavým úkolem pro politickou reprezentaci města. 
Podporujeme vědecký výzkum i transfer výsledků vědy do praxe. Na poli 
vědeckých inovací ovšem probíhá odklon od bezhlavého stavění technolo-
gických parků směrem ke smysluplnému využití peněz a lidských kapacit. 
Změna ZÚR OK umožnila, aniž by byla řádně zdůvodněna nezbytnost a 
veřejný zájem, využít 44 ha orné půdy u Hněvotína pro vědeckotechnický 
park, ale rovněž pro jiný typ výstavby. Po zapracování aktualizace ZÚR OK 
do územního plánu, které Olomouc musí provést, aby dostála stavebnímu 
zákonu, lze důvodně očekávat snahu vlastníka využít pozemky pro všech-
ny povolené způsoby. To znamená včetně rozšíření plochy průmyslových 
a pronajímatelných hal, podobně jako v již realizované první etapě prů-
myslového parku. Odmítáme nechat zastavět další desítky hektarů půdy I. 
bonity průmyslovými halami, které nepřinesou vysokou přidanou hodnotu 
ani pracovní místa, a naopak oslabí ekologické a produkční schopnosti pří-
městské zemědělské krajiny. Zvlášť když jsme přesvědčeni, že by avizova-
ný vědecký výzkum byl realizovatelný i na mnohem menším území.

2. Podporujeme v zájmu ochrany přírody, nejúrodnější půdy a obyvatel 
Olomouce úsilí o přezkum aktualizace ZÚR.
V Olomouci dne 13. prosince 2019. Podepsáni předsedové zastupitelských 
klubů signatářů deklarace.

Pavel Grasse / ProOlomouc

NÁZOR ZASTUPITELE
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TIRÁŽ

TAJENKA
Zrcadlo je můj nejlepší kamarád. Protože,  
když brečím…     —  Charlie Chaplin, britský komik a 
režisér 1889–1977

Vylosovaný luštitel získá dvě vstupenky na operetu 
Země úsměvů do Moravského divadla na 25. ledna.
Tajenku křížovky zasílejte do 19. ledna na adresu: 
Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 
771 27 Olomouc. Obálku označte heslem „Tajenka“.
Elektronicky můžete vyluštěnou tajenku zaslat na 
adresu: tajenka@olomouc.eu. Nezapomeňte prosím 
uvést své jméno, telefon a doručovací adresu. 

Tajenka z minulého čísla: 
Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská  
hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist. 
(Albert Einstein)

Úspěšnými luštiteli byli: Josef Gazda a Eva Frgalová

KŘÍŽOVKA

SPOJOVAČKA
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DĚKUJEME!
OLOMOUC CITY, NADACE ŠANCE A PATRIOT REALITY DĚKUJÍ VŠEM,

KTEŘÍ SE PODÍLELI NA AKCI STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.

DÁREČKY, KTERÉ DĚTEM  UDĚLAJÍ VELKOU RADOST,

BUDOU PŘEDÁNY PŘED ŠTĚDRÝM DNEM VE FN OLOMOUC. 

VŠEM JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME!

PRODEJNA BRILAS  

JEN KOUSEK OD VÁS!

Řekněte A N O  na celý život!
N E J V Ě T Š Í  S O R T I M E N T  P R S T E N Ů  

O N L I N E  I  N A  P R O D E J N Ě

BRILAS Olomouc
Horní náměstí 371/1 (2. patro Salmův Palác)

KOMPLETNÍ  NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW.BRILAS.CZ

350 m² spolupráce
Otevřený, soustředěný, inspirativní, tvůrčí 

Vítejte v Telegraph Hubu 

48 pracovních míst, 5 oddělených kanceláří, 2 jednací místnosti, multifunkční sál. Kavárna a galerie 
současného umění ve stejné budově. 7 minut tramvají do centra Olomouce a 2 minuty chůze od vlakového nádraží.

Otvíráme na jaře 2020. Zajímá vás, jaké to je v coworku? Chcete si zamluvit místo? Ozvěte se! 

+420 724 TLG RPH, zuzana.meciarova@telegraph.cz (hub manager)
Telegraph Hub, Jungmannova 3, Olom., www.telegraph.cz
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BOOM BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA

MIRO ŽBIRKA · MONIKA ABSOLONOVÁ

MODERUJE SOŇA ŠULÁKOVÁ A MIRO NOGA

WWW.MESTSKYBAL.OLOMOUC.EU

ČESKO - SLOVENSKÝ

SOBOTA 11. 1. 2020 · 20:00 HODIN
VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, PAVILON A
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