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2020MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Otevře se most u Bristolu, 
v březnu se zavře na Masarykově

Padesát tisíc událostí 
řešených loni strážníky

Východní tangentu překlene 
středně dlouhý most
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 100 LET ČESKÉHO DIVADLA 
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DEN PREVENCE
18. 2. 2020 / 9.00 – 16.00  
OBCHODNÍ GALERIE ŠANTOVKA

Víte, na co máte v rámci svého pojištění nárok?
Víte, že osteoporóza se týká i lidí kolem 25 let?
Víte, jak správně pečovat o své zdraví?

Připravujeme pro vás
-	měření	krevního	tlaku	a	glykemie
-	vyšetření	na	přístroji	bodystat
-	zjišťování	krevních	skupin
-	vyšetření	znamének

Dozvíte se:
-	informace	k	našim	screeningovým	programům
-	jak	předcházet	některým	onemocněním
-	jak	správně	provádět	první	pomoc
-	jak	správně	inhalovat	a	mnoho	dalšího...

Nejbližší prodejna

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

KOMPLETNÍ  NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW. B RI LAS.CZ

Artefakt ztělesněný starověkou hliněnou tabulkou a architektonickým sloupem jsou ústřední prvky projektu Tabula Rasa Breach, který 
zkoumá malbu jako prostředek poznávání světa. Petr Dub a Josef Mladějovský přemýšlí konceptuálně, ale zůstávají vizuálně srozumitelnými. 
Malbu intelektualizují, ale nechávají ji i divácky slastně přitažlivou. Vernisáž proběhne v úterý 4 2 2020 v 17:00. 

Telegraph Gallery má otevřeno úterý–neděle 10:00–18:00. Nachází se v blízkosti olomouckého hlavního nádraží v ulici Jungmannova. 
Celý projekt Telegraph spustíme na jaře 2020. Sledujte nás na facebooku a instagramu! #tlgrph @telegraph.cz

telegraph gallery 
Petr Dub a Josef Mladějovský: Tabula Rasa Breach
4 2 – 12 4 2020
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RADNICI A ÚŘEDNÍKŮM POŽEHNAL  
NA NOVÝ ROK PÁTER HANÁČEK 

SBĚROVÉ SOBOTY NEKONČÍ, 
BUDOU ALE JINÉ

SPRÁVNÉ PŘECHÁZENÍ SILNICE  
ZVYŠUJE BEZPEČNOST DĚTÍ

CYMBÁLY PO STALETÍCH OPUSTILY 
OLOMOUCKOU  RADNICI

ROZHOVOR:
ZEMĚKOULE JE JEN JEDNA

O boží pomoc a požehnání pro 
představitele města a zaměstnance 
magistrátu prosil v kapli sv. Jeronýma. 

Budou efektivnější, levnější a s pilotním 
projektem mobilního svozu odpadu 
v okrajových částech Olomouce. 

Speciální minikurz pro pedagogy 
olomouckých škol připravilo městské 
Centrum Semafor.

25
ÚSPĚŠNÍ MLADÍ HOKEJISTÉ  
NAVŠTÍVILI RADNICI

Město a mateřský klub na turnaji Santa 
Claus Cup skvěle reprezentovali mladí 
hokejisté HC Olomouc do 9 let.

Na výlet spojený s odborným
restaurátorským zásahem čekaly zvony 
z olomoucké radnice dlouhá staletí. 

Ředitel továrny na ložiska Petr Novák  
a jeho pohled na společenskou 
odpovědnost, kterou podporuje.

Simona Píchová
osobní bankéřka ČSOB

Miroslav Schubert 
vedoucí galerie Caesar

Ján Kadlec
historik

NEOBČASANO

Plesáte? Chodíte na plesy a bály?

Na plesy chodím a mám je ráda, 
hlavně ples Flory nebo vesnické 
plesy. Nemám ráda business  
a snobské plesy.

Chodím jen na Pivní ples, ten 
je nejlepší ze všech, a taky na 
rockový. Letos pravděpodobně 
půjdu i na černovírský hasičský.

Nechodím. Mám už rok a půl 
problém s nohou, takže bych si 
tam mohl leda sednout. Ale dřív 
jsme s manželkou měli rádi plesy 
fakultní nemocnice, sportovní 
nebo ples Ligy stovkařů.

GLOSA

Raz dva tři, á dva tři, raz dva tři, á dva 
tři… držet rythjmus a kroky, nedělat 
krůčky ani skoky, honí se mi hlavou při 
tónech valčíku. Ač se snažím soustředit 
na tanec, myšlenkami jsem ještě ve foto-
koutku a v jedné ruce držím slovenskou 

vlajku a v druhé siluetu Československa. 
Z pódia zní povědomý hlas Mekyho Žbir-
ky a já díky zvolenému tématu letošního 
městského plesu zažívám sounáležitost 
s bratry Slováky. Představuji si, jaké by to 
bylo, kdybychom byli stále jeden stát a jed-
na vlast, co se táhne od Košic až po Cheb, 
a hymna by nekončila „domovem mým“.

Stále si rozumíme, v Tatrách přijímají 
koruny a hranice protančíme bez po-
všimnutí. Čeká nás česko-slovenský rok 
v Olomouci. Tímto bálem je zahájený.

Matouš Pelikán
náměstek primátora
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OZNÁMENÍ

Sama, ale silná! Hledají se zájemkyně pro 
sociální výzkum Zkušenosti sólo matek na 
pracovním trhu. (Hledání práce, uplat-
nitelnost, pracovní podmínky a překáž-
ky, příjmy, diskriminace, slaďování práce 
a rodiny.) Podmínkou účasti je trvalý 
pobyt v Olomouckém kraji, péče o děti, 
z nichž alespoň jedno je mladší 15 let, 
zkušenost se sólo rodičovstvím po dobu 
alespoň jednoho roku. Výzkum provádí 
zapsaný spolek Aperio v rámci projektu 
financovaného grantem OPZ ve spoluprá-
ci s Rodinným centrem Heřmánek Olo-
mouc. Diskuse o délce 3 hodiny se koná 
v pondělí 17. února a 9. března. Nabízená 
odměna činí 400 korun a příspěvek na 
hlídání dětí v době diskuse. V případě zá-
jmu se ozvěte Petře Tenglerové na e-mail: 
rc-hermanek@seznam.cz.

Od začátku měsíce února jsou opět ote-
vřené Sbírkové skleníky Výstaviště Flora, 
které se skládají z palmového, kaktuso-
vého, tropického a subtropického sklení-
ku. Otevřeny jsou pouze o víkendech od 
9:30 do 16:00. Od března budou otevřeny 
i v týdnu kromě pondělí.
 
Návraty k samotářům. Ekologické večery 
pokračují. V úterý 11. února si v 18:00 mů-
žete v sále Mozarteum v Arcidiecézním 
muzeu poslechnout spisovatele a publi-
cistu Aleše Palána.

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportov-
ců a sportovních kolektivů Olomoucka 
za rok 2019 se uskuteční ve středu 26. 
února od 17 hodin v Arcibiskupském pa-
láci v Olomouci.

Technické služby města Olomouce už ně-
kolik let nabízí veřejnosti k hlášení závad 
aplikaci, která je umístěna na webové 
adrese www.tsmo.cz. Lidé mohou jedno-
duchým způsobem hlásit veškeré závady 
týkající se veřejné zeleně a komunika-
cí – rozbité chodníky, prorůstající zeleň 
v chodnících, nepořádek v ulicích, zimní 

údržbu komunikací, nefunkční veřejné 
osvětlení nebo světelnou signalizací, ne-
vyvezený odpad nebo nepořádek kolem 
kontejnerových stání.

Jste přesvědčení, že tramvaj je výhrad-
ně moderní vynález a že nebyla známa 
již starým Řekům, Číňanům či Babyloňa-
nům? Víte, že v tramvaji pravděpodob-
ně jezdila i Mona Lisa? Uvěříte tomu, že 
některé tramvaje kdysi křižovaly oceány, 
nebo tomu, že torzo jihlavské tramvaje 
(ztracené v roce 1931) relativně nedávno 
objevilo vozítko Opportunity na Marsu? 
Víte, kde se nachází řídicí jednotka naše-
ho vesmíru? Jste zvědaví? Tak to musíte 
navštívit výstavu veselých obrazů a kre-
seb Pavla Bezděčky. Pábitelské Obrázky 
a obrazy ze života tramvají najdete v Má-
nesově galerii ve Vlastivědném muzeu 
do 29. března.

Nezapomeňte do 31. května uhradit po-
platek za komunální odpad. Pro rok 2020 
je stanovena výše základní sazby poplat-
ku za komunální odpad 816 korun na po-
platníka. Pokud je narozen od 1. 1. 2005 
do 31. 12. 2019, platí poplatek ve výši 408 
korun. Platby za komunální odpad neplatí 
obyvatelé narození v roce 1940 a star-
ší a děti narozené v roce 2020. Poplatek 
lze zaplatit v úředních hodinách hotově 
či platební kartou na pokladně v budo-
vě Namiro, Palackého 14, na magistrátu 
Hynaisova 10, nebo na detašovaných pra-
covištích. Platit lze i převodem či poštovní 
poukázkou na účet 19-1801731369/0800. 
VS = 1337 | SS = rodné číslo. Informace na 
oddělení místních poplatků získáte na te-
lefonních číslech 588 488 617–621.

Sportovní klub Univerzity Palackého  
pořádá 7. března galavečer k 70. výročí  
založení klubu. Koná se od 19:30 hodin  
v Regionálním centru Olomouc. Večerem 
bude provázet olympijský vítěz Aleš Va-
lenta, k tanci a poslechu zahraje kapela 
New Street Band. V současné době sdru-
žuje klub dvacet oddílů různých sportů, 
kterým se věnuje přes 2500 sportovců. 

Vyzvedněte si své peníze! Pokud jste 
podnikem, který chce zavést na trh nový 
výrobek, technologii či službu, realizuje-
te průmyslový výzkum a experimentál-
ní vývoj či plánujete zavést nebo rozšířit 
vlastní výzkumné a vývojové kapacity, 
můžete získat evropskou finanční podpo-
ru prostřednictvím Integrovaných terito-
riálních investic Olomoucké aglomerace 
(ITI OA). Poslední výzvy v oblastech pod-
pory Aplikace, Inovace – Inovační projekt, 
Potenciál, Nemovitosti nebo Technologie 
můžete podat do 15. února. Více na www.
olomoucka-aglomerace.eu

V úterý 4. března se koná benefiční šan-
sonový koncert na podporu mobilního 
hospice. Od 19:00 v sále Reduta vystoupí 
Alena Hladká a Petr Ožana.

P
R

20
02

01
0

Probíhající a předpokládané uzavírky na území statutárního města Olomouce
14. 2.–16. 2. Horní náměstí – Masopustní veselí 2020
do 27. 2. úplná uzavírka Komenského – Pasteurova most přes Moravu mimo bus a vozidla IZS
do 29. 2.  uzavírka ul. Blanická
do 1. 3. úplná uzavírka chodníku v ul. Masarykova – most
do 30. 4. úplná uzavírka ul. Jiráskova v křižovatce s ul. Purkyňova ve dvou etapách
do 31. 5. úplná uzavírka ul. Sokolovská, Na Letné, Husova, Nábřeží
do 30. 6. úplná uzavírka chodníku a cyklostezky Kosmonautů x Wittgensteinova
do 31. 12. úplná uzavírka ul. Nábřeží

Na základě výzvy Ministerstva kultu-
ry ČR vyhlašuje Magistrát města Olo-
mouce program „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“ pro 
rok 2020. Jsou z něj poskytovány fi-
nance na náklady spojené s obnovou 
kulturních památek, které se nalézají 
mimo památkové rezervace a zóny, 
nejsou národními kulturními památ-
kami a nejsou ve vlastnictví státu. 
Případně na obnovu movité kulturní 
památky pevně spojené se stavbou, 
jako jsou oltáře nebo varhany, pokud 
je tato stavba kulturní památkou, 
a dále na obnovu movitých kultur-
ních památek v případě, že se nejed-
ná o restaurování.
Žádosti přijímá odbor památko-
vé péče magistrátu do 28. února. 
Další potřebné informace, kon-
zultační a metodickou pomoc lze 
získat v pondělí a středu od 8–12 
a od 13–17 hodin po předcho-
zí telefonické domluvě. Kateři-
na Vařeková, 588 488 131, e-mail: 
katerina.varekova@olomouc.eu.

http://www.tsmo.cz
mailto:katerina.varekova@olomouc.eu
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VÝCHODNÍ TANGENTU PŘEKLENE 
STŘEDNĚ DLOUHÝ MOST

Čtyři varianty přemostění zvažovali radní nad budoucí východní tangentou. Cílem bylo 
zachovat pod Svatým Kopečkem současnou silnici. Šlo o to, jak moc a jakým způsobem se 
„vzduje“ přemostění budoucí čtyřproudovky. Zvítězila kompromisní varianta.
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Alej – místy klikatá, místy s novými 
stromy, která vede motoristy na Svatý 
Kopeček, protne v budoucnu východní 
tangenta. Čtyřproudovka. Velkokapa-
citní silnice uhánějící směrem na Štern-
berk. Současná silnice bude muset vést 
nad ní a není to obyčejná silnice, jedná 
se o poutní cestu na Svatý Kopeček, kte-
rá je podle památkářů zásadní duchovní 
osou barokní Olomouce.

PAVEL KONEČNÝ + MICHAL FOLTA

Oficiálně se jedná o přeložku silnice 
III/4432 Chválkovice – Samotíšky. Ta po-
vede nad rychlostní komunikací první 
třídy s číslem 46.

Když pomineme všechny strasti 
a okolnosti doprovázející samotný vznik 
tolik očekávané východní tangenty, no-
vým problémem se jeví napojení součas-
né dopravy na budoucí síť komunikací.

Zvolená varianta bude muset zacho-
vat podmínky ochranného pásma kul-
turní památky Klášterní Hradisko – Svatý 
Kopeček. Zejména bude kladen důraz na 
šetrný zásah do krajiny spočívající v co 
nejmenší míře narušení dálkových po-
hledů a zásahů do samotné poutní aleje, 
která je významnou barokní krajinnou 
osou Hradisko – Kopeček.

Historickou alej je navíc nutné vnímat 
v širším kontextu. Je vzácným příkladem 
evropské tradice barokních poutních 
míst, která široce zasahují do krajiny. 
A baroko je nejcennější kulturní vrst-
vou Olomouce. Radním bylo jasné, že se 
nejedná o pouhé zadání mostu přes rych-
lostní komunikaci.

„Informovali jsme kolegy o posunu ve 
věci možného přemostění cesty na Sva-
tý Kopeček. Již v listopadu Rada města 
vybrala k dalšímu dopracování variantu 
středně dlouhého mostu, s níž předběžně 
souhlasili i památkáři. Představili jsme 
tedy dopracovanou studii této vybra-
né varianty a požádali jsme Ředitelství 
silnic a dálnic, aby ji zařadili do doku-
mentace pro posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí. Z výsledku jejího pro-
jednání pak vyplyne, zda může město 
pokračovat v další projekční přípravě 
přemostění,“ uvedl po posledním pra-
covním setkání se zástupci ŘSD primátor 
Mirek Žbánek.

Čtyři možnosti
Ve všech variantách musel návrh respek-
tovat stávající projekční přípravu Ředi-
telství silnic a dálnic na mimoúrovňovém 
křížení v Železniční ulici.
Radní nakonec odsouhlasili variantu V2, 

tedy středně dlouhý most, který bude 
stát 87 milionů korun. Nejdražší varianta 
estakády by přišla na 214 milionů.
Středně dlouhý most je vhodný zejména 
proto, že se jedná o řešení s nejmenšími 
negativními dopady z pohledu zachová-
ní kontinuity poutní aleje. Shodný názor 
nakonec měly i odborná komise pro ar-
chitekturu a komise dopravy.

Stejnou variantu podpořil také Národ-
ní památkový ústav. Ve vyjádření NPÚ se 
píše, že při svahování náspu lze vytvo-
řit svah ve sklonu 1 : 6 zaoblenou horní 
hranou a vodorovnou plochou v příč-
ném řezu. V dolní části lze svah plynu-
le obloukovitě napojit na okolní terén, 
aby byla vytvořena přirozeně působící 
terénní vlna. V horní části by měla být na 
náspu rovina s malým sklonem s ohle-
dem na podmínky pro růst stromů v ale-
ji. Zábradlí mostu by mělo být subtilní 
a pokud možno průhledné a celková 
architektura mostu musí souznít s alejí 
a jejími ostatními drobnými doplňky, aby 
byl vytvořen jednotně působící celek na 
jednotné architektonické úrovni.

Plus a minus
Podle stanoviska památkářů by navrho-
vané dopravní řešení mělo co nejméně 
narušit kompoziční a urbanistické vztahy 
v okolní krajině. Nově vkládaná křižovatka 
na vedlejší silnici by měla být podle nich ve 
tvaru písmene T, která je podle památkářů 
ze všech variant nejšetrnější.
Ve variantě, kterou radní přijali, je most 
koncipován běžným způsobem: rampy 

jsou na náspech a mostní objekt je poměr-
ně krátký. Výhodou tohoto řešení je to, že 
alej, která lemuje poutní cestu, může vy-
stoupat po náspech až k mostnímu objek-
tu. Kontinuita aleje je tak zachovaná.

Tato varianta má ale i svá negativa. 
Nevýhodou je, že podmínky pro růst 
stromů nejsou na náspu ideální. Je tedy 
nutné správně navrhnout souvrství, vý-
sadbu stromořadí a svést dešťovou vodu 
z komunikace ke stromům tak, aby se 
podmínky pro jejich růst v rámci možnos-
tí vytvořily co nejlepší.

Typ přemostění V2 a křižovatku ve 
tvaru T doporučil radním i útvar hlavního 
architekta. „Vzhledem k předpokláda-
ným intenzitám provozu dále doporuču-
jeme křižovatku realizovat bez levého 
odbočovacího pruhu,“ stojí ve vyjádření.

Vize roku 2028
Termín pro východní tangentu je rok 
2028. „Zda je to reálný termín výstavby, 
si ale nejsem jistý,“ prohlásil primátor.
Při posledním jednání s ŘSD se hovoři-
lo také o dalších aktuálních otázkách 
dopravy. 

„Olomouc čekají letos náročné sta-
vební práce v souvislosti s rekonstruk-
cí mostu na Masarykově třídě, požádal 
jsem zástupce Ředitelství silnic a dál-
nic, aby nás s dostatečným předsti-
hem informovali o každé práci, kterou 
v Olomouci chystají. Ujistili mne, že 
letos v Olomouci žádnou větší rekon-
strukci nemají v plánu,“ dodal primátor 
Mirek Žbánek.

 
-
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O boží pomoc a požehnání pro předsta-
vitele města a zaměstnance magistrátu 
prosil 7. ledna páter František Hanáček 
v gotické kapli sv. Jeronýma. Ta je sou-
částí radnice v těsné blízkosti primátoro-
vy pracovny.

„Potřebujeme ale i lidskou posilu a pod-
poru ve vzájemné ohleduplnosti, protože 

i to vytváří společenství dobrého života,“ 
uvedl páter při novoročním požehnání. 
Po modlitbě zpívali všichni shromáždění 
koledy a četli přímluvy.

Prosby směřovaly k Hospodinu i ke 
svatému Jeronýmovi, svatému Mořici 
nebo svaté Pavlíně a svatému Václavovi. 
Týkaly se představitelů města, aby jejich 
rozhodnutí byla vedena dobrou vůlí, 

moudrostí a prozíravostí. Lidé v kapli 
prosili i za ty, kdo mají na starosti vzdělá-
ní, aby usilovali o rozvoj svobody myšlení 
i respektování svědomí. Prosili za nemoc-
né i zdravotníky, ale hlavně za všechny 
obyvatele města a za ochotu se vzájem-
ně tolerovat v názorech.

Po čtení ze svatého Matouše kněz uve-
dl, že nás čeká rok náročný na zvládnutí 
plánovaných i neplánovaných událostí.

„Kéž i mnohé opravy a akce vznesou 
město o stupínek výš. Kéž tohoto roku 
budeme mít víc času pro dobré věci i pro 
sebe navzájem. Koneckonců to bude rok 
o jeden den delší, takže těch příležitos-
tí může být o kapánek více. Prožijme 
ho úspěšně a s vědomím, že jsme učinili 
kus dobré práce a že můžeme pak, dá-li 
Pánbůh, v příštím roce zase pokračovat 
v dobrých věcech,“ řekl páter Hanáček. 
Přál tak celé radnici a všem úředníkům.

Po krátké bohoslužbě poděkoval pri-
mátor všem kolegům a zaměstnancům 
magistrátu i přítomným zástupcům dal-
ších církví a popřál všem vše dobré do 
nového roku.   pok

Novoroční koncert  jako výběr toho nejlepšího
Moravská filharmonie Olomouc a Český 
filharmonický sbor Brno vystoupili spo-
lečně pod taktovkou dirigenta Tomáše 
Hanáka při Novoročním koncertu. 

Rok 2020 přivítali posluchači v Re-
dutě nejznámějšími operními díly Sme-
tany, Dvořáka i Janáčka. Vychutnat si 
mohli i to nejlepší z děl Verdiho, Bizeta 

a Wagnera. Sólových partů se ujala 
Jana Melišková, Pavlína Švestková a 
Marie Vrbová.

„Věřím, že jsme sestavili program, 
který příjemně naladil naše přízniv-
ce na vše nové, co nás v letošním roce 
čeká,“ uvedl ředitel Moravské filharmo-
nie Olomouc Jonáš Harman.   pok

 RADNICI A ÚŘEDNÍKŮM POŽEHNAL 
 PÁTER HANÁČEK 

Malý mravenečník je kluk
Až v průběhu ledna zjistili ošetřovatelé 
olomoucké zoo pohlaví mravenečníka 
narozeného v prosinci. Je to sameček.

„Jelikož prospívá skvěle a matka se 
stará příkladně, není se co divit tomu, 

že se na váze objevila hodnota 2,70 kilo-
gramu,“ komentovala přírůstek zahrady 
ošetřovatelka Hana Dostálová.

Jedná se o druhého samce z šesti 
mláďat přivedených na svět v olomoucké 

zoologické zahradě. Jeho rodiče se po-
starali o celostátní pozornost již v roce 
2011, kdy přivedli na svět prvního mra-
venečníka narozeného v Česku. Za po-
slední rok se v rámci Evropy narodilo 
celkem 19 mláďat, ve světě pak 31.

První dva mravenečníky velké, půvo-
dem z Guyany, získala olomoucká zoo 
v roce 2004. Mravenečníci patří do sku-
piny chudozubých, žijících v oblastech 
savan Jižní Ameriky. Ve volné přírodě se 
vyskytují poměrně běžně, avšak jejich 
chov v zajetí není snadný. Jeden z důvo-
dů se přičítá právě nepřítomnosti termitů 
v potravě. Tato pro ně nejdůležitější část 
jídelníčku ve volné přírodě se nesnadno 
nahrazuje jinou krmnou dávkou.

Na krmení se podává jemně namleté 
libové hovězí nebo drůbeží maso namí-
chané se syrovými vejci, notná dávka 
hmyzu a nechybí ani ovoce.   pok
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Olomoucká kulturní scéna přišla v lednu o dvě osobnosti 
Citelnou ztrátu utrpěla hned na začát-
ku nového roku olomoucká kulturní 
scéna. Ve čtvrtek 2. ledna totiž zemřel 
ve věku 87 let Bohumír Kolář, publicis-
ta, pedagog, prvořadý znalec regio-
nální literatury a všestranný kulturní 
činitel. V neděli 19. ledna pak ve věku 
nedožitých 95 let zemřel ve svém dru-
hém domově ve švýcarském Lucernu 
olomoucký malíř Radoslav Kutra. Byl 
výraznou osobností olomoucké vý-
tvarné scény let šedesátých a po své 
emigraci šířil dobrý zvuk olomouckého 
umění ve Švýcarsku.

Bohumír Kolář byl i držitelem Ceny 
města Olomouce za přínos v oblasti 

kultury za rok 2002. Mnoho let působil 
na Olomoucku jako pedagog a škol-
ský pracovník. S jeho jménem a prací 
se setkávali odborníci i čtenáři různých 
olomouckých periodik – jeho erudované 
příspěvky nacházeli pravidelně na strán-
kách listů jako Stráž lidu, Puls, Hanác-
ké noviny, Lidová demokracie či třeba 
Svoboda. V roce 1983 se stal předsedou 
nově ustavené literární sekce Vlastivěd-
né společnosti muzejní.
Bohumír Kolář se zasloužil o populari-
zaci práce regionálních autorů. Byl vyni-
kajícím editorem, který stál za realizací 
mnoha hodnotných antologií a dalších 
publikací. Své hluboké znalosti z oblas-
ti regionální tvorby literární, divadelní, 
hudební a výtvarné uplatňoval také na 
stránkách četných periodik, sborníků, al-
manachů a příležitostných tisků. Sám byl 
také autorem několika sbírek vlastních 
aforismů a myšlenek.

Radoslav Kutra byl malíř, kreslíř, gra-
fik, autor užitého umění a monumen-
tální tvorby, teoretik a vysokoškolský 
pedagog. Z Akademie výtvarných umění 

v Praze byl v roce 1949 vyloučen (reha-
bilitován v roce 1968). V letech 1965–
1968 externě vyučoval malbě a kresbě 
na katedře výtvarné teorie a výchovy 

Filozofické fakulty Univerzity Palac-
kého, v roce 1968 začal učit na Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Uherském 
Hradišti. V prosinci 1968 odešel do švý-
carského exilu, kde v roce 1973 založil 
vlastní výtvarnou školu Kunstseminar 
Luzern. Tu vedl až do roku 1985, kdy 
odešel do důchodu. Radoslav Kutra byl 
také výraznou součástí české komunity 
v Luzernu, partnerském městě Olomouce.

Jeho rozsáhlou retrospektivu před-
stavilo Muzeum umění v roce 2005.   dtx
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Na výlet spojený s odborným restaurá-
torským zásahem čekaly zvony z olo-
moucké radnice dlouhá staletí. Menší 
z nich pochází z roku 1603, větší dokon-
ce z roku 1501. Oba vzácné zvony, či 
správně řečeno hodinové cymbály, které 
po staletí vyzváněly z radniční věže, se 
do Olomouce brzy vrátí.

Cymbály byly z věže radnice sejmuty už 
minulý rok při její rekonstrukci. Z radniční 
věže zněly zhruba půl tisíciletí, ve 20. sto-
letí se ale z technických důvodů odmlčely. 
Čas už na Horním náměstí oznamoval pou-
ze orloj. Podle odborného posudku histo-
rika umění Leoše Mlčáka jde o významné 
umělecké i technické památky.

Každý z cymbálů měl na věži jinou 
funkci. „Velký cymbál sloužil k odbíje-
ní celých hodin, malý umístěný pod ním 
k odbíjení čtvrtí. Původně byl ve věži jen 
velký, pozdně gotický cymbál, ulitý na 
počátku šestnáctého století. K němu byl 

přidán po sto letech menší, renesanční 
cymbál,“ uvedl ve svém posudku Leoš 
Mlčák. „Oba cymbály jsou autorsky urče-
né. Velký je signován, malý byl autorovi 
připsán na základě srovnávací analýzy.“ 
Autorem většího, gotického cymbálu je 
mistr Jan Konvář (Johannes Kandler), 
menší, renesanční nástroj zhotovil olo-
moucký zvonař Zachariáš Milner.

Obě památky potřebují po staletích 
provozu odborné očištění a konzervaci po-
vrchu. Za tím účelem je v úterý dopoledne 
převzali odborníci z dílny Boroko v Brodku 
u Přerova, která dlouhodobě spolupracuje 

s tamní zvonařskou hutí. Po restaurová-
ní se oba nástroje vrátí na radnici. Velmi 
pravděpodobně už ale nezamíří nahoru do 
věže, kde byly po staletí skryty před zraky 
veřejnosti. Budou vystaveny na speciální 
kovové konstrukci ve dvorním traktu rad-
nice, kde si je pak budou moci návštěvníci 
radnice prohlédnout.

Cymbál není v pravém smyslu slova 
zvon. Ve věžích bývá na rozdíl od zvonů 
zavěšen pevně a rozeznívá jej bicí kla-
divo, které do něj tluče z vnější strany. 
Cymbál má i specifický tvar, bývá výrazně 
nižší než zvon o stejném průměru.   mif

 Cymbály po staletích 
 opustily olomouckou 
 radnici. Čeká je odborná  
 péče restaurátorů 

Kontroly kamionů mají výsledky. Zákazy už porušuje mnohem méně řidičů   

Odstavené nákladní soupravy na nele-
gálních parkovištích a velký nepořádek 
v okolí. Rostoucí množství právě takových 
problémů s neukázněnými řidiči kamionů 
si vloni vyžádalo zahájení přísnějších cíle-
ných kontrol. Nyní se už ukazují pozitivní 
výsledky této aktivity – počet těch řidičů, 
kteří v Olomouci porušují předpisy, trvale a 
výrazně klesá. 

Ve druhém pololetí loňského roku 
strážníci při kontrolách zjistili 472 řidičů, 
kteří při parkování kamionů porušili zákaz 
nočního stání. Pokutou bylo vyřešeno 172 
přestupků, v 74 případech bylo chování 
neukázněného řidiče řešeno domluvou a 
zbývajících 226 přestupků bylo předáno 

k řešení příslušnému správnímu orgánu. 
„Podstatné je, že oproti jaru minulého 

roku, kdy se situace zhoršovala, začalo po-
stupně takových přestupků výrazně ubý-
vat. Naši i zahraniční dálkoví řidiči si mezi 
sebou celkem rychle řekli, že v Olomouci 
jsou přestupky řešeny důsledně a poměrně 
přísně. Přesně to bylo naším cílem,“ vysvět-
lil primátor Mirek Žbánek. 

Objevují se ale další problémy, někteří 
dálkoví řidiči se přeci jen pokoušejí dodr-
žování předpisů nějak obejít. „Stává se, že 
například v Holické ulici ráno po vylože-
ní zboží odjede samotný tahač a na místě 
nechá odstavený návěs bez registrační 
značky, případně zde řidiči nechávají celý 
kamion a odjedou domů vlakem,“ řekl ředi-
tel městské policie Pavel Skalický. Děje se 
to hlavně v souvislosti s prodlevami mezi 
vyložením zboží a nakládkou nového. Ta-
kovou situaci bude nutné vyřešit například 
změnou dopravního značení a také postihy 
těch, kdo zkouší předpisy obejít.  

Potíže s kamiony a další aktuální do-
pravní otázky už od loňského roku koor-
dinovaně řeší členové speciální pracovní 

skupiny. Z iniciativy primátora se v této 
skupině schází zástupci Městské policie 
Olomouc, Policie ČR, Celní správy ČR a 
města. 

Na posledním jednání se kromě par-
kování kamionů hovořilo také o průjezdu 
nákladních aut nad 12 tun městskou čtvrtí 
Nedvězí. V tomto ohledu nyní připravuje 
město praktické opatření společně s Olo-
mouckým krajem a republikovou policií. 

Připraveno je už zavedení celočerve-
né zóny v Hamerské a Přerovské ulici a na 
Švýcarském nábřeží. Toto opatření funguje 
tak, že v noci na semaforech svítí červená, 
a pokud přijíždí vozidlo povolenou rychlos-
tí, reaguje systém spuštěním zelené. Pokud 
vůz rychlost překračuje, zůstane svítit čer-
vená, a donutí tak řidiče zastavit. 

Dalším diskutovaným a již připraveným 
řešením ke zvýšení bezpečnosti ve městě 
je zavedení radarového měření rychlosti 
v Přerovské ulici. „Nejde primárně o vybírá-
ní pokut, ale o prevenci, a je prokázáno, že 
měření rychlosti je jeden z nejúčinnějších 
nástrojů,“ komentoval chystanou novinku 
náměstek primátora Martin Major.    mif
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Od října do ledna se po rekonstrukci téměř 
zaplnila radíkovská vodní nádrž, a to i přes 
poměrně suché období letošního roku.

Levý a pravý břeh hráze byl v průběhu 
podzimu zajištěn lomovým kamenem, 
vznikly dva zpevněné přístupy do vody 
a část pravého břehu jistí 19 metrů dlou-
há gabionová opěra. To vše za 2,8 milio-
nu korun.

„Součástí stavby bylo i vytvoření as-
faltové plochy a terénních úprav. Opravě 
předcházel vzhledem k očekávanému 
výskytu zvláště ohrožených druhů živo-
čichů rozsáhlý zoologický průzkum a po 
odlovu ryb bylo provedeno odpuštění 

vodní hladiny nádrže tak, aby mohly být 
prováděny stavební práce,“ uvedl inves-
tiční náměstek primátora Martin Major.

Vodní nádrž v Radíkově byla vybudo-
vána obyvateli městské části na počátku 
sedmdesátých let svépomocí v Akci Z. 
Tedy brigádně zdarma.

„V roce 1997 v době vytrvalých dešťů 
a povodní v Olomouci došlo i na nádrži 
v Radíkově po vytrvalých dešťových sráž-
kách k částečným sesuvům pravostran-
ného břehu včetně stožáru veřejného 
osvětlení a části vozovky. Nádrž pak byla 
na dva roky vypuštěna,“ vzpomíná před-
seda komise městské části Jan Zvěřina.
Tehdy proběhla sanace břehu 

a opětovné napuštění. Před deseti lety 
byl zadán odborný posudek k posouzení 
technického stavu nádrže kvůli sesouvá-
ní břehů a komunikace v ulici Přehrad-
ní. Zpracování projektové dokumentace 
a vodoprávní řízení mají datum roku 
2015. Po vykácení stromů v roce 2018 
přišla loni na podzim ke slovu rekon-
strukce a sanace břehů.

„Nádrž se začala napouštět v říjnu 
a v současné době schází do obvyklé hla-
diny zhruba dvacet centimetrů,“ potvrdil 
předseda Zvěřina.

Nádrž bývá tradičním místem pro Ne-
tradiční hasičskou soutěž, jejíž 14. ročník 
proběhne 20. června.   pok

LIBLI se mění na Nordic Telecom
Jediná jistota v životě je změna. Ale věříme, že tahle bude k lepšímu ;)

Rádi bychom vás informovali, že 1. ledna 2020 došlo ke změně názvu společnosti 
Libli s.r.o. na Nordic Telecom Regional s.r.o. a od 23. ledna 2020 vystupujeme 
pod značkou Nordic Telecom.

Naše zákaznická centra jsou vám i nadále 
k dispozici, stejně jako telefonní číslo
800 80 70 60.

Věříme, že silné zázemí rodiny firem Nordic 
Telecom nám umožní poskytovat vám 
ty nejmodernější služby a ještě lepší
zákaznickou péči než doposud.

Děkujeme, že jste s námi!

 RADÍKOVSKÁ „PŘEHRADA“ I PŘES SUCHO NATEKLA 

INZERCE2002007
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Správné přecházení silnice zvyšuje bezpečnost dětí
Speciální minikurz pro pedagogy 
olomouckých škol připravilo městské 
Centrum Semafor, které se zabývá do-
pravní výchovou. Pilotní seminář se  
v lednu zaměřil na správné přecházení.

„Automobilová doprava se v poslední 
době kvůli opravám mostů a dalším in-
vestičním akcím hodně zahustila. Citelné 
je to na Masarykově ulici, kde děti pře-
cházejí do Základní školy Zeyerova,“ uve-
dl vedoucí Semaforu Josef Línek.

Školy již dříve obdržely z Centra Se-
mafor speciální Rady tety Pavlíny, což 
byl metodický návod, jak dětem vše nej-
lépe vysvětlit, včetně odkazů na videa 
dostupná na serveru YouTube.

Motivací Semaforu je ulehčit pe-
dagogům jejich práci. „Mnohem účin-
nější než e-mail je přímé seznámení 

s problematikou 
na semináři. Jsme 
dokonce schopni 
připravit semi-
nář pro učitele na 
míru. Tak aby se 
týkal jejich školy 
a nástrah v jejich 
bezprostředním 
okolí. A dokon-
ce jsme schopni 
s ním přímo na tu 
školu přijet,“ po-
psal lektor Sema-
foru Jan Řihošek.

Na pilotním semináři k bezpečnému 
přecházení byla i Štěpánka Dubová ze 
Základní školy Holice. „Učím na ško-
le první pomoc, proto zastávám názor, 
že prevence je ze všeho nejdůležitější. 
Tady jsem si vlastně sháněla podklady 
pro další výuku a inspiraci na další videa 
a i reálné situace. Už podle toho, co jsem 
použila z e-mailu, to ve škole zafungova-
lo výborně,“ řekla učitelka.

Následná volná debata rozproudila 
další možnosti spolupráce. Pracovníci 
Semaforu a pedagogové si ujasnili, co si 
vzájemně mohou poskytnout. Většina 

z nich použije nové znalosti v prvouce 
nebo školních projektových dnech.

I přes snahu Semaforu a pedagogů 
je ale nejdůležitější výchova v rodině. 
Právě rodiče by měli vést své děti k bez-
pečnému přecházení. A děti by měly vě-
dět, že bezpečným přecházením chrání 
samy sebe.   pok

Nominujte nejlepší a nejoblíbenější 
pedagogy a osobnosti roku! Město 
Olomouc opět vyhlašuje anketu o ti-
tul „Učitel roku“ a „Osobnost volno-
časových aktivit pro děti a mládež“. 
Nominace je možné podávat elek-
tronicky nebo písemně do 20. února.

Návrhy mohou podávat žáci, rodi-
če, ředitelé, zaměstnanci, kolektivy 
i přátelé škol. Tituly budou vyhlá-
šeny u příležitosti narození Jana 
Amose Komenského a slavnostně 
předány ve čtvrtek 26. března 2020 
v Moravském divadle Olomouc.

Každý návrh musí obsahovat zá-
kladní údaje o nominovaném a dů-
vod jeho nominace (třídní učitel, 
učitel předmětů, oblast činnosti, pří-
nos, úspěchy, zásluhy…).   ste

K nominacím využijte formuláře na 
webu města: Nominace na udělení 
titulu Učitel roku 2020 a Nominace na 
udělení titulu Osobnost volnočasových 
aktivit pro děti a mládež roku 2020

Písemné nominace zasílejte na ad-
resu: Magistrát města Olomouce, 
odbor školství, Palackého 14, 779 11 
Olomouc. Elektronicky lze nominaci 
zaslat na e-mail: 
dana.halova@olomouc.eu.

UČITEL A OSOBNOST 
VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT ROKU 2020

Chytrá zábava pro nejmenší
Divadelní představení, pohybové 
workshopy a unikátní herna - přijďte se 
přesvědčit, že umění a zábava pro ba-
tolata existuje. Do Olomouce je přináší 
KUK, první český multižánrový projekt 
pro návštěvníky ve věku od 10 měsíců do 
3 let a jejich rodiče.

KUK letos poprvé vycestuje do Olo-
mouce a od 7. do 9. února promění 
prostory Střední školy polytechnické 
v Olomouci na obří hernu pro děti. Nej-
menší průzkumníci se můžou těšit na blu-
diště se spoustou skrýší a vymožeností, 
hravé tabule, originální haptický koberec, 
měkoučkou nafukovací prolézačku i další 
hravé objekty, ze kterých budou určitě 
nadšení.

Kromě herny budou připravena diva-
delní představení pro nejmenší od Studia 
Damúza – Ptáček a lev, Hudební pohádka 
a Batosnění.

„KUK nabízí rodinám s malými dětmi 
smysluplný program s vysokou umě-
leckou úrovní, nekomerční alternativu 
kvalitní dětské zábavy i inspirativní diva-
delní přehlídku. Představení pro batolata 
nejsou klasickými pohádkami, ale spíše 

setkáním, kde se ti nejmenší skrze hud-
bu, různé materiály a další vjemy poprvé 
setkávají s divadlem. Tak jak je to pro ně 
nejpřirozenější – bez sedaček, s možností 
pohybu a hlavně společně s rodiči,“ vy-
světlila producentka Zuzana Cajtlerová.

Projekt navazuje na celosvětový trend 
divadla pro nejmladšího diváka a chce 
ho představit také českému publiku. In-
spirativní doprovodné aktivity podporu-
jí společné trávení volného času rodičů 
s dětmi.

„Přínos festivalu tkví především v tom, 
že rozvíjí dětskou představivost, sezna-
muje nejmladší diváky s hudbou i di-
vadlem a buduje v nich vztah k umění 
přirozeným způsobem. I název KUK vy-
chází z touhy dětí objevovat a poznávat. 
Zároveň se snažíme propojovat rodiče 
s malými dětmi v daných lokalitách a za-
mezit tak jejich částečné sociální izolaci 
během rodičovské dovolené,“ řekla ředi-
telka projektu Daniela Fialová.  dtx

Zájemci o školicí program (školy i jed-
notlivci) mohou kontaktovat vedoucího 
Centra Semafor Josefa Línka.

Bližší informace na 
www.kukfestival.cz nebo Facebooku.

VZDĚLÁNÍ
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V ÚNORU OTEVŘOU MOST U BRISTOLU, 
V BŘEZNU ZAVŘOU NA MASARYKOVĚ TŘÍDĚ

Dva velké olomoucké mosty sehrají hlavní roli v nejvýrazněj-
ších změnách v dopravě ve městě, které se odehrají na přelo-
mu února a března. Zatímco most v Komenského ulici bude na 
konci února definitivně předán k veřejnému užívání, o pár dní 
později se druhý důležitý most na Masarykově třídě změní ve 
staveniště a zhruba dva roky bude pro dopravu uzavřený. Olo-
mouckou dopravu proto čekají významné úpravy.

MICHAL FOLTA

Společně s uzavřením dopravy na Masarykově třídě se usku-
teční i několik dalších stavebních akcí na stejné komunikační 
tepně vedoucí do centra Olomouce. Jedná se o jeden menší 
most a o tramvajovou trať. Důvod je jednoduchý – co nejužiteč-
nější koordinace prací Povodí Moravy a města a využití doby, 
kdy bude kvůli přestavbě mostu tramvajová trasa mezi hlavním 
nádražím a centrem uzavřena. „Díky tomu, že město tyto akce 
zrealizuje ve stejném termínu, sníží se tak celkové dopady na 
dopravu v Olomouci. Během jedné výluky na trase od nádraží 
do centra se tak uskuteční několik různých stavebních akcí na-
místo toho, aby byly uzavírány navazující úseky v různých obdo-
bích,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Olomoučany i návštěvníky města čekají změny v systému 

MHD i individuální dopravy. „Připravili jsme proto další veřejné 
projednání aktuální situace s občany, kde se budeme spolu s in-
vestorem a zhotovitelem snažit odpovědět na všechny praktic-
ké otázky provozu ve městě,“ uvedl primátor Žbánek.

Veřejná prezentace se odehraje 20. února v 17 hodin v aule 
Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí.

Mosty se mění postupně
Rekonstrukce obou mostů je od počátku součástí obří investič-
ní akce Protipovodňová opatření Olomouc, etapa II. B. Investor, 
kterým není město Olomouc, ale Povodí Moravy, při nich upra-
vuje koryto řeky i nábřeží tak, aby ochránily střed Olomouce 
a odolaly 380leté vodě o průtoku 650 kubíků za sekundu. Proto 
bylo nutné změnit konstrukční řešení obou velkých mostů.

Most v ulici Komenského byl pro individuální dopravu uza-
vřen v květnu roku 2018, v červenci stejného roku zde skončil 
i provoz autobusů a vozidel IZS a následně začala jeho demoli-
ce. Stavebně byl nový most dokončen v prosinci roku 2019, kdy 
byl otevřen pro provoz autobusů MHD a vozů IZS. Pro individu-
ální dopravu bude otevřen ve čtvrtek 27. února. Následně bude 
po čtyři dny souběžně možná doprava na obou mostech a tepr-
ve od pondělí 2. března bude uzavřen most na Masarykově tří-
dě. „Řidiči tak budou mít několik dní možnost zvyknout si na to, 

V průběhu stavby zajišťuje archeologický 
dohled společnost Archaia Olomouc. Ar-
cheologové už odhalili například základy 
starého „Dlouhého mostu“ či základy před-
městské osady Ostrovy.

Pod konstrukcí mostu na Komenského 
ulici zachytili archeologové pozůstatky starší 
mostní konstrukce, pocházející na základě 
stratigrafické situace patrně ze 17. až 18. sto-
letí. Pozůstatky představovaly dřevěné piloty 
a kameno-dřevěné konstrukce mostních pilí-
řů. Dendrochronologické analýzy však ještě 

nejsou hotové, takže na přesnější dataci si 
musíme počkat. Není vyloučeno, že některé z 
dřevěných konstrukcí mohou být ze středově-
ku, poněvadž místo se k přechodu řeky proka-
zatelně užívalo již od 13.–14. století. Svědčí o 
tom nálezy zlomků keramiky a mincí a napří-
klad nález zlatem tausované a ornamentálně 
zdobené železné sekerky.

Předměstská osada Ostrovy na pravém 
břehu Moravy mezi mosty v ulicích Komenské-
ho a Masarykova existovala již od středověku. 
Archeologický výzkum zde odkryl zahloubené 

sídlištní objekty datované pomocí střepů nej-
později do 1. poloviny 13. století. V písemných 
pramenech je tato ves doložená k roku 1275. 
Zanikla v 18. století kvůli rozšíření olomoucké 
bastionové pevnosti. 

Vzhledem k dosavadním nálezům na 
jiných místech stavby nelze vyloučit další 
nálezy pod konstrukcí mostu na Masaryko-
vě třídě.

Peter Kováčik a Filip Šrámek 
Archaia Olomouc, z. ú.

ARCHEOLOGOVÉ NAŠLI STŘEDOVĚKOU OSADU A ZÁKLADY DLOUHÉHO MOSTU
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že už mají používat nový most u Bristolu a znovu je tak v pro-
vozu trasa od Dobrovského a Komenského na Pasteurovu ulici,“ 
komentoval situaci náměstek primátora Martin Major.

Velký most: demolice i stavba se uskuteční ve dvou 
částech
Během pár měsíců začne rozebírání mostu na Masarykově třídě. 
„Demolice i stavba nového mostu bude probíhat po polovinách. 
Díky tomu bude alespoň průchod pro chodce v Masarykově ulici 
zajištěn po celou dobu stavby,“ upřesnil náměstek Major. Zhoto-
vitel jen upozornil, že v průběhu stavby může nastat situace, kdy 
bude na několik dní nutné staveniště zcela uzavřít.

Práce na mostě na Masarykově třídě začaly už na podzim. 
Týkaly se přenesení inženýrských sítí, a to zejména těch na 
straně k vysokoškolským kolejím. Právě tuto stranu mostu totiž 
čeká rozebírání jako první. Opačná strana, tedy bližší k Hradis-
ku, bude i nadále sloužit chodcům v první etapě stavby.

Pro dopravu bude most během bourání a stavby uzavřen, pod-
le statiků totiž nelze provoz zachovat na pouhé polovině mostu. 
Když vše půjde, jak má, neznamená to úplné zastavení tramvajové 
dopravy od centra směrem k nádraží. Po dokončení rekonstruk-
ce ulice 8. května a mostu přes Mlýnský potok, tedy přibližně od 
listopadu 2020, budou moci oboustranné tramvajové soupravy za-
jíždět od centra až na Žižkovo náměstí. Zde se na kolejové spojce 
souprava přesune na vedlejší kolej a pojede zpět k centru.

Nový most bude připomínat rejnoka
Nový most bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou 
polí. Jeho celková délka dosáhne 63,3 metru, široký bude 26,3 me-
tru. Most povede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky. Konstrukce 
nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrže-
no tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 
650 kubíků. Středový podpěrný pilíř je umístěný na hraně bermy.

Zajímavou architektonickou podobu novému mostu vtiskl 
renomovaný architekt Antonín Novák z ateliéru DRNH. Ten byl 
k řešení podoby mostu přizván poté, co vedení města i odbor-
ná veřejnost odmítla původní, čistě technicistní návrh řešení 
mostu. Řešení Architekta roku 2013 Nováka, které bylo s ohle-
dem na tvar nosné konstrukce pracovně pojmenováno Rejnok, 
plní požadovaná technická a estetická kritéria. Nosná konstruk-
ce nového mostu je tvořena hlavními ocelovými podélnými 
nosníky, vyztuženými ocelovými oblouky. Právě ty evokují buď 
historickou podobu mostu z 19. století, či mořského rejnoka. 
Takto navržený most má potenciál stát se důstojným stavebním 
prvkem na jedné z hlavních komunikačních tepen ve městě.

Předpokládaný termín dokončení je první pololetí roku 2022.
Město už vloni avizovalo, že využije stavby mostu na Masa-

rykově třídě a s tím souvisejících uzavírek tramvajové dopravy 
k provedení vlastních investičních akcí. Jedná se o dvě důležité 
akce – opravu mostu přes Mlýnský potok v ulici 1. máje a o cel-
kovou rekonstrukci ulice 8. května.

Tramvajová trať v ulici 8. května
Nyní probíhá hodnocení a posouzení předložených nabídek re-
konstrukce ulice 8. května. Zatím není znám přesný termín ani 
vybraný dodavatel. V případě hladkého průběhu zadávacího 
řízení se předpokládá zahájení stavebních prací v březnu.

Délka stavebních prací je projektována na osm měsíců 
od převzetí staveniště stavební firmou. Vzhledem k tomu, že 
staveniště je v památkové zóně a v rámci stavby bude probí-
hat archeologický průzkum, lze předpokládat, že může dojít 
k určitému prodloužení doby výstavby. Stavba řeší komplexní 

rekonstrukci uličního prostoru včetně inženýrských sítí v rozsa-
hu od konce nově upravené ulice Pekařské až po zaústění ulice 
8. května do náměstí Národních hrdinů. Součástí je i úprava 
křižovatek se stávajícími ulicemi Slovenská a U Hradeb. Vedle 
rekonstrukce povrchů chodníků a vozovek bude provedena re-
konstrukce tramvajové trati a zastávky u Galerie Moritz a nové 
řešení trolejového vedení včetně závěsů tažných lan a sloupů.

Stavba zasáhne velmi frekventovanou ulici s množstvím 
obchodů a dalších služeb. „Proto žádáme vlastníky, provozova-
tele obchodů a hlavně občany města o shovívavost a toleranci 
k průběhu výstavby,“ vzkázal občanům primátor Mirek Žbánek. 
Během stavby bude zcela vyloučena automobilová a tramvajo-
vá doprava. Zásobování provozoven bude zajištěno prostřed-
nictvím vyhrazených zásobovacích míst v ulicích U Hradeb, 
Slovenská, Zámečnická, 28. října a Opletalova. Po celou dobu 
bude zajištěn pěší průchod staveništěm. Na přelomu února 
a března 2020 město uspořádá informativní schůzku s vlastníky 
dotčených nemovitostí tak, aby byli informováni o průběhu pra-
cí. Po dobu výstavby budou fungovat speciální webové stránky, 
na nichž budou občané informováni o aktuálním stavu realiza-
ce a dopravních omezeních.Předpokládaný termín realizace je 
březen až listopad roku 2020.

Most přes Mlýnský potok
Druhým objektem k rekonstrukci je most přes Mlýnský potok 
v ulici 1. máje. Mostní objekt z roku 1958 je dnes ve špatném sta-
vu. Předmětem opravy mostu je odstranění konstrukce vozovky 
a kolejového svršku, zrušení podélné dilatace, odstranění chod-
níku, provedení nové izolace, nová konstrukce vozovky a kolejo-
vého svršku včetně mostních závěrů, oprava kabelových žlabů 
pod chodníky, nový povrch chodníků, oprava římsy a zábradlí. 
Na spodní stavbě a podhledu nosné konstrukce bude provedena 
sanace betonových povrchů.

Práce budou probíhat ve dvou etapách. Tramvajový a silniční 
provoz bude vyloučen. Po dobu výstavby bude most využíván 
pouze pro pěší a budou přes něj jezdit i autobusy náhradní do-
pravy. Předpokládaný termín realizace této stavby je květen až 
listopad roku 2020.

MOSTY

Stavba mostu na Masarykově třídě bude prováděna při 
úplném vyloučení provozu automobilové a tramvajové 
dopravy. Zajištění náhradní dopravy je navrženo takto:

1.etapa: 1. 3.–14. 3. 2020
Místo tramvajové dopravy bude jezdit náhradní autobuso-
vá doprava z hlavního nádraží na náměstí Hrdinů po trase 
Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 1. 
máje, Denisova, Pekařská, 8. května s obsluhou zastávek 
Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Repub-
liky, U Sv. Mořice a Palackého.

2.etapa:  15. 3.–14. 7. 2020
Místo tramvajové dopravy bude jezdit náhradní autobusová 
doprava z hlavního nádraží na náměstí Republiky po trase 
Jeremenkova, Pasteurova, Husova, Žižkovo náměstí, 
1. máje s obsluhou zastávek Hlavní nádraží, Žižkovo náměs-
tí, U Dómu, Náměstí Republiky, kde bude točna autobusů 
(před knihovnou). Dojde ke zrušení části parkovacích stání.

ORGANIZACE PROVOZU MHD 
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Magdaléna Vanečková

ANO 2011

Moravské divadlo je ne-
jen krásná historická 
budova, ale i součást na-
šeho kulturního života. 
O oblíbenosti naší scény 
svědčí, že mnohá před-
stavení jsou dlouhodobě vyprodána, ať už se 
jedná o činohru, operu, operetu či balet. S na-
ším divadlem je spojeno mnoho významných 
osobností hereckého, hudebního i tanečního 
života, mezi nimiž jsou i mnozí držitelé Ceny 
Thálie. Divadlo oslovuje všechny věkové kate-
gorie vyváženým repertoárem od klasiky po 
modernu a myslím, že je to cesta, kterou by 
mělo jít i do budoucna.

Jitka Weiermüllerová

ČSSD

Že má Olomouc už sto 
let své vlastní české di-
vadlo, navíc vícesou-
borové, je samo o sobě 
úctyhodné. Bez Morav-
ského divadla si kulturu 
v našem městě není možné vůbec představit. 
Především nabídka baletu a opery s opere-
tou je na střední Moravě jedinečná. A právě 
tato pestrost je největší devizou i do budouc-
na. Proto si přeji, aby Moravské divadlo zů-
stalo i nadále třísouborové a aby se do jeho 
financování více promítly regionální funkce, 
které plní. MDO je totiž divadlem pro celý 
Olomoucký kraj.

Jiří Zima
KSČM

Ve stoleté historii Morav-
ského divadla mě nejvíce 
zaujalo, že zde měli an-
gažmá významné osob-
nosti kulturního života. 
Jako např. skladatelé Gu-
stav Mahler a Iša Krejčí, operní pěvci Eduard 
Haken či Beno Blachut, divadelní režisér  
Oldřich Stibor, herci Josef Bek nebo Nataša 
Gollová a mohl bych pokračovat. Do budouc-
na bych chtěl, aby všechny tři umělecké sou-
bory a to jak činohra, balet, opera i opereta 
měly na svých představeních 420 spokojených 
diváků (vyprodáno) a dostatek finančních pro-
středků od svého zřizovatele.

Marcela Škvařilová
ProOlomouc

Moravské divadlo za-
žilo silná i slabší obdo-
bí. Mezi ta nejslavnější 
patří etapa v 60. letech, 
kdy v Olomouci režisér 
Otomar Krejča opako-
vaně premiéroval například Topolův Konec 
masopustu. Divadlo dnes trpí podobně jako 
vodohospodářská infrastruktura  – je silně 
podfinancované a zasloužilo by si výrazné in-
vestice do vybavení. Na druhou stranu zůstává 
otázkou, zda si tuto instituci ve své stávající 
podobě můžeme dovolit, neboť z městského 
rozpočtu spotřebuje 56 procent ze všech vý-
dajů na kulturu.

Markéta Záleská
ODS

Za ta léta, co chodím 
do našeho divadla, mi 
v paměti utkvělo mno-
ho skvělých představe-
ní. MDO je významnou 
kulturní organizací měs-
ta s krajským přesahem. Důležité je posílení 
vícezdrojového financování. Věřím, že o tom 
na různých úrovních povedeme debatu s cí-
lem ukotvit kulturní stříbro krajského města 
ve stávajícím formátu. Přeju divadlu přízeň 
tradiční divácké obce i více mladých v pub-
liku. Nakročeno je dobře. Je fajn, že se hraní 
v rámci letního festivalu přesouvá i do ven-
kovního prostoru a že se jezdí i kočovná linka 
po kraji. Letos v létě se rozprostře scéna ve 
Smetanových sadech. Je se na co těšit.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Příští rok to bude 40 let, 
co jsem nastoupila do 
svého prvního angažmá 
v  Moravském divadle 
a dosud jsem mu zůstala 
věrná. Naší scénou pro-
šla spousta skvělých osobností a diváci zhlédli 
mnoho úžasných operních, operetních, čino-
herních a baletních inscenací. Neumím po-
soudit předchozích 60 let, ale za dobu mého 
působení je v současné době naše divadlo 
v nejlepší umělecké i divácké kondici, za což 
děkuji všem svým kolegům i našim věrným di-
vákům. A moc si přeji, aby tomu tak bylo i dal-
ších 100 let!

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Když se řekne Moravské 
divadlo, většina z  nás 
si vybaví nezapomenu-
telný kulturní zážitek. 
A nejenom my, ale mno-
ho generací před námi 
a doufám, že i mnoho dalších generací v bu-
doucnu. Dnes oslavujeme sté výročí ryze Mo-
ravského divadla, ale budova sama o sobě 
sloužila jako divadlo již od roku 1830. Líbí se 
mi, že z městského divadla postupně vznik-
lo divadlo s nadregionálním přesahem a více 
scénami. Přeji si, abychom byli schopni získat 
dostatek finančních prostředků k zachování 
provozu divadla.

Ladislav Šnevajs

KDU-ČSL

Divadlo se zrodilo z tou-
hy Olomoučanů po vy-
sněném světě plném 
emocí, umění, lásky, zá-
pasu dobra a zla a každý 
z nás by mohl v této větě 
dlouho pokračovat. Vážím si a obdivuji, že se 
v celé dlouhé historii divadla našli skvělí herci, 
režiséři, ředitelé… prostě lidé, kteří rozuměli 
době, divákům a měli dar probouzet srdce mi-
lovníků umění. Moc bych si přál, aby v divadle 
opět vznikla dobrá parta nadšených profíků, 
kteří nikoho nenechají pochybovat o smyslu-
plnosti toho, čím obohacují věrné i nevěrné 
návštěvníky Moravského divadla.

Andrea Hanáčková
Piráti a Starostové

Z  bohaté historie Mo-
ravského divadla vybí-
rám činoherní éru Věry 
Maškové a Petera Gá-
bora, kdy repertoáru 
dominovaly ambiciózní 
tituly a divadlo velkého gesta. S diváckým 
očekáváním na konci milénia se to zase tolik 
nesetkalo, já jsem v té době chodila do di-
vadla ráda. V roce stého výročí bych si přála 
divadlo, které už není ani trochu měšťanskou 
institucí, ale chce být otevřenou městskou 
platformou, razantní v činech, odvážnou v re-
pertoáru a provázanou s kreativními lidmi 
celého města.

Co vás nejvíce zaujalo ve stoleté historii Moravského divadla 
a jaké divadlo byste chtěli do budoucna?
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Začátek roku lze tradičně považovat 
za období vyhlašování dotačních titulů 
a grantů. Svou „sezonu“ v Olomouci za-
hajují stovky projektových manažerů na 
straně poskytovatelů finančních prostřed-
ků z veřejných zdrojů i těch, kteří odpoví-
dají za financování bezpočtu neziskových 
organizací a spolků v oblasti kultury, spor-
tu, sociální práce, vzdělávání nebo péče 
o životní prostředí.

Hraje se o desítky miliónů korun, 
činnost tisíců lidí podílejících se na 

organizaci a fungování neziskového sek-
toru a desetitisíce občanů všech věkových 
kategorií. Ti využívají jeho služeb k aktiv-
nímu trávení volného času nebo zlepšová-
ní kvality svého života.
Pro nás politiky je to velké téma. Spokoje-
ný občan rovná se spokojený volič. Jenže 
peníze daňových poplatníků nejsou zda-
leka jediné, na nichž fungování neziskové-
ho sektoru stojí. Bez přispění soukromých 
osob by v Olomouci zájmové spolky, spor-
tovní oddíly a další neziskovky ve většině 
případů nemohly existovat. Pokud vás za-
jímá, kolik peněz lidé s dobrým srdcem ze 
svého příjmu či zisku dlouhodobě a dob-
rovolně věnují na to, aby se v Olomouci 
dobře žilo, musím popravdě odpovědět, 
že nevím. Nevím ani, kolik jich u nás ve 
městě je. Ale zajímá mě to. Proto jsme se 
setkali s pracovníky Moravské vysoké ško-
ly v Olomouci a okresní hospodářské ko-
mory a dohodli se na spolupráci, která si 
klade za cíl ukázat svět kolem nás tento-
krát z té pozitivní stránky. Prostřednictvím 
příkladů odpovědného chování, dobro-
volného naplňování společenských cílů 
a hodnot, ke kterému nejsme nuceni žád-
nými zákony, ani těmi tržními. Příkladů 
ohleduplnosti k našemu zdraví, životnímu 
prostředí nebo občanskému soužití.

Nejen na stránkách Olomouckých listů 
se tak budete v následujících měsících stá-
le častěji setkávat s pojmem společenská 

odpovědnost, pojmem, který se stal díky 
iniciativám Organizace spojených národů 
globálním, ale který na naší lokální úrov-
ni známe desetiletí. Díky lidem, kteří už 
léta podporují tu mladé fotbalisty, tam 
třeba dětský Klokánek, skauty nebo Sokol. 
Lidem, kteří zpravidla ani nestojí o popu-
laritu, ale jejich činy a skutky si zaslouží 
veřejné ocenění. Třeba už jen proto, aby 
inspirovali další. A dobré příklady nemusí 
mít vždy podobu finančních darů.

Rozvíjení vztahů se svým okolím může 
charakterizovat stejně tak dobrovolný 
úklid jako úprava veřejných prostranství, 
realizace opatření vedoucích ke snižování 
ekologické zátěže, posílení biologické růz-
norodosti nebo estetického vzhledu. Budu 
proto moc rád, pokud se s námi zapojíte do 
mapování tohoto olomouckého světa, kde 
je dobro integrováno do hodnot a poslání 
firem, živnostníků i běžných občanů.

Společenská odpovědnost neznamená 
totéž co čistý altruismus, který je spojen 
s vlastní ztrátou na úkor podpory druhých. 
Naopak, měla by přinášet určitý zisk nebo 
alespoň konkurenční výhodu. Tou může 
být i to, že si my Olomoučané vážíme a ve-
řejně ceníme všech, kteří se u nás podílejí 
nejen na hospodářském růstu, ale i na tom 
společenském a environmentálním.

Mirek Žbánek 
primátor

POHLEDEM PRIMÁTORA / NÁVŠTĚVA

Premiér jednal v Olomouci o investicích 
do zdravotnictví i o východní tangentě
V průběhu pracovní návštěvy Olomouc-
kého kraje se předseda vlády Andrej 
Babiš setkal 8. ledna s hejtmanem La-
dislavem Oklešťkem i s primátorem 
Miroslavem Žbánkem. Vedle návštěv 
institucí s nadregionálním významem, 
jako je fakultní nemocnice či Vědec-
ká knihovna, se premiér zajímal také 
o otázky dopravy.

Při návštěvě Fakultní nemocnice 
Olomouc se hovořilo o investiční akci 

za přibližně 3,5 miliardy korun, kterou 
bude stavba nového pavilonu. Ta na-
hradí dosluhující nejstarší objekt, zná-
mý pod názvem Franz Josef. Do nového 
objektu budou přesunuty neurologická, 
neurochirurgická, ortopedická, trauma-
tologická a porodnicko-gynekologická 
klinika a novorozenecké oddělení. Tato 
stěžejní investice řeší vedle centralizace 
také logistiku a hygienické a ubytovací 
standardy. 

Dalším bodem návštěvy Olomouce 
byla prohlídka „červeného kostela“ na 
třídě Svobody. Představitelé Vědecké 
knihovny seznámili premiéra Babiše 
s přípravami na vybudování kulturního 
a informačního centra. Bývalý evange-
lický kostel, který po odsvěcení sloužil 
desítky let jako skladiště knih, je nyní 
připraven na rekonstrukci a dostavbu, 
která jej propojí s vedlejší moderní bu-
dovou knihovny. V minulém roce z něj 

přestěhovali více než milion knih do no-
vého depozitáře, který vyrostl v Hejčíně. 
„Chceme, aby toto nové informační cen-
trum úzce spolupracovalo s naším info-
centrem, které sídlí v podloubí radnice,“ 
řekl primátor Mirek Žbánek.

S předsedou vlády do Olomouce přijel 
i ministr dopravy. „Jednali jsme o do-
pravních stavbách důležitých nejen pro 
Olomoučany. Hovořili jsme o stavbě vý-
chodní tangenty a také o křelovské spoj-
ce,“ uvedl primátor Žbánek. „Hledáme 
společně řešení problémů, které blokují 
pokračování projektové přípravy těchto 
staveb,“ doplnil.

Při setkání byly představeny i aktuál-
ní připravené investiční akce Ředitelství 
silnic a dálnic.

Premiér s doprovodem navštívil dále 
také sídlo Hasičského záchranného sbo-
ru Olomouckého kraje, kde se zúčastnil 
slavnostního předání zásahové techniky, 
konkrétně dvou speciálních hasičských 
automobilů. Při další zastávce na ope-
račním středisku Zdravotnické záchran-
né služby se zajímal premiér o fungování 
systému tísňových volání.   mif

POHLEDEM PRIMÁTORA

  DOBRÉ PŘÍKLADY 
  INSPIRUJÍ  



16        www.olomouc.eu ROZHOVOR

Olomouc má 12 partnerských měst. Dvě z nich jsou i mimo 
Evropu – v USA a v Číně. Jaké jsou mezinárodní vztahy města 
a jaký dávají smysl? Podle náměstka primátora Karla Konečného 
by měly být intenzivní a nepolitické.

Co je hlavním kritériem pro partnerství mezi městy, podobnost 
nebo náklonnost?
Měl jsem představu, že jako univerzitní město bychom měli využít 
potenciálu univerzity a snažit se prohloubit vazbu mezi partnerský-
mi městy i přes univerzity. To se nabízí zejména u Krakova a Pécse. 
Jiná města, se kterými se v devadesátých letech navazovala part-
nerství, bohužel univerzitní většinou nejsou. Myslím hlavně v Ně-
mecku, Nizozemí nebo ve Francii. Ale vztahy s nimi máme i přesto 
výborné a nezištné. To se v minulosti ukázalo při povodních.

Ale Owensboro a Kunming vysoké školy mají.
Owensboro má několik college hlavně se zaměřením na sociální 
programy. Určitě je tam čeho se chytit. Každý rok je u nás pat-
náct studentů na šest týdnů, studují politologii ve střední Evropě 
a z Olomouce vyjíždějí o víkendech do okolí – Krakova, Vídně, 
Budapešti. A prostřednictvím školy Caritas a teologické fakulty 
k nám přijíždějí odborní lektoři, zatímco olomoučtí studenti jezdí 
do Owensboro na tříměsíční stáže.

A Kunming?
Viděl jsem na vlastní oči, že toto osmimilionové město tvoří regi-
onální metropoli na jihu Číny. Je tam několik vysokých škol a ob-
rovský potenciál. A mohutně o spolupráci s nimi stojí zejména 
anglosaské země – Británie, Spojené státy a Austrálie. Jsou tam 
obrovské možnosti spolupráce a zájem o lékařství, zemědělství 
nebo sport. Ale my neděláme zahraniční politiku, musíme hlavně 
posoudit, co dál v budoucnu.

Proč?
Smlouva o partnerství je podepsána jen do roku 2022. Vznikla 
hlavně proto, aby jejich delegace, která jela na letní Floru, dosta-
la víza. Například s francouzským Antony žádný papír nemáme 
a spolupráce už třicet let bezvadně funguje.

Odumřelo už něco?
Smysluplnost některých partnerství bychom měli znovu posou-
dit. Na prvním místě asi se Suboticí, kde nás pouze jednou za rok 
formálně pozvou na slavnostní zasedání zastupitelstva. Není 
tam ani koordinátor, který by s námi komunikoval.

Vyhlíží Olomouc i nové partnery?
Jedním z kritérií, kromě existence univerzity, je i poloha. Na-
příklad sousední země. V tomto ohledu nemáme partnerské 
město v Rakousku, a to je také jediné možné rozšíření počtu 
partnerských měst, které nyní přichází do úvahy. Nechceme 
rozšiřovat počet. Nechceme mít partnera v každé zemi Evrop-
ské unie. Spíše stojíme o kvalitní vztahy a znovu se bavit, co se 
dá zlepšit nebo zintenzivnit.

Proto bude v Olomouci konference měst V4?
Mohli bychom být jedním z ohnisek přirozené spolupráce mezi 
městy Visegrádské čtyřky. Společně se podporovat při získá-
vání financí z Visegrádského fondu. Hlavním tématem v květ-
nu bude Smart Solutions, tedy nové technologie ve městech, 
o nichž bude všechny informovat tým lidí z Tampere, našeho 
partnerského města, kde jsou v tomto ohledu hodně daleko.

Jaké jsou konkrétní podoby partnerství měst, nebo jaké by 
měly být?
Hlavními oblastmi jsou vzdělávání, kultura a sport. Je fajn, když 
tam jedou naše děti a poznají jinou kulturu, osvěží si jiný jazyk, 
rozšíří obzory. Máme dobrou kulturní výměnu, například mezi 
výtvarnými umělci, organizujeme pro své partnery prostřed-
nictvím Sigmy třeba fotbalovou akademii, zveme své partnery 
na půlmaraton nebo festivaly a Svátky města. Tyto důsledky 
pak zvyšují povědomí o Olomouci v jejich městě, v jejich zemi 
a mají i turistický efekt.

Kolik to stojí?
Spolupráci a výměnu podporujeme dotačním titulem s ná-
zvem Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města. Je 
v něm čtyři sta tisíc korun. Udělení grantu posuzuje odborná 
komise pro vnější vztahy. Jde hlavně o prezentaci Olomou-
ce. Kritériem pro přidělení je spolupráce mezi institucemi, ne 
mezi samosprávou.

A výměna zkušeností samosprávy?
Ta byla možná důležitá na počátku – v devadesátých letech. 
Partnerství mezi městy nejsou výlety papalášů. Důležitější je, 
aby se potkaly škola a škola, divadlo a divadlo, jak se to nyní 
chystá s Krakovem. Úlohou radnice je otevírat dveře ke konkrétní 
spolupráci konkrétních institucí. My politikové jednou odejdeme, 
ale know-how a vztahy zůstanou.    Pavel Konečný

 „PARTNERSTVÍ MEZI MĚSTY  
 NEJSOU VÝLETY PAPALÁŠŮ“ 

Karel Konečný 
náměstek primátora

Kompetence: školství a využití volného času, partnerství 
se středními a vysokými školami, vnější vztahy zahrnující 
zahraniční kontakty a partnerská města, Knihovna města 
Olomouce.

Antony (Francie), Bratislava-Staré Mesto (Slovensko),  
Krakov (Polsko), Kunming (Čína), Luzern (Švýcarsko), 
Makarska (Chorvatsko), Nördlingen (Německo),  
Owensboro (USA), Pécs (Maďarsko), Subotica (Srbsko),  
Tampere (Finsko), Veenendaal (Nizozemí).

PARTNERSKÁ MĚSTA
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Sběrové soboty nekončí, budou ale jiné
Sběrové soboty budou efektivnější, lev-
nější a s pilotním projektem mobilního 
svozu odpadu v okrajových částech Olo-
mouce. Město vyhodnocuje plán odpado-
vého hospodářství a náklady na sběrové 
soboty v předchozích letech.

„Úplné rušení sběrových sobot je nesmy-
sl, to rozhodně nepřipouštím. Pravdou 
ale je, že se zabýváme lepší organizací 
této služby, která byla doposud příšerně 
drahá. Když vyhodnocujeme plán odpa-
dového hospodářství, hledáme také efek-
tivnější způsob zajištění sběru odpadu. 
Neznamená to plošné rušení sběrových 
sobot, ale musíme se přece zamýšlet nad 
tím, co dává smysl a nestojí obrovské pe-
níze,“ upozornil primátor Mirek Žbánek.

Neplýtvat penězi
Nehospodárnost některých sběrových so-
bot prováděných v minulých letech byla 
konstatována v rámci posouzení ekonomi-
ky odpadového hospodářství. Sběrové so-
boty se konaly plošně po celém městě, a to 
i v městských částech, ve kterých se přímo 
nacházejí sběrové dvory nebo jsou v jejich 
bezprostřední blízkosti.

„Neefektivitu bohužel nese i to, že 
v rámci sběrových sobot se, na rozdíl od 
sběrových dvorů, mohou zbavit odpadu 
i mimoolomoučtí občané zcela zdarma na 
úkor financí města. Hledáme proto způ-
sob, jak službu zajistit, ale neplýtvat penězi 
určenými na svoz komunálního odpadu 

a likvidaci černých skládek, které vznikají 
i navzdory sběrovým sobotám,“ objasnil ná-
městek primátora Otakar Bačák zodpověd-
ný za oblast odpadového hospodářství.

Město navíc připravuje projekt další-
ho, třetího sběrového dvora. Vzniknout 
by mohl v lokalitě Nových Sadů.

Náklady na plošné sběrové soboty při-
jdou město ročně na 2,3 milionu korun. 
V přepočtu to znamená více než 9 tisíc 
korun na 1 tunu svezených odpadů. „To 
je oproti standardnímu svozu více než 
trojnásobek nákladů. Množství odpadů 
ze sběrových sobot přitom každým rokem 
klesá, ale náklady na jedno stanoviště 
zůstávají na konstantních 60 tisících ko-
runách,“ podtrhl náměstek Bačák. „A přes-
to platíme další miliony za úklid velkého 
odpadu, který někteří bezohledně skládají 
ke kontejnerům u domů v průběhu celého 
roku. Tam gauče nebo televize určitě ne-
patří,“ zdůraznil primátor.

Svoz velkoobjemového odpadu
Za tímto účelem proto město zvažuje eko-
nomičtější variantu zavedení sběrových 
sobot, které by se pořádaly v konkrétních 
městských částech na omezeném počtu 
stanovišť a jejich komise by se na financo-
vání podílely.

„V okrajových městských částech chce-
me vyzkoušet i pilotní projekt mobilního 
sběru velkoobjemového odpadu. Jsme si 
dobře vědomi toho, že babička z Lošova 
nemá možnost odvézt svůj starý gauč do 

sběrového dvora ve městě. Mobilní svoz 
by se proto pilotně týkal městských částí 
s převažující rodinnou zástavbou, jako jsou 
Radíkov, Lošov, Droždín, Chomoutov, Ned-
vězí, Topolany, Týneček,“ uvažuje primátor.

„V určený den a dobu by tak občané 
mohli velkoobjemový odpad umístit před 
svůj dům, odkud bychom jej odváželi,“ 
upřesnil ředitel Technických služeb města 
Olomouce Jiří Fryc. Po vyhodnocení efekti-
vity a nákladů na mobilní svoz odpadu by 

se pak mohla služba rozšířit i do dalších 
městských částí. S novým záměrem na po-
řádání sběrových sobot nyní město sezná-
mí jednotlivé městské části.

Vyhodnocení plánu odpadového hos-
podářství města za období 2018–2019 
bude k dispozici koncem února. „Rok 
2020 je přesně v polovině sledované-
ho období účinnosti plánu, takže závěry 
z tohoto vyhodnocení a následná dopo-
ručení bude třeba považovat za zásad-
ní pro další kroky v oblasti odpadového 
hospodářství města,“ uzavřel náměstek 
primátora Otakar Bačák.    ste

SBĚROVÉ DVORY
PRO OBČANY

Občané statutárního města Olo-
mouce mají možnost na sběro-
vé dvory uložit bezplatně kusový 
domovní odpad včetně domácích 
spotřebičů, drobné nebezpečné od-
pady a organické odpady. Provozní 
doba sběrových dvorů v Neředíně 
a v Hodolanech je pondělí až so-
bota od 9:00 do 17:00 (polední 
přestávka 13:00–13:30), v neděli 
od 9:00 do 13:00. Na těchto sběro-
vých dvorech není možné odevzdat 
pneumatiky a stavební odpad včet-
ně azbestu. Tyto odpady je mož-
né odevzdat pouze za poplatek ve 
sběrovém dvoře pro podnikatele, 
který se nachází v ulici U Panelár-
ny a je v provozu v pracovní dny od 
7:00 do 13:00.  dtx

INFORMACE K MOBILNÍMU 
SVOZU ODPADŮ

Odvoz objemného kusového odpadu od 
občanů realizují Technické služby města 
Olomouce od února 2020 jako doplňko-
vou službu přepravy na sběrový dvůr za 
následujících podmínek:

1. Zakázku je nutno předem řádně ob-
jednat. Realizaci zakázky musí před-
cházet potvrzení písemné objednávky, 
ve které bude uveden přesný rozsah 
zakázky, tzn. rozměry a přibližná váha 
velkoobjemového kusového odpadu 
(jedná se především o starý nábytek).
Je potřeba dohodnout den a hodinu 
odvozu s dispečerem odpadového hos-
podářství, telefon: 585 700 035.   

Služba je poskytována pouze od pon-
dělí do pátku.

2.  Součástí zakázky není nakládka (vy-
nášení z bytu a ukládání do přistavené-
ho vozidla či kontejneru).

3.  Cena zakázky je: a) doprava za ujetý 
1 km při realizaci zakázky dle aktuálního 
ceníku 34 Kč/km, b) paušální poplatek za 
převoz po městě Olomouci 700 Kč za svoz 
(kalkulováno s nájezdem do 20 km).

Pozn.: Služba se týká pouze jednotlivé-
ho kusového odpadu. V případě většího 
množství odpadu by se řešil svoz včetně 
likvidace na skládce. Cena takové zakáz-
ky se pohybuje kolem 3900 Kč.

Jedná se o zkušební provoz této nové 
služby, jejíž účinnost bude pravidel-
ně měsíčně vyhodnocována a příp. se 
následně budou upravovat parametry 
služby.    ste
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Seniorská obálka na ledničce může zachránit život 
Krizová situace: seniora najdou zdra-
votníci doma v bezvědomí. V takovém 
okamžiku jde často o vteřiny. Čas může 
ušetřit obyčejná obálka přichycená mag-
netem na ledničce nebo na lepícím ko-
líčku na vnitřní straně dveří bytu. Uvnitř 
totiž záchranáři najdou důležité infor-
mace o zdravotním stavu člověka, který 
jejich pomoc potřebuje.

Možnost pořídit si Seniorskou obálku 
mají i lidé v Olomouci. Hlavním smyslem 
projektu je zvýšení bezpečnosti nejstar-
ších spoluobčanů. Tiskopis uložený na 
správném místě má zejména starším osa-
mělým lidem pomoci v tísni, při ohrožení 
života či zdraví. Chválí ho i záchranáři.

Díky vyplněným údajům při případ-
ném zásahu u seniora doma totiž snadno 
zjistí, jaké léky dotyčný člověk bere, na 
jaké nemoci trpí, kdo je jeho ošetřující lé-
kař a na koho z příbuzných se lze obrátit.

Seniorská obálka, tak jak ji známe 
dnes, je projekt, který byl spuštěn nejpr-
ve v Jihomoravském kraji, zaštítilo jej Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

a postupně se k němu připojují i další 
kraje a města. Připojil se k němu také 
Olomoucký kraj i město Olomouc. 
„Rádi jsme se k projektu připojili, věřím, 
že v případě potřeby obálka pomůže 
a zachrání život. Nechali jsme natisknout 
sedm tisíc formulářů,“ uvedla náměst-
kyně primátora Eva Kolářová. Kromě sa-
motných formulářů si k nim lidé mohou 
vyzvednout i tištěné pokyny.

„Na základě spolupráce s projek-
tem Implementace politiky stárnutí se 

připojujeme k distribuci Seniorské obálky 
pro olomoucké obyvatele,“ podotkl Zdi-
slav Doleček z odboru sociálních věcí. 
Pro Seniorskou obálku se lze zastavit 
na odboru sociálních věcí olomoucké-
ho magistrátu ve Štursově ulici 1 nebo 
v informačním centru v podloubí radnice. 
Kdo bude rychlý, dostane k tiskovinám 
i plastovou obálku, kterých jsou k dispo-
zici čtyři tisíce.

Formuláře i obálky byly pořízeny 
z prostředků, které Olomouc získala 
v rámci soutěže MPSV Obec přátelská 
rodině a seniorům 2019. Formuláře si lze 
stáhnout také na adrese www.ol-sen.cz 
a následně vytisknout, není důležité, zda 
jsou v barvě nebo ne, a také nemusí být 
uloženy v obálce. Formuláře budou k dis-
pozici do vydání zásob.

„Aby byly Seniorské obálky ku po-
moci, je třeba je mít umístěné na zmí-
něných dvou místech v domácnosti 
a hlavně je potřeba, aby informace uve-
dené v obálce byly aktuální a platné,“ 
připomněl Doleček.    mno

Jak neprohrát? Pomoci může nová aplikace

S patologickým hráčstvím mají podle sta-
tistik problém především zajištění muži 
středního věku. Někteří jsou schopni pro-
sázet i celé výplaty nebo rodinné úspory, 
čemuž se snaží předcházet aplikace Port 
(Naberte kurz). Ta hráčům pomáhá jejich 
finance držet pod kontrolou.
Hráče, který si Port stáhne, hlídá aplika-
ce hned několika způsoby. „Nabízí funkce 
jako nastavení časových i finančních limi-
tů hry. V praxi to funguje tak, že si uživa-
tel spustí hru, čímž se spustí stopky, které 
měří její délku. Po skončení pak uživatel 
vidí, kolik peněz za jaký čas utratil, pří-
padně vyhrál a výsledná částka se pro-
mítne na dostupných financích,“ přiblížil 
psycholog ze společnosti Podané ruce 
Lukáš Franc. Do aplikace je možné zazna-
menat i mimořádné výdaje, které rozpo-
čet pro hraní případně sníží.

Projekt loni představila společnost Po-
dané ruce, sociální služba, která se zabývá 
problematikou gamblerství už přes deset 
let. Její aplikace Port (Naberte kurz) je 
dalším z mnoha projektů, který pomáhá 
gamblerům regulovat hraní, aby výrazně 
nezasahovalo do jejich běžných životů. 
V Česku je tato aplikace první svého druhu.
Podle výroční zprávy o hazardním hraní 

v České republice za rok 2018 hráči utra-
tili bezmála 250 miliard korun. Na vý-
hrách jim ale bylo vyplaceno pouze 218 
miliard. 31 miliard korun tedy prohráli 
a tuto částku tvoří i spousta prohraných 
rodinných úspor nebo celých výplat.

„V Olomouckém kraji je patologickým 
hráčstvím ohroženo 1,2 procenta obyvatel, 
což je asi sedm tisíc lidí. Když číslo vyná-
sobíme osmi, vyjde nám šestapadesát tisíc 
blízkých osob, kvůli kterým stojí za to své 
hazardní hraní držet na uzdě,“ doplnil Franc.
 

Aplikace vznikla spolu s webovou strán-
kou nabertekurz.cz na podporu preven-
ce gamblerství. Port funguje na principu 
harm reduction, tedy snižování rizik 
patologického hráčství. Někdy ale není 
v silách hráče svou závislost regulovat 
svépomocí, v tom případě může vyhledat 
odbornou pomoc. „Olomoucké Centrum 
komplexní péče nabízí klientům terapie. 
Radíme také příbuzným,“ potvrdil Franc.

Bezplatné terapie s psychologem 
jsou dostupné všem lidem ohroženým 
hazardním hraním nebo jinou závislos-
tí i jejich příbuzným. Zájemci mohou 
docházet na individuální psychoterapii 
nebo skupinová sezení.  dtx
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… S LÁSKOU

Většina z nás by si přála strávit poslední chvíle svého 
života doma, ve své posteli, se svým hrnkem kávy 
v ruce, obklopeni milovanou rodinou. Ovšem obavy, 
zda si dokážeme poradit se vším, co k umírání patří, 
často brání toto přání splnit.

Rodiny nemocných v Olomouci a okolí dnes mají 
možnost volby, postarat se o své blízké s nevyléči-
telnou nemocí doma. Nejste sami-mobilní hospic 

poskytuje specializovanou paliativní péči multidis-
ciplinárním kvalifikovaným lékařským a sesterským 
týmem, který je doplněn klinickým farmaceutem, 
sociálními pracovníky, psychology, kaplanem i po-
radcem pro pozůstalé. 

Díky fotografovi Jindřichu Štreitovi vznikla pu-
tovní výstava i ojedinělá publikace, která zahrnuje 
přes padesát fotografií s domácí hospicovou péčí. 
Kniha má název „…s láskou“ a je bezúplatně k dispo-
zici v kontaktním pracovišti mobilního hospice i v in-
formačním centru v podloubí radnice.   dtx
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První kvíz pro seniory v Olomouci se konal 
v polovině ledna v městském komunitním 
centru Pešek. Zúčastnilo se ho 16 družstev 
z různých olomouckých klubů seniorů.

„Nápad se zrodil na schůzce zástupce měs-
ta, Univerzity Palackého a zástupce Hos-
podského kvízu. Následovala pozvánka 
pro olomoucké i spřátelené kluby,“ popsal 
vznik kvízu Zdislav Doleček z odboru soci-
álních věcí magistrátu.

Zatímco senioři přihlašovali svá druž-
stva na odboru sociálních služeb, mode-
rátor hospodského kvízu Daniel Langer 
vymýšlel soutěžní otázky zaměřené 
na různá témata týkající se známých 

osobností, města Olomouce, ale také tře-
ba českých filmů.

Ceny pro soutěžící družstva zajistil 
zástupce Univerzity Palackého Ondřej 
Martínek a statutární město Olomouc, 
které poskytlo také prostor a techniku. 
Akce se velmi vydařila, a i přestože celá 
akce trvala téměř do 19 hodin, zůstali 
všichni až do konce.

„Celé odpoledne bylo v duchu příjem-
né nálady a férového soutěžení, které 
brzy rádi zopakujeme,“ poznamenal Do-
leček. Potvrdil, že na hospodském kvízu 
nechybělo ani pivo, víno nebo brambůrky. 
„Už teď přemýšlíme o námětech příštího 
klání a hlavně o možnosti ligové soutěže, 

kde by se body družstvům sčítaly,“ dodal.
Hospodský kvíz byl založen v 70. le-

tech ve Velké Británii. Cílem bylo vytvo-
řit lidem zábavu, aby se kamarádi u piva 
příjemně pobavili. Kvízem provádí mo-
derátor a soutěžící týmy mohou získat 
různé ceny, od slevy na konzumaci v re-
stauračním zařízení, kde se soutěž pořá-
dá, až po různé drobnosti. Z Británie se 
následně tento nápad dostal v různých 
variantách do mnoha zemí světa a poz-
ději také do Česka i do Olomouce.

Během hry je zakázáno používat zaří-
zení s přístupem na internet, stejně tak kal-
kulačky, encyklopedie nebo slovníky. Po 
ukončení časového limitu není už možné 
měnit odpovědi. Po sečtení bodů a vyhlá-
šení vítězů přichází poslední tipovací otáz-
ka, kde uspěje tým s nejlepším odhadem.

„V komunitním centru Pešek plánuje-
me opět řadu koncertů, sportovních klání 
nebo přednášek. Například 19. února to 
bude Jak se nechytit do pasti operátorů 
aneb pozor na smlouvy, které jsou sjed-
nány prostřednictvím telefonu.   mno

 SENIOŘI OCHUTNALI  
 HOSPODSKÝ KVÍZ 

Mezigenerátor poprvé v Olomouci
Festival OLD’s COOL 13. února ukáže, 
že věk nehraje roli. Jsou v něm zapo-
jeni současní umělci a senioři. Kam-
paní poukazuje obecně prospěšná 
společnost Elpida na to, že stárnutí 
není spojené jen s nemocemi, fyzickým 
strádáním, chudobou či ekonomickou 
závislostí na mladších.

Pro olomoucké publikum je nachystána 
česká premiéra Mezigenerátoru, kvízu, 
ve kterém soutěží týmy namíchané ze 
všech věkových kategorií, a také první 
ze šňůry koncertů sboru Elpida a Vaška 
Havelky. Že mají vztahy mezi matka-
mi a dcerami tisíce podob, zachycu-
je výstava ve spolupráci s Bet Orten 

a Veronikou Ruppert. Nebude chybět 
moravská edice oblíbeného pletacího 
workshopu Hladce obrace, při němž se 
zkušené pletařky z projektu Ponožky 
od babičky pokusí oplést město.

„Většina seniorů nepotřebuje naši 
lítost, soucit či intenzivní péči. Před-
stavují mnohem rozmanitější spo-
lečenskou skupinu než tu, která je 
prezentovaná současnými médii. Mno-
ho seniorů si zaslouží náš respekt a po-
zornost pro jejich bohaté zkušenosti 
a to, čeho v životě dosáhli. A my máme 
radost, že se OLD’s COOL myšlenka šíří 
po celé republice,“ uvedla Bronislava 
Hilliová, vedoucí kulturních projektů 
Elpidy.  pok

14:00–17:00 | Hladce obrace aneb 
Pleteme Olomouc  
Divadlo na cucky

17:00–17:30 | Výstava Matka a dcera: 
komentovaná prohlídka  
Divadlo na cucky

17:30–18:30 | Divadelní představení 
Kráva v teleti 
Divadlo na cucky 

19:00 | Mezigenerátor  
Jazz Tibet Club

20:45 | Koncert Václav Havelka & sbor 
Elpida  
Jazz Tibet Club

HARMONOGRAM OLD‘S COOL 
OLOMOUC 13. 2. 2020

Více na facebookových stránkách  
www.facebook.com/olomouckysenior 
a na stránkách www.ol-sen.cz
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Mýty v třídění
Dvě třetiny občanů v našem městě odpad 
třídí. Nepovažují to za problém. Ti nejmenší 
z nás se již učí, co kam patří - do zelených 
kontejnerů patří sklo, do modrých papír, 
červených tetrapack, hnědých bio odpad 
a do žlutých plast.

Pojďme si ovšem něco říci o neobvyklých 
odpadech a omylech, které se mohou vyskyt-
nout v našich domácnostech. Víte například, 
kam vyhodit rozbité zrcadlo, plata od vajíček 
nebo obaly od rostlinných olejů?

Konkrétní informace o třídění odpadu, co 
kam patří a nepatří, jsou na popiskách přímo 
na jednotlivých barevných sběrných kontej-
nerech. Pojďme se tedy spolu podívat na ně-
které mýty, které provází třídění odpadu.

1. Musí to být dokonale čisté
Do kontejnerů na plast je možné kromě PET 
láhví vhazovat také fólie, sáčky, plastové 
tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších 
výrobků z plastů. Včetně obalů od potravin, 
pokud v nich nejsou zbytky jídla. Častým 
omylem je, že tyto plastové odpady musí být 
dokonale čisté. Nemusí.

Drobné znečištění plastových oba-
lů nevadí. Je však dobré mít na paměti, že 
mastnota a zbytky jejich obsahu omezují re-
cyklaci vytříděných obalů. A také znepříjem-
ňují život obsluze dotřiďovacích linek.

Problém je ovšem mastnota. Plasto-
vou lahev od rostlinného oleje je potře-
ba pořádně vymýt. Do plastů patří tento 
obal až po pečlivém vymytí teplou vodou 
a přípravkem na mytí nádobí. Proto je lep-
ší před vhozením do žlutého kontejneru 
vymýt nebo alespoň pořádně vyškrábat 
i plastový kelímek od jogurtu.Naopak se 
není třeba bát do tříděného odpadu vyho-
dit prázdné obaly od mýdel nebo šamponů 

a dalšího běžného drogistického zboží.
Ovšem pozor! Obaly od žíravin, barev 

a jiných nebezpečných látek do žlutého 
kontejneru nepatří vůbec. Stejně jako podla-
hové krytiny z PVC či novodurové trubky.

2. Polystyren do plastu nepatří
Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých 
vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výpl-
ně krabic pro spotřební elektroniku.

Pozor ale na polystyren, který byl pou-
žit jako stavební izolace. Pokud je na něm 
omítka, pak do plastů nepatří a měl by se 
vyhodit jako stavební odpad.

3. Zrcadlo je vlastně sklo
Poznat, jaký obal je ze skla, asi nedělá pro-
blém nikomu. Sklo patří do zeleného kontej-
neru, v některých obcích se třídí zvlášť i čiré 
sklo, které patří do bílého kontejneru. Vhodit 
do zeleného kontejneru můžete také tabulo-
vé sklo z oken a ze dveří.

Autosklo už do něj ale nepatří. Ani zla-
cená a pokovená skla, a tedy ani zrcadla. 
Pokovení dělá při tavení skla problémy. 
Také s keramikou a porcelánem si při recy-
klaci ve sklárnách neporadí. Takže rozbi-
tou keramickou mísu a zrcadlo vyhoďte do 
směsného odpadu.

4. Plato od vajec patří do papíru
Většina z nás by karton od vajíček s čistým 
svědomím vhodila do modrého kontejneru 
určeného ke sběru papíru. Jenže papírové 
obaly od vajec už se dost dobře recyklo-
vat nedají. Jsou sice z papíru, ale již ně-
kolikrát recyklovaného. Je proto lepší je 
vyhodit do směsného odpadu. Nebo ještě 
lépe zkompostovat.

Podobné je to s roličkami od toaletního 
papíru. Papír lze totiž recyklovat pouze se-
dmkrát. Poté už je jeho vlákno příliš krátké 
a nelze z něj papír opět vyrobit.

5. Papírové kapesníky a dětské pleny 
se mohou házet do papíru

Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního 
papíru, po jejich použití ale do kontejneru 
na papír z hygienických důvodů nepatří. 
Recyklaci papíru navíc ztěžuje jakékoli 
znečištění, a proto není vhodné do mod-
rého kontejneru obecně vhazovat mastné 
nebo jinak zašpiněné papírové obaly. Ne-
patří do něj ani laminovaný a voskovaný 
papír.

Dětské pleny většinou kromě papíru 
obsahují také plast, proto do kontejneru na 
papír nepatří.

6. Obálka s okýnkem do papíru nepatří
Naopak, sběru papíru nijak nevadí obálky 

s fóliovými okénky ani papír s kancelářskými 
sponkami, během dalšího zpracování vytřídě-
ného papíru dojde k jejich oddělení. Výjimku 
tvoří jen bublinkové obálky, z kterých je dob-
ré odstranit plastový vnitřek.

7. Žádné nebezpečné odpady doma 
nemáme

Pokud je na obalu nebo výrobku symbol 
přeškrtnuté popelnice, obal nepatří do 
žádného kontejneru, ani do toho na směsný 
odpad. Jedná se totiž o nebezpečný odpad, 
jeho konkrétní nebezpečné vlastnosti po-
pisují další grafické symboly v oranžovém 
poli, například lebka nebo symbol ohně. 
Tyto symboly nám prozradí, zda je konkrét-
ní věc či látka toxická, žíravá, hořlavá, dráž-
divá, výbušná či jinak škodlivá.

K takovým a v domácnostech běžně se 
vyskytujícím nebezpečným odpadům patří 
třeba elektroodpad nebo nedobrané či pro-
šlé léky všeho druhu. Pokud skončí v koši, 
mohou kontaminovat vodu či půdu. Léky je 
nejsnazší odnést zpátky do lékárny, v ně-
kterých od vás převezmou i použitý zdra-
votnický materiál. S léky můžete rovněž 
zamířit do sběrných dvorů.

Nebezpečným odpadem jsou také zbyt-
ky syntetických barev, ředidel, lepidel, laků, 
nátěrů a mořidel i jejich obaly. Často mají 
hned několik nebezpečných vlastností. 
Dráždivé či jedovaté látky obsahují i někte-
ré čisticí a úklidové prostředky.

Výše zmíněný nebezpečný odpad lze 
odložit na sběrový dvůr. V našem městě 
máme pro občany dva sběrové dvory, a to 
v Neředíně za krematoriem a na ul. Chel-
čického.

8. Nábytek mohu odložit u kontejneru
Jeden z největších omylů dnešní doby… 
V žádném případě nelze odkládat nábytek 
a další velkoobjemový odpad u kontejne-
rových stání. V tomto případě a přípa-
dě elektroodpadu, pokud pomineme, že 
v případě elektra jde o nebezpečný odpad, 
jde o tzv. černé skládky, což si málokterý 
občan uvědomuje. Tento odpad i odpad, 
který nezodpovědní občané shromažďují 
na nejrůznějších místech našeho města, 
navyšují náklady na odstraňování a likvi-
daci odpadů. A jak to v takových případech 
vypadá, se můžeme přesvědčit na přilože-
ných snímcích.

Tímto naše společnost spolu s Magistrá-
tem města Olomouce děkuje všem zodpo-
vědným občanům našeho města, zásluhou 
kterých mohlo být naše město v minulosti 
několikrát oceněno jako jedno z nejlepších 
měst třídících odpad.
Hana Vacová / Technické služby města Olomouce
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https://www.eon.cz/radce/ekologie/kolik-penez-a-energie-usetri-trideni-odpadu/jak-spravne-tridit-odpad


ROZHOVOR

Ředitel továrny na ložiska Petr Novák (*1976) vystudoval v USA dvě 
vysoké školy. Do Česka se vrátil, aby na zelené louce v olomoucké 
průmyslové zóně stál u zrodu továrny, jejíž součástky jsou v autech 
předních evropských značek. Jmenuje se Koyo Bearings a je držitelem 
Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost.

ZEMĚKOULE JE JEN JEDNA

ROZHOVOR
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Petr Novák, generální ředitel firmy Koyo 
je rodák z Uherského Hradiště. Po ab-
solvování sportovní střední školy v Praze 
se vydal studovat business a finance do 
Spojených států. Po absolutoriu vysoké 
školy v Pensylvánii později pokračoval ve 
studiích MBA v Chicagu. Jeho dnešní za-
městnavatelé jsou ale Japonci, dokonce 
se stal členem managementu koncernu 
v centrále JTEKT v Nagoji. Střídavě pracuje 
v Japonsku a v Olomouci.

Vy jste po studiích pracoval na několika 
lukrativních pozicích v Americe, jak to 
přišlo, že posledních dvacet let žijete  
v Olomouci?
Pracoval jsem pro obrovský korporát In-
gersoll Rand, jehož součástí byl Torring-
ton. V roce 2000, kdy jsem ještě žil v USA, 
jsem dostal na vybranou Colorado Springs, 
nebo Olomouc. Měl jsem se rozhodnout do 
druhého dne. A za týden jsem už byl tady.

Takže Olomouc je pro vás lepší než Colo-
rado Springs?
Pro mě osobně ano. Tehdy jsme měli od 
města jen vyjednaný pozemek a já jel do 
Olomouce na čtyřletý kontrakt s plánem 
vrátit se nazpět. Jenže se mi tady strašně 
zalíbilo. Olomouc je nádherné město plné 
architektury, sportu, kultury a vyžití. Není 
ani velké, ani malé a v okolí je krásná pří-
roda. Už se považuji  
za Olomoučana.

Dnes je ale na výrobní hale nápis Koyo.
Po čtyřech letech koupil Torrington kon-
cern Timken a za dalších šest let japonský 
JTEKT, který je součástí skupiny Toyota. 
Koyo je dceřinná společnost.

A ve všech těchto firmách jste byl ředi-
telem a za posledních dvacet let inves-
tovaly do regionu dvaadvacet milionů 
korun. To je tedy příkladná společenská 
odpovědnost.
Tomu jsem se naučil na škole v USA i při ži-
votní praxi. Člověk musí mít vztah k tomu, 
že zeměkoule je jen jedna a my jsme tady 
také jenom jednou. Musíme se k sobě cho-
vat uctivě a zdvořile. Vždycky říkám, ne-
jsme tady proto, abychom vydělali peníze 
jako tvrdí kapitalisti a vyždímali z plane-
ty nebo lidí maximum, ale abychom něco 
vraceli. Je to o trvalé udržitelnosti a přístu-
pu k životu.

Jak?
Ať už ve formě charity, finančních prostřed-
ků nebo formou osobního času. Jsem za-
stáncem toho, že to nakonec regionu nebo 
okolí pomůže.

Jak to myslíte s tím časem?
Svůj čas věnuji činnostem, kde je moje při-
daná hodnota nejvyšší, v oblastech, které 
znám. Předávám své znalosti a zkušenos-
ti, učím na Univerzitě Palackého, MVŠO, 
jsem v krajské radě pro inovace, v radě pro 
vzdělávání…

Inovace?
Ty tady byly v regionu dlouho opomíjeny. 
Přes působení v radě tlačit a angažovat 
se v tématech pro průmysl. Olomoucko 
trochu zaspalo. Automatizace, robotiza-
ce a digitalizace. Průmysl 4. 0. Například 
umělá inteligence – robotický vizuální sys-
tém, který vyhodnotí kvalitu vyrobeného 
kusu, aniž by se ho operátor dotkl. To tady 
v regionu chybí, většina takových firem 
je z Ostravy nebo Brna. V inovacích nám 
ujíždí vlak. Stejné je to ve vzdělávání. Prů-
myslové obory, učňovské školství a duální 
vzdělávání, i to tady kulhá. V republice je 
spousta škol a projektů mnohem dál. Tady 
se o tom hodně mluví, ale moc se pro to 
nedělá. Řešíme také strategické projekty 
s magistrátem, dáváme doporučení. Jsem 
i v představenstvu sdružení automobilo-
vého průmyslu, který prochází radikálními 
změnami směrem k elektromobilitě.

To všechno máte ve firemních pravidlech?
Nikdo mi neříká, že to mám dělat, dělám 
to ve volném čase. Společenská odpo-
vědnost je mi blízká. Možná i tím, že 
jsem z menšího městečka a tam mají lidé 
k sobě blízko. Ve firmě se řídíme jinými 
třemi atributy, těmi jsou respekt, tolerance 
a otevřená komunikace. A platí pro mana-
žera i dělníka.

Do společnosti vracíte přes jeden milion 
korun ročně, jaký máte obrat?
Obrat je miliarda, ale zisk je v řádech desí-
tek milionů. Takže to není zrovna málo.

Na co peníze nejčastěji věnujete?
Každý korporát má svá pravidla pro spo-
lečenskou odpovědnost, ale tento závod 
se vyznačuje tím, že to vychází od nás, 
od lidí, není to žádná korporátní směrni-
ce. Věci, které děláme, to jsou naše ideje, 
naše nápady. Není to tak, že by sem přijel 
někdo z Japonska nebo z evropského ve-
dení a ptal se, tak co jste pro tu společen-
skou odpovědnost udělali? My jsme tak 
daleko, že se k nám jezdí ptát, jak jsme 
toho dosáhli.

Že jste za to dostali od ministerstva průmy-
slu a obchodu národní cenu…
Ano a je to forma poděkování všem našim 
lidem, protože je to o týmovém duchu 

a spolupráci. Ale dostali jsme i spoustu ji-
ných ocenění – za kvalitu, životní prostředí, 
bezpečnost práce, inovace a byli jsme pět-
krát nejlepším zaměstnavatelem regionu.

Kdo rozhoduje o tom, na co peníze pou-
žijete?
Je to transparentní proces. Máme komisi 
tří lidí, je v ní personální ředitelka, finanční 
ředitel a já. Každý měsíc vyhodnocujeme 
žádosti, které přijdou, a hlasujeme o nich. 
Máme pravidla, že chceme peníze věno-
vat na hmotné věci, ne do rozpočtu, kde se 
můžou ztratit. A máme jednotlivé kapitoly, 
jako jsou životní prostředí, vzdělávání nebo 
sociální partneři, region, zaměstnanci.

Jak často se komise schází?
Jednou měsíčně.

Kolik bývá žádostí?
Asi padesát za rok. Ale když třeba v ka-
pitole životní prostředí nebo vzdělávání 
nepřijde žádná žádost, sami rozhodneme, 
co podpoříme. Tak tomu bylo i v případě 
olomouckých základních škol. Dali jsme 
čtvrt milionu na vybavení dílen, proto-
že víme, že jsou zanedbané a v tristním 
stavu, protože tady selhává role města, 
kraje i státu. Chceme budoucí generace 
vychovávat tak, aby měly blízko k tech-
nice. Podobně tomu bylo o rok dříve 
u mateřských škol, kterým jsme koupili 
polytechnické stavebnice. Jsou atestova-
né, bezpečné, ze dřeva a od české firmy. 
Jedna stojí sedmnáct tisíc.

A v kapitole životního prostředí?
Podpořili jsme například lesopark v Bys-
trovanech a výsadbu stromů v Hodola-
nech. Zrovna teď na počátku února se 
budou sázet. V našem závodě máme 
spousty projektů na ochranu životního 
prostředí s cílem minimalizovat jakékoliv 
dopady našeho provozu.

Je nějaký případ, který vás chytil za srdce?
Není to asi zrovna originální, ale výtěžek 
z prodeje punče na stánku Dobré místo 
pro život jsme věnovali Oblastní unii ne-
slyšících. Osobně mi přišel poděkovat její 
ředitel. Posunky. To na člověka udělá do-
jem, to jsou ty situace, kdy si řeknu, proto 
to děláme.   Pavel Konečný
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Lyžařské kurzy pro tři stovky dětí
Již do čtvrtého ročníku vstoupil projekt 
Olomouc, město mladých lyžařů, kte-
rý tradičně probíhá v lyžařském areálu 
v Hlubočkách až do konce února. Kurzy 
jsou určeny pro žáky 1.–5. ročníků zá-
kladních škol a výuka probíhá po dobu 
pěti týdnů vždy jednou týdně.

„Děti převezmeme ve škole a odveze-
me autobusem až ke sjezdovce. Výuka 
probíhá v odpoledních hodinách. Po 
jejím skončení odvezeme děti zpět ke 
škole,“ popsal průběh lyžařského kurzu 
Radko Dorazil z pořádajícího sportovní-
ho pohybového centra Rok s pohybem.

Do letošního ročníku se zapojí dvacet 
základních škol a rovné tři stovky dětí 
z celé Olomouce. „Na konci všech turnu-
sů jednotlivých kurzů pořádáme lyžař-
ské dny, kde absolventy čekají netradiční 
lyžařské závody. Všechny děti dostanou 
medaile, diplomy a věcné ceny. Pro školy 
budou připravené poháry,“ uvedl Dorazil.

Akci Olomouc, město mladých lyžařů 
podporuje také v letošním roce olomouc-
ká radnice, která ji vnímá jako součást 
projektu Město fandí. 
„Stejně jako sportovní příznivci fandí 
svým klubům, my fandíme akcím, které 
děti přivádějí ke sportu a aktivnímu po-
hybu. Díky kurzům budeme mít tři stov-
ky nových mladých lyžařů a to je přece 
skvělé,“ řekla náměstkyně primátora 
Markéta Záleská.   deš

Futsalový Winter-Cup ovládli 
Kanárci a Huaraché

Zápasy 16 týmů nabídl v lednu futsa-
lový turnaj Winter-Cup, který se pre-
miérově uskutečnil v hale olomoucké 
Čajkarény. V průběhu prvního dne 
slavili v konkurenci dalších sedmi 
mužstev vítězství Kanárci, jejichž 
barvy hájil například exligový útoč-
ník Václav Vašíček, Pavel Zifčák, kte-
rý aktuálně hájí barvy druholigového 
lídra z Pardubic, nebo Martin Antl 
z Viktorie Žižkov.

Na stříbrné příčce skončily Vosy 
Olomouc a bronzovou pozici obsadil 
Tým Free and fajrs, složený převáž-
ně z hráčů Sigmy Olomouc ročníku 
2000. Nejlepším hráčem dne byl vy-
hlášen olomoucký Tomáš Zlatohlá-
vek, mládežnický reprezentant do 
19 let. Cenu pro nejlepšího brankáře 
si odnesl Jiří Bažant z HDO Junior.

Během druhého dne změřilo síly 
osm zbývajících týmů. Zejména celek 
SK UP Olomouc, který vede druhou 
futsalovou ligu, prodával své zku-
šenosti a naplňoval roli papírového 
favorita. Vítězství přesto překvapi-
vě vybojoval tým Huaraché, těsně 
následovaný týmem SK UP Olomouc 
a bronzovým týmem Hunters. Nej-
lepším hráčem byl zvolen Martin 
Janečka z SK UP Olomouc a ocenění 
nejlepšího brankáře si odnesl Vrati-
slav Švach z týmu Prison break.  deš

Olomoucký florbalový klub reprezento-
valo na mezinárodním pražském turnaji 
osm mládežnických kategorií – pět chla-
peckých a tři dívčí. Dohromady v Praze 
bojovalo 111 olomouckých florbalových 
nadějí. Právě ženská složka se dokáza-
la prosadit v nabité konkurenci a každá 
kategorie si z turnaje přivezla medaili – 
dvě zlaté a jednu bronzovou.

Skvěle se na turnaji prezentovaly olo-
moucké dorostenky v čele s Evou Ře-
hákovou, která zvítězila v kanadském 
bodování celého turnaje. Společně 
děvčata zvládla finálový souboj s extrali-
govým Bulldogs Brno těsně 4:3 a na krku 
jim zacinkaly zlaté medaile.

Kov nejcennější si z turnaje přivezly 
i olomoucké starší žákyně. Dokázaly zví-
tězit ve své skupině a ve finále s přehle-
dem porazit pražský extraligový tým FBŠ 
Bohemians 9:1. Nejvíce branek svým sou-
peřům během celého turnaje nastřílela 
Tereza Matýsková, která byla také vyhlá-
šena nejlepší hráčkou celého turnaje.

Velkou premiérou byl turnaj pro nej-
mladší účastníky výpravy – mladší žáky-
ně. Přesto se dokázaly prosadit a obsadit 
třetí místo. 
„V závěrečném zápase podaly holky 
nejlepší výkon svého života, nevypustily 
jediný souboj a doslova vydřely remízu 
4:4 s pražským celkem Black Angels. Ta 
nám stačila ke krásnému třetímu místu 

a obrovské radosti,“ řekl za FBS Olomouc 
Martin Pejzl.

Mužská sekce bohužel zůstala za bra-
nami finále. Nejlépe si na turnaji vedli 
dorostenci, jejichž cesta turnajem skonči-
la ve čtvrtfinále. 
„Věřím, že naše hráčky a hráči důstojně 
reprezentovali statutární město Olo-
mouc. Ukázali jsme především dobrou 
práci s mládeží, kterou naši trenéři dlou-
hodobě odvádí,“ řekl prezident olomouc-
kého FBS Martin Reimer.

Prague Floorball Cup je mezinárod-
ní mládežnický florbalový turnaj, který 
se koná tradičně první lednový víkend 
v Praze. Turnaj nabízí skvělou příležitost 
poměřit síly s evropskými týmy uprostřed 
sezony. Na letošní ročník se registrovalo 
249 týmů z osmi evropských zemí – na-
příklad z Finska, Švédska, Rakouska, Slo-
venska nebo Polska.  deš

 OLOMOUCKÁ FLORBALOVÁ MLÁDEŽ 
 PŘIVEZLA Z PRAHY TŘI MEDAILE 
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Město Olomouc a mateřský klub na špič-
kově obsazeném turnaji Santa Claus Cup 
v Maďarsku skvěle reprezentovali mladí 
hokejisté HC Olomouc v kategorii do 9 let.

V silné konkurenci týmů ze Slovenska, 
Rakouska, Německa, Rumunska a Maďar-
ska dosáhli Olomoučané na celkové ví-
tězství. Adam Zelinka byl navíc nejlepším 
brankářem turnaje a Denis Bělohlávek 
získal cenu pro nejužitečnějšího hráče 
turnaje. Celému týmu i s trenérem Mi-
chalem Šimkem pogratulovali na radnici 
primátor Miroslav Žbánek a náměstkyně 
Markéta Záleská.

„Hokej v Olomouci má velkou tradici, 
věřím, že i z vás jednou vyrostou hráči 

extraligového týmu. Uvědomu-
jeme si, že se připravujete ve 
složitých podmínkách stávajícího 
zimního stadionu. Usilovně pra-
cujeme na tom, aby se co nejdří-
ve rozběhla stavba druhé ledové 
plochy, což bude první část velké 
rekonstrukce celého zařízení,“ 
uvedl při setkání s mladými hráči 
primátor Žbánek, který poděko-
val i přítomným rodičům.

„Úspěch týmu je i vaše zá-
sluha. Vedete své děti ke spor-
tu, obětujete tomu hodně svého 
času. Víkendy trávíte většinou na stadio-
nech, kde jste těmi největšími fanoušky,“ 
řekl primátor Olomouce.

O vítězství na turnaji Santa Claus Cup 
se zasloužila sestava Adam Zelinka, De-
nis Bělohlávek, Michal Šimek, Marek Čer-
ník, Damián Pospíšil, Karel Klos, Tomáš 
Hartinger, Šimon Pekař, Pavel Hruška 
a Jakub Urban.

„Všichni si zasloužíte absolutorium. Je 
to váš první opravdu velký úspěch. Věřím, 
že jste si ho užili a současně vás povzbudil 
do dalšího tréninku. Moc bych vám přála, 
aby přišly další velké výhry, ze kterých bu-
dete mít radost. Nám už ji děláte tím, že 
se věnujete sportu. Vydržte u něj co nej-
déle, nejlépe celý život,“ popřála mladým 
sportovcům náměstkyně Záleská.  deš

Plšek přestoupil do Maďarska, Pilař je zpět v kádru Sigmy
Nejlepší střelec po podzimu bude v po-
kračování FORTUNA:LIGY týmu SK Sigma 
Olomouc chybět. Záložník Jakub Plšek 
dal sedm branek, další už na Hané ne-
přidá, přestoupil do maďarského Puskás 
Ferenc Akadémia FC. V novém působišti 
podepsal kontrakt na dva a půl roku. Oba 
kluby tuto skutečnost potvrdily.

„Dosud jsem celou svou kariéru strá-
vil v Olomouci. Hledal jsem nové výzvy, 
snažil jsem se otevřít novou kapito-
lu v mé kariéře. Cítil jsem, že potřebuji 
změnu. Puskás akademie se o mě zají-
mala už před půl rokem, ale v té době 

Sigma nabídku neakceptovala. Jsem zde 
ale nyní a jsem velmi šťastný, protože 
jsem podepsal s ambiciózním a dobrým 
týmem, kde jsou prostředí a podmínky 
úžasné,“ řekl po podpisu smlouvy Plšek.

Fotbalista se zařadil mezi nejproduk-
tivnější hráče klubové historie SK Sigma 
v profesionálních soutěžích. V první lize 
dal 26 branek, což je víc než legendární 
útočníci Roman Sedláček nebo Miroslav 
Kouřil. Ve druhé lize nastřílel 32 branek, 
lepší je jen Pavel Beneš, který dal o gól 
více.

„Sám Jakub se vyjádřil, že by rád přijal 

novou výzvu v podobě zahraničního 
angažmá. Jsme proto rádi, že jednání 
s Puskás Akadémia byla úspěšná,“ řekl 
sportovní manažer Ladislav Minář.

Do přípravy s prvním týmem se po 
dvou měsících vrátil Václav Pilař. Zkušený 
záložník měl spory s trenérem Radosla-
vem Látalem, po schůzce všech stran se 
však situace uklidnila. „Během jednání za 
účasti samotného hráče, zástupce hráče, 
trenéra a sportovního vedení klubu se 
všichni zúčastnění společně dohodli na 
návratu Václava Pilaře zpět do kádru 
A mužstva,“ uvedl klub na webu.   deš

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 
se poběží v polovině června
Olomoucký půlmaraton se během let 
stal největším regionálním půlmara-
tonem v Česku a jednou z nejvýznam-
nějších společenských událostí celého 
kraje. Letos slaví už jedenáct let. Běž-
ci se mohou znovu těšit na skvělou trať 
v krásných kulisách Olomouce a na neza-
pomenutelnou atmosféru, která půlma-
raton tradičně provází.

Letos se závod koná 13. června a start 
bude v 19 hodin. Zájemci o startovní číslo se 
mohou registrovat na webu runczech.com.

Než se do ulic pustí půlmaraton-
ci, dostanou šanci nesoutěžní běžci – 
dm rodinný běh určený nejen dětem 
a jejich rodičům nabídne nenáročnou 

3,5 km dlouhou trať. Tradičně se poběží 
také štafeta na 3× 5 km + 1× 6,0975 km, 
2Run na 10 + (11,0975) km a chybět ne-
bude ani Běh o pohár rektora Univerzi-
ty Palackého.

Vzdálenost 21,0975 km v olomouc-
kých barokních kulisách si každoročně 
nenechají ujít tisícovky vytrvalců. Rekord 
mezi muži drží Keňan Stephen Kiprop 
s časem 1:00:15, když v roce 2018 o dvě 
vteřiny překonal čas krajana Geoffreye 
Ronoha z roku 2014, mezi ženami pak 
Keňanka Mary Keitany s časem 1:06:38, 
který zaběhla v roce 2015.

Návštěvníci Olomouce se opět mo-
hou těšit na největší moravský veletrh 

sportovních potřeb a zdravého životní-
ho stylu – Moravia Sport Expo, který se 
uskuteční od 12. do 13. června na Výsta-
višti Flora. Ve spojení s běžeckým závo-
dem si tak do Olomouce najde během 
druhého červnového víkendu cestu až 
třicet tisíc sportovních nadšenců.   deš
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Úspěšní mladí 
hokejisté  
navštívili radnici 
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
3. 2. Prázdninové tvoření
Netradiční přáníčka, kterými potěšíte, ale i rozesmějete obdarova-
né, si mohou první prázdninový den od 10–12 a od 13–18 hodin vy-
tvořit malí návštěvníci pobočky Neředín. Darujte přání s tváří žabky, 
slepice nebo zajíčka. Nebude chybět ani verze pro zamilované na 
svatého Valentýna!

6. 2. Gotické umění
Rozvoj techniky, zručnosti a vzdělanosti dává vznik výjimečně krás-
nému slohu. S Mgr. Věrou Mičkovou, pedagožkou a textilní výtvar-
nicí, si připomeneme unikátní stavby, malířství, sochařství a rozvoj 
uměleckých řemesel v průběhu 12.–15. století v Evropě i na našem 
území v 16 hodin v budově na náměstí Republiky.

6. 2. Valentýnská dílnička
Od 12 do 17 hodin si můžete spolu s vnoučaty vlastnoručně vyrobit 
v oddělení pro děti a mládež v budově na náměstí Republiky dárek 
pro ty, které máte rádi. 

13. 2. Do Afriky za sebepoznáním
S Karlem Báťou se vydáme v 17 hodin v budově na náměstí Repub-
liky k prameni Modrého Nilu objevovat kulturní bohatství Súdánu 
a Etiopie. Rezervace: 585 545123 nebo na dospele@kmol.cz.

13. 2. Valentýnské dárečky
Návštěvníci pobočky Brněnská se mohou výtvarně rozvinout od 13 do 
18 hodin. Jejich ručně vyrobené dárky potěší každého obdarovaného.

17. 2. Klub deskových her
Klub deskových her se sejde od 15 do 18 hodin v budově na náměstí 
Republiky. Přivítáme i další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické 
či nové stolní hry. Hry si lze i půjčit domů. Přihlášení buď v knihovně, 
nebo na deskovky@kmol.cz. Přednost mají členové klubu.

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

19. 2. Sněží
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. 
Čeká nás krátký program inspirovaný sněhovými radovánkami. Do-
spělé potěšíme tipy na zajímavé dětské knížky. 

25. 2. Mladí v politice: dostupnost bydlení 
Debatovat nad palčivým problémem dostupnosti bydlení pro mla-
dé budou zástupci mládežnických organizací v budově na náměstí 
Republiky od 17 hodin. Bydlení se prodražuje, nabídka volných bytů 
není vysoká a sjednat si hypotéku je složitější než dříve. Je pro mla-
dé nějaké východisko? Jak to vidí pamětníci? Přijďte a uslyšíte…

VÝSTAVY

Výstava s názvem Obyčejní lidé v neobyčejných časech, která doku-
mentuje osudy židovských osobností našeho kraje, pokračuje až do 
konce února na pobočce Brněnská. 

Své obdivovatele si najde v dětské části pobočky Brněnská i výstava 
Panenky našich maminek. Panenky Sonni (Biggi nebo Ari) připome-
nou starším jejich mládí, ale jistě potěší i dnešní děti. 

Budovu na náměstí Republiky do 31. března oživují panoramatické 
snímky Petra Fialy. Jeho oblíbenou krajinou jsou blízké Jeseníky. 

Pobočka Jungmannova nabídne až do konce února obrazy tvořené 
technikou akvarelu Květoslavy Kulczycké. Vystavená dílka navozu-
jí atmosféru rodinných výletů, zachycují malebné horské potoky či 
zimní náladu.

KULTURAwww.olomouc.eu/portal/kalendar-akci

6. 2. 19:00 Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést

Činohra

7. 2. 19:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

8. 2. 16:00 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet

Činohra

9. 2. 16:00 Zkrocení zlé ženy
Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších podobách

Balet

11. 2. 19:00 Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden

Muzikál

12. 2. 19:00 Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích

Opera

13. 2. 19:00 Královny (v Divadle na Šantovce)
Kde je humor, je i naděje

Činohra

14. 2. 19:00 Petr a Lucie
Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti

Činohra

15. 2. 14:30 Baletní dílna - Louskáček
Zažijte balet jinak!

-

15. 2. 19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta

Opereta

16. 2. 10:00 Dášenka čili život štěněte
Divadlo Scéna Zlín

Pohádka

16. 2. 14:00 Dášenka čili život štěněte
Divadlo Scéna Zlín

Pohádka

17. 2. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

18. 2. 19:00 Dům Bernardy Alby
Dohlédni dna ženské duše

Činohra

20. 2. 19:00 Evžen Oněgin 
Čekám tě. Přijď!

Činohra

21. 2. 19:00 Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta

Opereta

22. 2. 19:00 Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta

Opereta

23. 2. 19:00 Krejčovský salon
Život nelze ušít na míru

Činohra

24. 2. 19:00 Když se zhasne (v Divadle na Šantovce)
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…

Činohra

25. 2. 19:00 Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést

Činohra

26. 2. 19:00 Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta

Opereta

27. 2. 19:00 Giselle
O lásce na první pohled

Balet

28. 2. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

29. 2. 19:00 Jméno
Nepodceňujme sílu rodného listu

Činohra

1. 3. 14:30 Don Pasquale
Komická opera 

Opera

2. 3. 19:00 Dům Bernardy Alby
Dohlédni dna ženské duše

Činohra
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6. 2. 16:00 Post.Print
Komentovaná prohlídka

Muzeum 
moderního 

umění

7. 2. 18:30 Lea Vítková zve na… 
Koncert

Mozarteum

9. 2. 19:00 Ema Destinn_Bouře a klid
Hudebně pohybová scénická báseň

Mozarteum

11. 2. 10:00 Co umění umí 
Workshop pro děti do 6 let v doprovodu

Muzeum 
moderního 

umění

11. 2. 16:00 Co umění umí 
Workshop pro děti do 6 let v doprovodu

Muzeum 
moderního 

umění

11. 2. 16:30 Art & Print
Komentovaná prohlídka

Muzeum 
moderního 

umění

12. 2. 16.30 KE 3171 O 96: Je dílem měsíce
Komentovaná prohlídka

Arcidiecézní 
muzeum 
Olomouc

13. 2. 17:00 Jan Čumlivski a Tomáš Klepoch: 
Hranice grafických technik, Přednáška

Muzeum 
moderního 

umění

14. 2. 19:00 Olivy - Improbuchty
Divadelní improshow

Mozarteum

15. 2. 14:00 Workshop pro veřejnost  
s grafičkou Lenkou Falušiovou, Workshop

Muzeum 
moderního 

umění

18. 2. 16:00 Ateliér 6+ 
Workshop pro děti od 6 let v doprovodu

Arcidiecézní 
muzeum 
Olomouc

18. 2. 19:00 Zjevení
Film

Mozarteum

19. 2. 19:00 Smrt v antickém převlečníku
Přednáška Miroslava Urbana

Mozarteum

20. 2. 19:00 Kouzelník Hirošima 
Fyzické divadlo | jazykově bezbariérové

Mozarteum

23. 2. 16:00 KE 3171 O 96: Disputace o citrónu  
G. Elbelová, L. Daniel, Beseda

Arcidiecézní 
muzeum 
Olomouc

23. 2. 16:00 Zvířátka a loupežníci 
Loutkové divadlo pro rodiče s dětmi 

Mozarteum

25. 2. 10:00 KE 3171 O 96: Kouzlo výkladu
Komentovaná prohlídka výstavy pro seniory

Arcidiecézní 
muzeum 
Olomouc

25. 2. 16:00 Ateliér 6+ 
Workshop pro děti od 6 let v doprovodu

Arcidiecézní 
muzeum 
Olomouc

25. 2. 19:00 Renoir 
Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela

Mozarteum

26. 2. 17:00 Nad trilogií detektivních příběhů z doby 
Karla IV.  Přednáška Mozarteum

27. 2. 16:30 Art & Print
Komentovaná prohlídka

Muzeum 
moderního 

umění

27. 2. 18:30 Seijiro Murayama (JP) a Jean Luc Guionnet 
FR),  Koncert experimentální hudby

Muzeum 
moderního 

umění

KULTURA

7. 2. | 19:00 | MDK  
Závěrečný koncert dirigentských kurzů
W. A. Mozart, A. Weber, L. van Beethoven, P. I. Čajkovskij

Účastníci dirigentských kurzů

Reduta

13. 2. | 19:00 | A5 | Salut d'amour
E. Elgar, F. Chopin, C. Debussy, M. Ravel

Ladislav Fančovič - klavír a saxofon, Zbyněk Müller - dirigent

Reduta

14. 2. | 19:00 | R3 | Salut d'amour - valentýnský koncert
E. Elgar, F. Chopin, C. Debussy, M. Ravel

Ladislav Fančovič - klavír a saxofon, Zbyněk Müller - dirigent

Reduta

17. 2. | 19:00 | Adamusovo trio - Skladatelé v Paříži
Spolek pro komorní hudbu při MFO

A. Rejcha, M. Ravel, C. Debussy

Jan Adamus - hoboj, Markéta Vokáčová - housle, 

Martin Levický - klavír

Reduta

23. 2. | 10:30 | NM2 | Taneční gala pro nejmenší
Koncert pro rodiče s dětmi, hudba a tance ze zámku a z podzámčí 

za časů princezen a vznešených kavalírů

Monika a Valerij Globovi - tanec, Lukáš Červenka - moderátor, 

Petr Šumník - dirigent

Reduta

25. 2. | 17:30 | NR2  
Hudební podvečer pro nastávající rodiče
Vodní živel, prasvětlo a dětský pohled na život: G. Mahler,  

M. P. Musorgskij, E. Grieg, C. Debussy, M. Ravel a další

Karolína Berková - zpěv, Marcel Javorček - klavír,  

Markéta Vejvodová - průvodce programem, klavír

Mozartův 
sál

27. 2. | 19:00 | P3 
Patriot - Koncert mladých olomouckých talentů
Sólo pro Silvii & Sólo pro Jaroslava

A. I. Chačaturjan, A. Arutjunjan, M. Kępisty, G. Enescu, F. Liszt 

Jaroslav Nakládal - trubka, KEA, Silvie Řmotová - vibrafon, ZUŠ 

Litovel, Petr Vronský - dirigent

Reduta

2. 3 | 19:00 | Daniel Skála - cimbálový recitál
Spolek pro komorní hudbu při MFO

J. S. Bach, L. Janáček, C. Debussy, D. Skála 

Daniel Skála - cimbál

Reduta

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUCMUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

Otakar Vystrčil (85)
malíř, kreslíř, grafik, výtvarný pedagog

Narodil se v Košicích, vystudoval FF UK 
v Bratislavě, žije a tvoří v Olomouci. 
Kresby expresivního charakteru střída-
ly lyrické akvarely spišské krajiny. Záhy 
se autor začíná věnovat grafice a poz-
ději kompozicím tváře, které nejlépe 
vystihují zklamání a šok po okupaci  
z roku 1968. Poté v jeho tvorbě ná-
sleduje olomoucké období – krajino-
malbu vystřídala figurální kompozice.

Michael Stuart Esson (50)
malíř a grafik

Rodák z Londýna. Vystudoval Maid-
stone college of Art and Design, 
Birmingham university a mayskou 
historii v Guatemale. Jeho díla jsou 
zastoupena ve veřejných a soukro-
mých sbírkách v Evropě i zámoří. Od 
začátku tohoto století se věnuje mal-
bě. Textury, tvary, kompozice a barvy 
jsou do značné míry ovlivněny kraji-
nou Skotska a Itálie.   ise

Dva jubilanti a členové Unie výtvarných umělců Olomoucka vystavují od 5. února v Galerii města Olomouce na Dolním náměstí 
sérii obrazů a kreseb ve stylu impresionismu a abstraktexpresionismu. 

Únor: jubilanti se představují v Galerii města Olomouce 
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Ještě před sto lety se na jevišti olomouc-
kého divadla hovořilo výhradně německy. 
Čeština zazněla poprvé až 1. září 1920, 
kdy měla v tehdejším Českém divadle 
v Olomouci premiéru Smetanova Libuše.

Stoleté výročí chce současné Moravské 
divadlo Olomouc oslavit kočováním po 
kraji, otevřením prozatímní scény i gala-
večerem s významnými hosty. Do divadla 
zavítají také výrazné osobnosti české 
divadelní a filmové režie. „Chceme akce 
k oslavám sta let českého divadla v Olo-
mouci rozprostřít do celého roku,“ uvedl 
ředitel David Gerneš.

Senát, kočování i výstaviště
V dubnu se Moravské divadlo dočká 
prezentace v Senátu Parlamentu České 
republiky. V budově na Valdštejnském 
náměstí v Praze bude výstava zachycují-
cí historii olomouckého divadla a diva-
delní budovy.

V červnu zahrne oslavy i Moravské 
divadelní léto kočováním po vybraných 
městech regionu. Na populární tituly 
Starci na chmelu, Sluha dvou pánů či Po-
střižiny se mohou těšit například v Hanu-
šovicích či Velké Bystřici.

V srpnu vyroste na Výstavišti Flo-
ra prozatímní scéna, která bude hostit 
olomoucké umělecké soubory i hostují-
cí divadla. Na programu budou besedy, 
workshopy a autogramiády. „Chceme 

připomínat, že české divadlo do roku 
1920 kočovalo různě po Olomouci a če-
kalo na svou stálou scénu,“ objasnil ředi-
tel Gerneš.

Program prozatímní scény vyvrcholí 
galavečerem spojeným s předáním cen 
za nejlepší umělecké výkony současné 
sezony. Oslavám sta let českého divadla 
v Olomouci bude věnovaná také letní 
etapa květinové výstavy Flora Olomouc 
s tématem Zahrada jako divadelní scéna.

Hlavní večer věnovaný stoletému 
jubileu bude 6. září. Budou na něm 
všechny výrazné umělecké osobnosti 
spojené s olomouckým divadlem. V ju-
bilejní sté sezoně 2020/2021 pak do 
Olomouce zavítají významní divadelní 
a filmoví režiséři.

Režie slavných
První premiérový titul příští sezony, 
adaptaci knihy Vladimíra Körnera Zánik 
samoty Berhof, nastuduje se souborem 
činohry dlouholetý umělecký šéf Dejvic-
kého divadla Miroslav Krobot.

„Protože víme, že se pánové Körner 
a Krobot vzájemně dobře znají, měli 
jsme za to, že tahle látka by pana Kro-
bota mohla zajímat, ale sdělil nám, že 
už divadlo režírovat nechce, protože 
vše, co na divadle toužil udělat, už zin-
scenoval. Když jsme se pak ale zmínili 
o autorovi a konkrétním titulu, pře-
ci jen mu to nedalo a vzal si týden na 

rozmyšlenou. Po týdnu zavolal, že naši 
nabídku přijímá. Pro náš soubor bude 

Světová rarita – 
olomoucká opona

Slavnostní opona Moravského diva-
dla od akademické malířky Oluše 
Vítkové je největší ručně utkanou 
reliéfní uměleckou tapiserií na světě. 
Dílo o ploše 88 metrů čtverečních 
je monumentální stylizací obrazu 
města do šachové orlice s iniciálami 
SPQO. Je v ní setkáno 35 kilometrů 
vlněné příze ve více než třech milio-
nech vazebných bodů. Umělkyně na 
ní pracovala čtyři roky. Instalována 
byla v červnu 1976, sejmuta byla při 
rekonstrukci v roce 1992. Od roku 
2001 se používá jen při slavnostních 
příležitostech.   pok

 KE STO LETŮM DIVADLA CHTĚJÍ DIVÁCI REVIZORA 
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spolupráce s ním mimořádným tvůrčím 
zážitkem,“ řekl umělecký šéf činohry 
Roman Vencl.

Dlouholetý sólista a umělecký šéf ba-
letu Národního divadla v Praze Petr Zuska 
uvede v Olomouci titul Sólo pro tři. „Vní-
mám ho jako jednoho z předních českých 

choreografů. Byl to i můj šéf, na kterého 
pokaždé rád vzpomínám. Těší mě, že na-
bídku režírovat v Olomouci přijal. Myslím 
si, že všichni moji kolegové mohou získat 
zkušenosti s choreografem, který má vy-
soké nároky na profesionální úrovni,“ po-
psal umělecký šéf baletu Michal Štípa.

Režii operní inscenace si poprvé vy-
zkouší televizní a filmový režisér Jiří 
Strach. Přijal nabídku vedení olomoucké 
opery a operety a v příští sezoně nastu-
duje Rusalku Antonína Dvořáka.

 „Mám rád jeho pohádkové filmy, kte-
ré jsou do detailů promyšlené a hlavně 
jsou inteligentní. Oslovil jsem jej přes 
sociální síť a poté jsme se setkali osobně. 
V dobrém slova smyslu mě šokoval svou 
skromností, pozitivitou a nadšením pro 
věc. S nabídkou okamžitě souhlasil, jen 
bylo potřeba najít vhodný termín. Bude 
to jeho operní debut a nesmírně se na re-
žii u nás těší,“ uvedl umělecký šéf opery 
a operety Miloslav Oswald.

Hlas publika
Na jaře loňského roku vyhlásilo Morav-
ské divadlo anketu, v níž dalo hlasujícím 
na výběr ze tří činoherních inscenací, 
které měly v Olomouci premiéru právě 
v roce 1920.

Diváci si tak mohli vybrat mezi Go-
golovou komedií Revizor, Shakespea-
rovou tragédií Král Lear a Ibsenovým 
dramatem Heda Gablerová. Dopadlo to 
tak, že s výrazným náskokem zvítězil 
divácky oblíbený Revizor.   pok

Několik stovek lidí si v lednu prohlédlo 
zákulisí Moravského divadla. Den otevře-
ných dveří souvisel s dalším letošním vý-
ročím, kterým bylo 90 let od slavnostního 
otevření divadelní budovy.

Návštěvníci si při exkurzi prohlédli 
zkušebny orchestru či sboru, hereckou 
šatnu nebo vlásenkárnu, ale dostali se  

i na pověstná prkna znamenající svět  
a sami si odkrokovali hloubku jeviště. 

Své vlastní pas de deux si mohli udě-
lat i před zrcadlem v baletním sále. S po-
bavením takové možnosti využila i Jana 
Žouželková. 

„Jako dítě jsem chtěla být baletka. 
Dnes chodím do divadla hlavně na baletní 
představení,“ řekla návštěvnice. Z prohlíd-
ky zázemí divadla byla nadšená.    pok

 V ZÁKULISÍ

Ivana Plíhalová a František Řehák Ivana Koktová a Vladimír Čech
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Úctyhodných 49 096 řešených událos-
tí zaznamenali olomoučtí strážníci 
v loňském roce. Jedná se jak o události 
oznámené občany, tak z vlastní činnosti 
strážníků při výkonu služby. Jako přestu-
pek se ukázalo 37 883 z nich. Proti roku 
2018 je to o šest tisíc více.

Nejzajímavější srovnání v policejních ta-
bulkách lze ale nalézt na řádku vyříze-
ných událostí formou domluvy. Je tam 
úctyhodné číslo 15 892. Zatímco v roce 
2018 pouhých 396.

„Došlo ke změně v legislativě, kdy 
v roce 2018 přestupky týkající se nejvíce 
problematiky parkování mohly být vyří-
zeny pouze sankčním způsobem, nebo ve 
správním řízení. Na základě změny právní 
úpravy tak v roce 2019 již bylo možné tyto 
přestupky vyřídit také formou takzvané 
domluvy,“ vysvětlil ředitel Městské policie 
Olomouc Pavel Skalický. Tvrdí, že základ 
práce strážníka je v oblasti preventivního 
působení, nikoliv pouze v sankční ob-
lasti. „Vážíme si všech, kteří se pro svoje 
protiprávní jednání dostaví na městskou 
policii, protože tím prokazují svůj zá-
měr věc co nejrychleji vyřídit. V takových 

případech, pokud se nejedná o recidivu, 
tak v drtivé většině jejich přestupky jsou 
vyřízeny pouze domluvou,“ řekl Skalický.

Výše uložených blokových pokut loni 
činila 6,7 milionu korun, což je asi o sedm 
set tisíc méně než v předchozím roce.

Roste počet porušování  
městských vyhlášek
Rapidní je ale nárůst navýšení v počtu 
porušení vyhlášek z 0,44 procenta na 
3,18 procenta. Nejčastěji se jedná o nere-
spektování obecně závazných vyhlášek 
v oblastech zákazu konzumace alkoholu 
na veřejnosti či žebrání, dále pak 
o nekázeň při venčení psů – výběh na 
volno v parcích nebo ponechání exkre-
mentů v sídlištní zástavbě. Současně je 

kladen důraz na efektivitu řešení těchto 
protiprávních jednání.

„Souvisí to s tím, že vedení samosprá-
vy se rozhodlo vyjít vstříc nejen obyva-
telům, ale i turistům, aby byli chráněni 
při kontaktu s nepřizpůsobilými osobami 
a byl zajištěn dohled nad veřejným po-
řádkem. Obecným zájmem je zajistit 
pro obyvatele města a jeho návštěvníky, 
aby mohli navštěvovat památky v klidu 
bez vystavování se obtěžujícímu cho-
vání a aby jevy jako žebrání a požívání 
alkoholu na veřejnosti byly eliminová-
ny. Hlavně na ožehavých místech – před 
nákupními centry, před nádražím, u ka-
tedrály, v prostorách poskytujících soci-
ální služby apod.,“ vyjmenoval Skalický. 
Podle ředitele městské policie je ve měs-
tě problematických asi sedmdesát lidí, 
kteří jsou mezi strážníky již pověstní.

Vede špatné parkování
Z celkových téměř 38 tisíc přestupků se 
jich 97 procent týkalo dopravy. V drtivé 
většině šlo o špatné parkování.

„Naše vize je udržet dopravní zátěž 
ve snesitelných mezích. Chceme zasa-
hovat pouze tam, kde je to nezbytně 
nutné, kde musí být zajištěn průjezd 
záchranářských složek, dopravního 
podniku nebo technických služeb. Není 
naším cílem dělat pořádky v sídlištních 
zástavbách, kde počet vozidel neod-
povídá možnostem parkovacích ploch, 
bydlícím lidem a jejich majetkovým po-
měrům. Chybí mi určitá míra vzájemné 

 MĚSTSKÁ POLICIE 2019:  
 TÉMĚŘ PADESÁT TISÍC UDÁLOSTÍ 
 ŘEŠENÝCH STRÁŽNÍKY 

Soutěž o hlásiče kouře a detektory nebezpečných plynů

Statutární město Olomouc vyhlásilo 
v prosincovém čísle Olomouckých listů 
soutěž o hlásiče kouře a detektory ne-
bezpečných plynů. Účastníci soutěže 
zasílali správné znění tajenky soutěžní 
doplňovačky a následně byli vylosováni 
3 výherci, které ocenil náměstek primá-
tora Martin Major hlásičem kouře nebo 
detektorem nebezpečných plynů.

Výherci se stali Irena Čepková, Jindřich 

Hovadík a Vladimír Přidal. Své ceny vítě-
zové převzali z rukou náměstka primáto-
ra Martina Majora. „Těší mě, že se čtenáři 
takových soutěží zúčastňují a mají zájem 
o zvýšení bezpečí svých domovů,“ doplnil 
k osobní gratulaci náměstek Major.

I za tuto doplňovačku obdrží vyloso-
vaní výherci hlásiče kouře a detektory ne-
bezpečných plynů dle vlastního výběru.
Správné znění tajenky zasílejte do 

13. února na adresu Magistrát města 
Olomouce, odbor ochrany, Palackého 
14, 779 11 Olomouc. Obálku označte 
heslem „SOUTĚŽ“. Můžete ji rovněž 
odeslat elektronicky e-mailem na ad-
resu: mmol.ochr@olomouc.eu. Neza-
pomeňte připsat své jméno, příjmení, 
adresu bydliště a telefonní číslo.

Tři vylosované soutěžící budeme 
kontaktovat.  mmo
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ohleduplnosti a elementární dodržování 
základních pravidel silničního provozu 
mezi řidiči,“ uvedl Skalický.

Jinými slovy, pokud je zachována prů-
jezdnost, není třeba řidiče zaparkova-
ných vozidel řešit sankčním způsobem. 
„Jako problém vidím odstavování vozidel 
v křižovatkách, zejména při výjezdech na 
páteřní komunikace,“ prohlásil ředitel. 
Má za to, že ne vždy je naplněna celá 
skutková podstata dopravního přestupku, 
škodlivost a nebezpečnost jednání. 

„Důsledné dodržování litery zákona 
formálním způsobem by znamenalo, že 
polovina vozidel na sídlišti by parkova-
la protiprávně v rozporu s dopravními 
předpisy, kdy praktické vyřešení toho-
to problému není ani v silách městské 
policie.“

Nasazení botičky může řidič očekávat 
v místech, kde je hrubě porušen doprav-
ní předpis, třeba při stání na chodníku, 
na trávě nebo když strážník z dostup-
ných informačních systémů zjistí, že 
řidič se protiprávního jednání dopustil 
opakovaně.

Hlídá se i virtuálně
Strážníci loni ale řešili i jiné případy než 
parkování. Například verbální i fyzické 
útoky na revizory dopravního podniku 
nebo převozy 321 odchycených zvířat 
a v 87 případech zadrželi na místě pa-
chatele trestného činu.

Na veřejný pořádek dohlíží městský 
kamerový dohlížecí systém. Nepřetr-
žitá služba na operačním středisku má 
k dispozici přes šedesát 
kamer. Další mobilní ka-
mery slouží k odhalení 
pachatelů a monitoringu 
pohybu osob u kulturních 
památek, současně i na 
vytipovaných místech dle 
požadavků zástupců ko-
misí městských částí.

A od loňského roku mají strážníci také 
svůj profil na Facebooku i YouTube a v zá-
jmu doplnění personálního stavu se pre-
zentovali i náborovou kampaní.

V autoparku jsou nově i vlastní nabíje-
cí stanice pro elektroauta.

Novinky roku 2020
Chystaných novinek v letošním roce je 
několik. Strážníci plánují rozšíření provo-
zu elektrovozidel, na základě požadavků 
některých komisí městských částí se za-
bývají přípravou materiálů pro možnost 
instalace stacionárních radarů na měření 
nejvyšší povolené rychlosti. „Automati-
zované zařízení bude předávat podklady 
o přestupcích správnímu orgánu k doře-
šení,“ vysvětlil ředitel Skalický.

Jako další je možnost operativnější-
ho odvozu podnapilých osob vlastním 
upraveným vozidlem díky převedení 
vozidla zdravotnické záchranné služby 
prostřednictvím Olomouckého kraje. 
Fungovat by mělo po přestavbě na pod-
mínky provozu od konce března. „Jedná 
se o prostorné vozidlo vhodné pro mani-
pulaci s osobami pod vlivem omamných 
látek a alkoholu a jejich odvoz na zá-
chytnou stanici. Cílem je urychlit odvoz 
na záchytnou stanici z frekventovaných 
míst, kdy dosud se na odvoz sanitkou 
častokrát muselo čekat i delší dobu,“  
objasnil Skalický.

V plánech strážníků je ale i z důvodu 
omezených finančních prostředků dosud 
odkládaná rekonstrukce operačního a ka-
merového dohledového systému.    ptx 

 
Rozpočet na rok 2020 
Plánovaný stav: 122 strážníků, podstav 10 strážníků 
Provozní náklady: 10,5 milionu Kč 
Mzdy: 74,5 milionu Kč

MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC

Nekontrolované hoření 

Úprava jídla na vařiči 

Při výbuchu vzniká tlaková

CO je OXID …

Jídelní náčiní 

Ztráta plynu

Poplach, zvonění

www.simplonpower.cz

www.zahradybruchotin.cz 

Zahrady Holice
www.zahradyholice.cz 

Zahrady Holice

6 rodinných domů

10 rodinných domů
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Korupční aféra se hned vysvětlila 
V olomouckém tisku píší, že byla odha-
lena „nemravná korupční aféra“. V době, 
kdy se šmelí s kdejakým sortimentem, 
protože ničeho není dostatek, to ani čte-
náře nepřekvapuje. V cukrovaru bratří 
Mayů prý byl objeven zašantročený vagon 
plný prvotřídního nedostatkového sukna. 
Jenže už druhý den se ukázalo, že je vše 
jinak – a noviny se musí omluvit. Cukrovar 
bratří Mayů jen vyhověl žádosti vývozní 
společnosti Čechoslavia, která měla k vý-
vozu látek do Jugoslávie řádné povolení, 
a přidal její vagón ke svým vozům s cuk-
rem. Exportéři chtěli ušetřit při zajištění 
vojenské eskorty tím, že stejná stráž bude 
cestou do Jugoslávie hlídat náklad cukru i 
náklad látek. Bublina splaskla. 

Beznohý pilot přiletěl novým typem letadla

Letecké spojení Praha–Olomouc otestoval 
v lednu 1920 pilot poručík Valenta. Jeho let 
byl zajímavý z několika hledisek. Jednak 
vyzkoušel nový model letadla, jehož mo-
tor o výkonu 320 HP v kombinaci s lehkou 
duralovou konstrukcí dokázal vyvinout 
rychlost 180 kilometrů v hodině, za druhé 
pozornost zasloužila i sama osobnost pilo-
ta. Italský legionář J. Valenta byl za války 
zraněn a přišel o levou nohu. Přesto se ale 
dokázal k letectvu vrátit a své schopnosti 
prokázal právě tímto letem. 

Děla duní až v Olomouci
Cvičení polního dělostřelectva se koná 
v únoru poblíž obce Daskabát. Na přehlíd-
ku schopností československých dělo-
střelců se přijíždí podívat i ministr národní 
obrany Václav Klofáč. Cvičná kanonáda je 
pak slyšet až v Olomouci. 

Lupič se vrátil do Hodolan
Ve čtvrti se zničehonic objevil místní vý-
tečník L. Formánek. Muž, obávaný svým 
okolím pro opakované loupeže, byl při-
tom nedávno zatčen a uvězněn v Praze. 
„Z Prahy nám sdělili neuvěřitelnou věc, a 
totiž že odsouzený Formánek byl dočasně 
propuštěn, když přislíbil, že se včas vrátí 
do arestu zpět“.   mif

PŘED STO LETY

Sto let od velké povodně. Leden 1920 
Olomoučany vystrašil
Přesně sto let v lednu uplynulo od velké 
povodně v Olomouci. Ne, nespletli jsme 
se. Řeč totiž není o nechvalně proslulé 
povodni z roku 1997, ale o ničivém řádění 
vodního živlu v zimě roku 1920. S drama-
tickým rozléváním řeky Moravy měli totiž 
negativní zkušenosti i naši předkové.

Povodně z ledna 1920 přitom nebyly ve 
20. století ani zdaleka první! První za-
znamenali Olomoučané už po tuhé zimě 
z přelomu let 1900 a 1901. Množství 
ledu, které se v březnu 1901 při rychlém 
tání uvolnilo, ucpalo koryto řeky. Obrov-
ské ledové kry přinutily vodu rozlít se 
daleko do okolí a navíc i zbořit dřevě-
ný most mezi obcemi Černovír a Laz-
ce. Další velká povodeň se odehrála za 
války, v dubnu roku 1917. Tehdy byly na 
vině silné deště. Tentokrát voda protrh-
la ochrannou hráz u Chomoutova. Obce 
okolo Olomouce byly odříznuty od světa 
a spojení zajišťovaly jen čluny.

Když prší v lednu
Velká povodeň přišla dva roky po vál-
ce a vzniku Československé republiky. 
Nepřišla na jaře ani v létě, ale uprostřed 
zimy. Tedy té kalendářní. Reálně byla zima 
v lednu 1920 podobná spíše naší letošní 
ne-zimě. Teploty se pohybovaly nad nulou, 
navíc vydatně pršelo. Olomoučany depta-
lo, že tehdy hladina řeky stoupala opako-
vaně – po první povodni hladina klesla, 
za pár dní začala ale voda znovu stoupat 
a opět se rozlila. Definitivní klid byl až oko-
lo 20. ledna, kdy se následky povodní zabý-
valo městské zastupitelstvo.

Řeka se poprvé vylila ze břehů v úterý 
13. ledna. Už v předchozích dnech sledova-
li lidé s obavami, jak hladina stoupá, u Lito-
vle se vytvořilo ohromné jezero. Nakonec 
voda začala ohrožovat i Olomouc a po-
stihla především už tradičně riziková místa 
v Černovíře a na Lazcích. Kolem desáté 
hodiny dopoledne se prý velká voda přiva-
lila přes louky od Chomoutova. Zalita byla 

i silnice z města k Hradisku, tedy dnešní 
Sokolovská ulice. Mezi městem a okolím 
rostla nová vodní plocha. „Za vodou“ už 
v tu dobu byl také Hejčín a Řepčín. Voda 
se dostala také na Envelopu. Zaplaveny 
byly zejména zahrady i sklepy a přízemí 
některých domů. Odříznutým obyvatelům 
dlouho nepřišel nikdo na pomoc a neby-
ly k dispozici ani lodě. Záchranu nakonec 
provedla armáda, byť vojáci sami měli pro-
blémy – voda totiž zaplavila dělostřelecká 
kasárna a vojenský soud na Envelopě.

Kolísání hladiny zneklidňovalo 
Olomouc
O den později, ve středu 14. ledna, začala 
hladina klesat. Postiženým se ulevilo. Vy-
padalo to, že budou obnoveny komunika-
ce a místo lodní dopravy budou lidé mezi 
středem města a okolními čtvrtěmi opět 
normálně chodit.

Jenže situace se po krátkém zlepšení 
zase otočila. Odpoledne a večer zača-
la voda znovu stoupat. A v tu chvíli to 
vypadalo ještě hůře. „Správa městské 
elektrárny oznámila nám telefonicky, že 
neklesne-li během noci voda, bude nu-
cena zastaviti nejen veškeren provoz na 
pouliční dráze, nýbrž i dodávky proudu 
všeho druhu. Situace je nejvýš kritická!“ 
stálo v deníku Pozor tučným písmem.  
Vedení podniku muselo 15. ledna elek-
trárnu skutečně odstavit a přerušit do-
dávky elektrického proudu. Na rozdíl 
od dneška však tehdy měli snad všichni 
doma svíčky nebo petrolejové lampy, 
takže lidé doma potmě sedět nemuse-
li. Nejezdily však tramvaje, nefungovalo 
veřejné osvětlení a zastavil se průmysl. 
Hladina řeky stoupla na 3,5 metru.

Situace se uklidnila až další týden. 
Starosta Karel Mareš pak slíbil, že město 
provede co nejrychleji soupis škod a po-
škozeným lidem pomůže. Vyzval k soli-
daritě a k tomu, aby postiženým pomáhal 
každý, kdo může, a to nejen v Olomouci, 
ale v celém okrese. Poděkoval armádě, 
která poskytla velkou pomoc, byť sama 
měla co dělat se svými objekty, a hájil ak-
tivitu města, které dle něj dělalo, co bylo 
v jeho silách. Vyzval také obce na severu 
Moravy, aby příště včas sdělily do Olomou-
ce, že se blíží povodeň. 

Moravská města se navíc už 19. ledna 
v memorandu zaslaném na příslušná 
ministerstva dohodla, že musí být pro-
vedena regulace řek a nová protipovod-
ňová opatření.     Michal Folta

LEDEN A ÚNOR 1920 TELEGRAFICKY
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Nerušme sběrové soboty!

Sběr velkoobjemového komunálního odpadu - prostě to, co se nevejde 
do popelnice - v Olomouci probíhal řadu let 2× ročně, poté 1krát. Koncem 
loňského roku ale dostaly Komise místních částí zprávu, že pro nedosta-
tek prostředků budou sběrové soboty zrušeny. Mnohé KMČ, především 
ty z okrajových částí města, ihned protestovaly a vyzvaly Radu města 
k revokaci rozhodnutí. Jiné KMČ pouze informovaly občany či se zajímaly 
o možnost objednat kontejnery z vlastních malých rozpočtů. Možná proto 
píše primátor Žbánek na svém Facebooku 13. ledna: „Definitivní zrušení sbě-
rových sobot? Nesmysl, o kterém vedení města nikdy nerozhodlo. Pravda je, 
že jejich organizace byla doposud příšerně drahá a nikdo se tím v minulých 
letech moc nezabýval. Takže pokud si někdo zjednodušil život tím, že mís-
to hledání efektivnějšího způsobu sběru velkého odpadu radši definitivně 
odpíská sběrové soboty, tak ho pošlu s dvoukolákem uklidit ten starý gauč 
v Holickém lese, co tam na konci roku někdo dovezl.“

Pravdou ovšem je, že peníze na sběrové soboty „škrtli“ radní při projed-
nání návrhu rozpočtu města na r. 2020 v tzv. II. čtení 1. listopadu. Tehdy z ná-
vrhu rozpočtu vypadla částka 2,286 mil. Kč, určená dle uzavřené smlouvy 
s Technickými službami na úhradu sběrových sobot. V prosinci potom koali-
ce takto upravený návrh rozpočtu schválila.

Pravidelné přistavování kontejnerů na obvyklých 40 stanovištích je pod-
le ProOlomouc základní a velmi užitečnou službou radnice občanům:
• předchází vzniku černých skládek
• umožňuje zbavit se ledniček, gaučů či bioodpadu i těm občanům města, 

kteří nemají auto, aby je odvezli do sběrného dvora (víc než 1/3 domácností)
• je prevencí i před odkládáním objemných odpadků u kontejnerů.
Máme na to? V rozpočtu města je dlouhá řada zbytečnějších výdajů: 
4 mil. ročně platíme na soukromé televize, propagace u hokejového klubu 
bude stát 9 mil. ročně. Mnohamilionový je nárůst výdajů na festivaly a zá-
bavu organizovanou městem. Takže na to máme. Systémový není ani nápad 
plošně přesunout náklady z jedné hromádky peněz (radnice) na druhou 
(KMČ) a související zvýšená administrativa.

A jak to dělají jinde? V Hradci Králové přistavují kontejnery 2× ročně na 
90 stanovištích, v Liberci 2× ročně na 120 stanovištích, v Č. Budějovicích 1× 
na 22 stanovištích. Ve Zlíně dokonce 6× ročně na cca 50 stanovištích. Všude 
tam platí občané menší poplatky za odpad než u nás. Věřím, že Rada města 
zváží dobře tyto argumenty a vrátí sběrové soboty zpátky do hry.

Plné znění textu je k dispozici na mém zastupitelském blogu.
Tomáš Pejpek / ProOlomouc

NÁZOR ZASTUPITELE

Kulturní komise jako platforma transparentního rozhodování 
o veřejných penězích

Občanky a občany města Olomouce nemusí odborné komise zajímat. Proč 
taky? Jejich jednání je neveřejné, zápisy z jednání nedostupné, případný vliv 
na život města neviditelný. 

Chci sdílet několik zkušeností z práce kulturní komise, kterou vnímám 
jako opravdu svobodné a demokratické fórum v jedné konkrétní oblasti ži-
vota města.

Klíčovým krokem bylo hned na počátku činnosti komise to, že jsme kro-
mě lidí jmenovaných stranami a hnutími přizvali tři nezávislé odborníky 
na kulturu. Ve čtrnáctičlenné skupině je hlas tří silných osobností výrazně 
slyšet a může diskusi pootočit ze stojatých vod zaběhlých zvyklostí směrem 
k dravějším proudům, které olomoucká městská kultura zoufale potřebuje.

Dynamika celé komise se projevila tím, že během několika měsíců nově 
nastavila dotační politiku, a je třeba vyslovit uznání náměstkyni pro kulturu 
a celému kulturnímu odboru za rychlé vřazení změn do systému. Pro rok 2020 
jsme tak vypsali dotace už v nové podobě. Kulturní komise jako jediná organi-
zuje veřejné prezentace při všech žádostech nad 200 tisíc korun. Olomoučan-
ky a Olomoučané se tak mohou přijít podívat, komu a na co jsou přidělovány 
významné částky z dotačních peněz. V propagaci těchto prezentací má ještě 
město resty, příští rok je třeba pohlídat lepší informovanost veřejnosti.

Právě tyto veřejné prezentace v minulých týdnech totiž jasně ukázaly 
(ne)schopnost některých kulturních organizací prokázat konkrétní výsledky, 
místy až netečnost vůči městským penězům, které se řadu let v konkrétních 
titulech přidělovaly spíše na základě starých zvyklostí a špatně uzavřených 
smluv. A naopak se jasně projevila flexibilita, transparentnost a agilnost sub-
jektů, které považují za samozřejmost vícezdrojové financování, mají dobré 
nápady, propojují své kulturní akce s komunitní prací.

Poděkování za demokratické vedení diskuse i hlasování patří Robertu 
Runtákovi jako předsedovi komise. Komisi se podařilo jasně sdělit, že z dotač-
ních peněz nemají být nadále podporovány příspěvkové organizace, jakkoli 
jsou jejich projekty záslužné a podporu města si zaslouží. Nikoli však z oněch 
pouhých 6 %, které jsou v tomto roce na živou olomouckou kulturu vyčleněny 
(zbylých 94 % odchází právě do příspěvkových organizací). Vážím si kolegyň 
a kolegů z kulturní komise i za odvahu u řady tradičních dotačních titulů výraz-
ně ponížit částky, které už neodpovídají významu akce v kontextu života města.

Plné znění textu je k dispozici na mém zastupitelském blogu.

Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové, členka kulturní komise

NÁZOR ZASTUPITELE

Proč se dětem nechce do školy a co s tím?

Děti jsou přirozeně zvídavé a chtějí se učit. Otázkou tedy je – proč se přesto 
do školy, kde se učí nové věci, netěší?

Odpověď je jednoduchá i složitá zároveň: lidé a systém. Český školní sys-
tém je stále zkostnatělý a i přes snahy o reformy v posledních letech nestíhá 
reagovat na společenské změny a implementovat moderní metody, které 
více zapojí osobnost dítěte do učení.

Škola bez negativního naladění 
Už před vstupem do školy může dítě doma slyšet: Teď přestane legrace, 
nastanou povinnosti. Takové strašení ze strany dospělých rozhodně není na 
místě. Rodiče sami by neměli ke školství přistupovat negativně a podobné 
emoce vzbuzovat i v dítěti. Naopak, měli by se snažit o dialog a komunikaci 
se školou a učiteli. Pokud se jim na výuce cokoli nelíbí, je žádoucí konstruk-
tivní diskuze, protože případné konflikty opět odnese nejvíce zase jen dítě. 
Samozřejmě, v první řadě jde o vztah učitele a dítěte.

Co příliš nezabírá, je říkat dětem, že vše bude dobré. Jsou chytré a do-
kážou situaci vnímat. Vše je o vzájemném vztahu – učitelů, vedení školy, 
dětí a rodičů. Bohužel, někdy je to začarovaný kruh: děti jsou stresované od 
učitelů i rodičů, učitelé zase od rodičů i vedení školy. Učitelé by přitom měli 
děti zdravě a pozitivně motivovat, protože pedagogika není jen o předávání 
znalostí a informací, ale nese s sebou i výchovný prvek.

Řešením je především pozitivní pedagogika a pozitivní motivace dětí, 
které by učitelé měli přestat stresovat. Bohužel přístup, kdy je vzdělávání 
založeno jen na předávání znalostí a neobsahuje výchovný prvek, začíná 
už na pedagogických fakultách, kde jsou semináře pedagogiky považova-
né za něco, co spíše obtěžuje. Lidé, kteří jsou na fakultách zodpovědní za 
nastavení vzdělávání budoucích kantorů, systém moc měnit nechtějí nebo 
nemohou.

Co můžeme udělat pro dítě?
Komunikujte. S dítětem, s učiteli, se školou. Buďte optimističtí a konstruktivní.
Pamatujte na to, že škola nepřebírá zodpovědnost za výchovu dítěte. Neza-
hlťte dítě přemírou mimoškolních aktivit, po kterých bude unavené a nebu-
de mít už sílu na učení.

 
Mgr. Radim Lindner / ANO 2011 

ředitel školy, předseda Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času
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TIRÁŽ

TAJENKA
Ideální manželství má dva předpoklady… 
— Sókratés klasický řecký filozof 469–399 př. n. l. 

Tři vylosovaní luštitelé získají poukaz pro dvě osoby  
na libovolnou výstavu Flora Olomouc v letošním roce.

Tajenku křížovky zasílejte do 17. února 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: 
Zrcadlo je můj nejlepší kamarád. Protože, když  
brečím, nikdy se mi nebude smát.
(Charlie Chaplin)
 
Úspěšnou luštitelkou byla Alena Pouličková.

KŘÍŽOVKA

SPOJOVAČKA
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masopustní průvod a rej masek ∙ hanácké folklorní soubory

domácí zabijačka ∙ masopustní a zabijačkové speciality

pouliční divadlo Kvelb ∙ kapela Stracené Ráj

dětská dílnička s výrobou masek ∙ ledové sochy

tourism.olomouc.eu

zve statutární město Olomouc · vstup zdarma · změna programu vyhrazena · www.olomouc.eu

Sobota 15. 2. 2020 · 9:00–17:00
Olomouc, Horní náměstí
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