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Máte psa? 
Máte i povinnosti

 Volejbalistky obhájily  
 výhru v Českém poháru

Na Lazcích vznikne 
nový park

5 15 25

 1,5 METRU PRO KAŽDÉHO. 
 VÝTVARNÍCI SLAVÍ KOLEKTIVNÍ VÝSTAVOU 
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PRODEJCE INVESTOR

Pavla Gottwaldová, DiS.

725 797 757

PRODEJCE

Biokoridor v těsné blízkosti 
Pozemky od 713 m2 do 1479 m2

Cena od 2 808,-Kč/m2 do 3 692,-Kč 
Bydlení v městské části Olomouce

Dostupnost MHD
Cyklostezka

Mgr. Zdeněk Vaněčka

603 177 711

PRODEJCE

CHCETE POZEMEK?

CHCETE DŮM?

CHCETE BYDLET V OLOMOUCI?

Technické služby města Olomouce 
hledají nového kolegu na pozici 
Mistr na provozovně Místní komunikace 

Vaše náplň práce:
• dohlíží	na činnost	provozovny	a organizuje	její	práci	
zejména	v oblasti	oprav	vozovek,	chodníků	a dopravního	
značení,	zabezpečuje	kvalitu	provedené	práce

• dohlíží	na dodržování	bezpečnostních,	protipožárních
a hygienických	předpisů

• řídí	personální	záležitosti	provozovny	včetně	výběru
pracovníků,	zaškolování,	hodnocení

Profil kandidáta:
• vzdělání:	SŠ	s maturitou,	stavební	výhodou
• ŘP	sk.	B
• zkušenost	s vedením	lidí

Naše nabídka:
• hrubá	mzda:	35 000	Kč
• plný	pracovní	úvazek,	pracovní	doba	37,5	hod./týden
• 25	dnů	dovolené,	stravenky	v hodnotě	120	Kč
(zaměstnavatel	hradí	99	Kč)

• nástup	možný	od	1.	4.	2020

V případě	zájmu	zašlete	svůj	životopis	
na e-mail: prace@tsmo.cz
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HEJČÍN A ŘEPČÍN SE SETKALY 
S PRIMÁTOREM A JEHO NÁMĚSTKY

MICHAL URBÁŠEK: 
PROFESIONÁLNÍ DĚDEČEK

INSPIRUJÍCÍ TAMPERE: OLOMOUC  
HLEDÁ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA  
MÁ  NOVOU JÍDELNU I KUCHYŇ

TRENÉR PETR JOHN ULIČNÝ 
OSLAVIL SEDMDESÁTKU

Dvě hodiny, dvě komise, šest otázek. Tak 
byla ohraničena diskuse vedení města se 
zástupci komisí městských částí.

Rozhovor s úředníkem, který má šanci 
stát se spisovatelem. Chybí mu k tomu 
další dvě knihy.

Nápady, zkušenosti i příklady toho, co 
jinde dobře funguje. Olomouc se inspiruje 
na severu Evropy.

31
OLOMOUC VĚNUJE 
DO CHARVÁT HASIČSKÝ VŮZ 

O speciálně upravené starší hasičské 
vozidlo z Olomouce projevili zájem 
dobrovolní hasiči v Charvátech. 

Investice města za více než sedm milionů 
korun proměnila část Základní školy 
Svatoplukova.

Pro Sigmu získal první velkou trofej, 
Český pohár, a zapsal se nesmazatelně  
do dějin olomouckého fotbalu.

Eva Benešová
důchodkyně

Markéta Hamrlová
prodavačka

Václav Navrátil
taxikář

NEOBČASANO

Máte rádi umění, chodíte do olomouckých galerií?

Chodím do většiny galerií v centru 
města, někdy jsem dokonce zvaná 
na vernisáže. Co se mi líbí? Záleží 
na autorovi – co mi padne do duše.

Chodím se do galerií občas 
dívat na obrazy nebo keramiku. 
Sem tam i něco koupím, nějaké 
drobnosti jako dárek.

Nechodím, nemám na to čas.

GLOSA

Olomouc se může pyšnit více než 
dvaceti galeriemi či výstavními prostory. 
Na stotisícové město je to velmi slušné 
číslo! Máme tady galerie tradiční, jako je 
Muzeum umění, spolkové, jako je Galerie 
města Olomouce nebo Caesar, a je tu 

celá řada těch soukromých, komerčních. 
A v poslední době vznikly i nové unikátní 
prostory Telegraphu či Art Rubikon. 
Přesto se nemůžu ubránit pocitu, že 
galerie navštěvuje stále stejná, možná 
i zmenšující se skupina milovníků umění. 
Na stotisícové univerzitní město trochu 
málo! Byl bych skutečně rád, kdybychom 

se na vernisážích začali potkávat 
i s novými tvářemi. 
Tak co, uvidíme se třeba na vernisážích 
v březnu?

Radim Schubert 
vedoucí oddělení kultury
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OZNÁMENÍ

Arcibiskupství olo-
moucké zve na pre-
zentaci nové knihy 
vydané u příležitosti 
letošního 400. výročí 
mučednické smrti 
sv. Jana Sarkandra. 
Slavnostní večer 
v rámci Jubilejního 
roku sv. Jana Sarkan-
dra se koná 16. března od 17 hodin v Ar-
cibiskupském paláci. Program doplněný 
hudbou a uměleckým přednesem vyvrcholí 
požehnáním nové knihy a autogramiádou.

Veškeré závady týkající se veřejné zeleně, 
komunikací – rozbité chodníky, prorůstají-
cí zeleň v chodnících, nepořádek v uli-
cích, nefunkční osvětlení nebo semafory, 
nevyvezený odpad, nepořádek kolem 
kontejnerových stání mohou lidé oznámit 
Technickým službám města Olomouce 
prostřednictvím formuláře Hlášení závad 
na webové adrese www.tsmo.cz.

Urgent olomoucké fakultní nemocnice 
aktuálně hledá nové lékaře, a to priorit-
ně v oborech chirurgie a vnitřní lékařství. 
Zájemci o zajímavou a společensky vysoce 
prospěšnou práci lékaře na Oddělení ur-
gentního příjmu FN Olomouc se mohou 
hlásit prostřednictvím webových stránek 
www.fnol.cz v sekci Kariéra a vzdělávání. 
Lékařům s požadovanou specializovanou 
způsobilostí garantuje nemocnice po zapra-
cování příjem 80 až 100 tisíc korun měsíčně.

Služby Krizové pomoci a Dluhové porad-
ny se přestěhovaly do centra města na 
adresu Riegrova 1. Sociální pracovníci 
a krizoví interventi jsou připraveni podat 
pomocnou ruku a poskytnout potřebnou 
pomoc, podporu či zprostředkovat kon-
takt na další navazující odborné služby.

Slavnostní shromáždění u příležitosti 170. 
výročí narození Tomáše Garrigua Masary-
ka, se uskuteční v pátek 6. března ve 14:00 

na Žižkově náměstí za účasti představitelů 
města, zástupců spolků a sdružení.

Soví noc v Domě přírody v centru Sluňá-
kov se uskuteční v pátek 6. března od 
18 hodin. Večer se sovami ze stanice pro 
handicapované živočichy přinese aktivi-
ty pro děti, besedu a vycházku za houká-
ním sov. Vhodné i pro děti, které vydrží 
vzhůru. Ukončení po 20. hodině. Rodinné 
vstupné je 200 korun.

Přijďte se podívat na místo, kde si na-
šla domov bobří rodinka. Rodinný život 
bobrů, návštěva jejich ložnice, jídelny, 
trucovny, spižírny i zahrádky (garáž zatím 
nemají). Jak bobři pomáhají s péčí o areál 
Domu přírody v centru Sluňákov, se může-
te ujistit v sobotu 7. března od 9:30. Rodin-
né vstupné činí 200 korun.

Letadla, lodě, vrtulníky, ponorky, vláčky, 
autodráhu, sbírku historických slabikářů – 
to vše nabízí výstava For Model. Koná se 
ve dnech 13.–15. března v pavilonu A a E 
na Výstavišti Flora. Letošní ročník bude 
plný aktivit, které vtáhnou do děje i sa-
motné návštěvníky. Novinkou je národní 
soutěž robotů RoboTrip–spring. Na mode-
lářské výstavě nebude chybět ani tradiční 
stavebnice Merkur či deskové hry Mindok. 
Pro děti je připravena také keramická díl-
nička, modelářské workshopy a tvoření 
s barevnými písky.

Poznej svoje zuby v Pevnosti poznání 19. 
a 20 března. Program je určen pro všech-
ny věkové kategorie a zahrnuje přednáš-
ky z oblasti zubní prevence, správné péče 
o chrup či správného výběru dentálních 
pomůcek. Dozvíte se, jak souvisí celkové 

zdraví se zdravím dutiny ústní. Pro všech-
ny jsou připraveny malé dárky. Více na 
www.stopkazum.cz.

Přesahy v ruské literatuře představí Zde-
něk Pechal v přednášce z cyklu Přesahy. 
Koná se 18. března v aule filozofické fa-
kulty na Křížkovského ulici od 16:45.

Ve středu 25. března Martin Jabůrek po-
vede v aule filozofické fakulty přednáš-
ku s názvem Böcklinův ostrov mrtvých 
a jeho filozofie. Obraz Ostrov mrtvých 
Arnolda Böcklina, namalovaný celkem 
v pěti verzích mezi lety 1880–1886 v du-
chu pozdního symbolismu, se stal na 
přelomu 19. a 20. století nesmírně popu-
lárním. Jeho reprodukce se tehdy stala 
všudypřítomnou. Obliba obrazu kore-
sponduje s tehdejším zesíleným zájmem 
o téma smrti a posmrtného života. Jabů-
rek chce v přednášce představit typologii 
nejvýznamnějších přístupů ke smrti, jak 
se zformovaly v literatuře, filozofii a vědě. 
Přednáška začne v 16:45.

Jarní Flora Olomouc nabídne návštěvní-
kům expozici Chrám jara. Mezinárodní 
květinová a zahradnická výstava se usku-
teční od 23.–26. dubna a vstupenky jsou 
již v předprodeji. Zvýhodněné vstupné lze 
pořídit do 15. března v cenách 120/90/50 
korun. Rodinné vstupné je za 320 korun. 
Vstupenky zakoupíte online na webových 
stránkách www.flora-ol.cz.

Podpořte Tulipánový měsíc Centra Ame-
lie, jehož posláním je zviditelnit potře-
bu komplexní péče během onkologické 
nemoci. V úterý 10. března od 16:30 to 
bude přednáška Jany Gebauerové v Edel-
mannově paláci Cesta k dobré náladě. 
V úterý 17. března proběhne v Bistré krávě 
workshop s autorkou mandal Helenou 
Souškovou a v pátek 20. března bude od 
15 do 18 hodin v centru Amelie dob-
ročinný bazárek. V pondělí 30. března 
Tulipánový měsíc vyvrcholí benefičním 
muzikoterapeutickým workshopem na 
pedagogické fakultě v 16 hodin.
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Probíhající a předpokládané uzavírky komunikací v Olomouci
 1. března – 30. dubna úplná uzavírka ul. Jiráskova v křižovatce s ul. Purkyňova
do 31. května úplná uzavírka ul. Sokolovská, Na Letné, Nábřeží, kpt. Nálepky
do 17. května částečná uzavírka ul. Pavlovická a U Podjezdu
2. března – 30. června úplná uzavírka ul. Masarykova, most přes Moravu
16. března – 30. června částečná uzavírka I/46 ul. Šternberská a úplná uzavírka ul. 
 B. Martinů – Týneček, výstavba přechodu pro chodce
do 30. června úplná uzavírka chodníku a cyklostezky Kosmonautů x Wittgensteinova
do 31. prosince úplná uzavírka ul. Nábřeží

http://www.stopkazum.cz
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NA LAZCÍCH VZNIKNE NOVÝ PARK

Volná plocha v okolí Dlouhé ulice se promění v park. Obyvatelé Lazců, ale i další Olomoučané 
se mohou 16. března zapojit do veřejného projednávání o jeho podobě.
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Nový park podél Mlýnského potoka 
s rozlohou kolem dvaceti tisíc metrů 
čtverečních vznikne na pozemcích měs-
ta. Založení nového parku bylo navr-
ženo v prověřovací studii společnosti 
Zahrada Olomouc už v roce 2006.

PAVEL KONEČNÝ

Lazecký park bude zároveň příkladem 
městské revitalizace říční nivy a význam 
jeho polohy spočívá i v tom, že propojuje 
prstenec parků kolem historického já-
dra s rekreační krajinou. Tato osa zeleně 
vede podél Mlýnského potoka a spojuje 
nový park s navrhovanou rekreační zele-
ní v areálu Kouty a pokračuje dál kolem 
potoka až k jezeru Poděbrady.

Nabízí se možnost revitalizace říční 
nivy, která by evokovala přírodní pro-
středí s novým průtočným ramenem, 
přístupem k vodě, pobytovou loukou 
s výhledem na vodu a přírodním parkem 
s domácími druhy dřevin, modelací teré-
nu ve prospěch celého území, mlatovými 
cestami a herními prvky pro děti.

Přírodní podoba
„Studie, kterou máme k dispozici, řeší 
plochu určenou územním plánem pro 
parkovou zeleň komplexně, a to včetně 
začlenění výukové zahrady Univerzi-
ty Palackého, pozemků města dočas-
ně propachtovaných pro individuální 
zahrádky a obou břehů Mlýnského po-
toka. Jedná se o území zejména mezi 
levým břehem a ulicí Dlouhou. Město 
se v současné době bude zabývat uce-
lenou částí území ve svém majetku,“ 
popsala Jana Křenková z útvaru hlavní-
ho architekta.

Podoba nového parku by měla 
být přírodně krajinářská. „To zname-
ná s maximálním využitím přírodních 
prvků – louka, skupiny dřevin, terénní 
modelace – a zapojením jedinečné-
ho fenoménu Mlýnského potoka do 
prostoru parku,“ objasnila Křenková. 
Studie navíc navrhuje rozšíření rekre-
ačního pásu podél Mlýnského potoka 
na dosud nepřístupné břehy a změnu 

tvaru výukové školní zahrady. „Z hledis-
ka zhodnocení rekreačního potenciálu se 
nabízí jedinečná možnost v rámci všech 
olomouckých parků, kterou je zpřístup-
nění a zapojení Mlýnského potoka do 
nově budovaného parku,“ vyzdvihl pří-
pravy primátor Mirek Žbánek.

Říční niva
Dnešní pole by mělo mít v budoucnu 
snížený dosud strmý břeh tak, aby park 
ve své nejnižší části navazoval na vodní 
hladinu. Vzhledem k tomu, že nový park 
bude sloužit jako přechod městské zele-
ně do krajiny Litovelského Pomoraví, po-
jali jej krajináři jako prostornou louku se 
solitéry a rozptýlenými skupinami stro-
mů. Navrhované stromy respektují dálko-
vé pohledy na dóm svatého Václava a na 
siluetu historického jádra města, které 
jsou součástí genia loci Olomouce.

Přírodní ráz parku zajistí typické 
domácí dřeviny a byliny s ohledem na 
sousedství s Mlýnským potokem, který je 
územním plánem vymezen jako lokál-
ní biokoridor. K potoku dokonce povede 
dřevěné molo. Vybavenost parku zajistí 
lavice, veřejné osvětlení, cestní síť a plo-
cha vymezená jako budoucí možné dět-
ské hřiště.

Dvě etapy
„Z hlediska záměru se jeví jako výhod-
né postupovat ve dvou etapách. Prvním 
krokem by bylo založení nové parkové 
plochy na dnešní orné půdě, tak jak tento 
úkol formulovala porada vedení města. 
Druhá etapa by následně navázala dobu-
dováním dalších částí parkového celku,“ 
naznačila architektka Křenková.
Otázkou zůstává skutečná podoba parku, 

která se bude v nadcházejících měsících 
odvíjet od možnosti získání dotace a po-
žadavků obyvatel. Podněty a připomínky, 
které vzejdou z veřejné diskuze, budou 
zapracovány do dalšího stupně projekto-
vé dokumentace.

Představení záměru nového parku  
a možnosti podílet se na návrhu nového 
parku mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským  
potokem na Lazcích. 

Pondělí 16. března od 17 hodin v areálu 
Základní školy Demlova (ve školní jídelně).

VEŘEJNÁ DISKUZE
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Je to výhodné, město spojí opravu 
ulice 8. května s opravami mostů
Rekonstrukcí projde v následujících 
měsících ulice 8. května. Ve stejné době 
bude probíhat demolice starého a stav-
ba nového mostu v Masarykově ulici 
přes řeku Moravu i oprava mostu přes 
Mlýnský potok na třídě 1. máje.

Rekonstrukci 8. května vyžaduje přede-
vším stav tramvajové trati. Stavba bude 
probíhat do listopadu. Nový most přes 
Moravu bude hotov v polovině roku 2022.

Masarykova bez tramvají
Tramvajová doprava v centru města je za-
stavena. Do doby, než skončí oprava ulice 
8. května, tedy do listopadu, nebudou od 
centra směrem k nádraží vůbec jezdit 
tramvaje. Poté bude zajíždět oboustranná 
tramvaj jen na Žižkovo náměstí. 

Zastávka U Bystřičky nebude obslu-
hována. Dopravní podnik nasadí maxi-
mální kapacitu na náhradní trasy. Po třídě 
Kosmonautů budou jezdit tramvaje v krat-
ších intervalech. Náhradní dopravu budou 
zajišťovat nízkopodlažní autobusy.

Informace jsou podstatné
Město se snaží zajistit majitelům nemo-
vitostí i obchodníkům dotčeným stavbou 
co nejlepší zázemí. O všech okolnostech 
informovalo vedení města se stavebními 
firmami a Povodím Moravy na veřejných 
besedách.

„Navíc máme pro stavbu v ulici 
8. května zajištěnu pravidelnou infor-
mační službu v galerii Moritz,“ uvedl ná-
městek primátora Martin Major.

Budování protipovodňových opatření 
je mimořádně náročně. „Můžeme slíbit, 
že budeme stejně jako v době stavby 
mostu v Komenského ulici veškeré prá-
ce bedlivě sledovat a maximálně tlačit 
na to, aby negativní vlivy pro Olomou-
čany byly co nejmenší,“ řekl primátor 
Mirek Žbánek.

Parkování
Náhradní parkování pro obyvatele ulice 
8. května je zajištěno na vyhrazených 
místech v sousední ulici. V případě Ma-
sarykovy zůstane systém parkování přes 
noc stejný jako doposud. Ulice Jiřího 
z Poděbrad bude opět jednosměrná  
a s možností parkování.

Ohleduplnost stavebníků
Zástupce společnosti Silnice Group, 
která most v Masarykově ulici staví, na 
besedě ujistil, že stavební práce budou 
probíhat od pondělí do soboty vždy od 7 
do 17 hodin.

Zhotovitelem rekonstrukce 8. května 
byla vybrána firma IDS - Inženýrské a do-
pravní stavby. „Uděláme všechno pro to, 
aby diskomfort, který stavba vyvolá, byl 
co nejmenší,“ vzkázal Hynek Schilberger, 
místopředseda představenstva.

Celkové náklady na rekonstrukci 8. květ-
na by měly být téměř 75 milionů korun. Ev-
ropská dotace prostřednictvím operačního 
programu Doprava činí 35,6 milionů.

Koordinace staveb
Podstatné je, že se podařilo sladit stavbu 
mostu přes Moravu s dalšími třemi akce-
mi na stejné trase. Jedná se o rekonstruk-
ci ulice 8. května, opravu mostu přes 
Mlýnský potok a mostu přes Bystřici na 
Masarykově třídě.

„Spojení do stejného termínu s proti-
povodňovými opatřeními je výhodné,“ 
řekl náměstek Major. Podle něj tak město 
ušetří čas, kdy bude trasa mezi hlavním ná-
dražím, náměstím Republiky a náměstím 
Hrdinů bez tramvajové dopravy.   mif

ulice 8. května: menimeolomouc.eu 

Masarykova ulice: 

protipovodnovaopatreni.olomouc.eu
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Ve městě 
rozkvetou záhony 
jarních cibulovin
Loni na podzim, v průběhu října a listo-
padu, nechali pracovníci oddělení měst-
ské zeleně vysadit barevné směsi jarních 
cibulovin ve vybraných částech města 
podél hlavních komunikací. Především 
při ulicích Horní hejčínská, Foersterova 

a Polská. Teď na jaře květiny vykvetou.
„Výsadba byla provedena strojově 

do stávajících travnatých ploch dvěma 
specializovanými firmami,“ potvrdila za 
magistrát Jitka Štěpánková.

Olomoučané se tak mohou těšit 
na barevné koberce z hyacintů, narci-
sů a tulipánů v provedení od jemných 
pastelových tónů růžové, bílé a modré 
barvy až po sytější žlutooranžové kom-
binace, které začnou postupně vykvétat 
již v březnu. Kvetení cibulovin v záhonu 
by mělo trvat až do května.  mno

Vymáhání pohledávek 
je úspěšnější, dluhy ale 
rostou rychleji
O více než deset milionů korun narostly 
dluhy obyvatel vůči městu za druhé polo-
letí loňského roku. Celkový objem magis-
trátem vymáhaných pohledávek narostl 
na 77,6 milionu korun.

Magistrát eviduje 39 397 případů 
pohledávek. Nejvíce na ekonomickém 
odboru, kde je to přes 21 tisíc případů. 
Pomyslnou druhou příčku drží městská 
policie s deseti tisíci případy.

Za celý rok 2019 bylo předáno k vy-
máhání celkem 11 341 pohledávek v ob-
jemu 19,3 milionu korun. Bylo to celkem 
3654 vymáhacích případů. Prostřednic-
tvím oddělení vymáhání pohledávek 
bylo za loňský rok vymoženo z 1070 pří-
padů 4,5 milionu korun.

„Oddělení vymáhání pohledávek je 
rok od roku efektivnější, meziročně evi-
dujeme nárůst počtu vymožených přípa-
dů o osmnáct procent a nárůst celkově 
vymožené částky o třicet procent,“ uvedl 
ekonomický náměstek primátora Otakar 
Bačák.   pok
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Hejčín a Řepčín se setkaly s primátorem a jeho náměstky
Dvě hodiny, dvě komise, šest otázek. Tak 
byla ohraničena diskuze vedení města se 
zástupci komisí městských částí Hejčín 
a Řepčín. Ty jsou podle primátora Mir-
ka Žbánka vzorem komunitního života 
v Olomouci.

Zástupci Hejčína se ptali především na 
budoucnost nově opravené Erenburgovy 
ulice, na dopravu v Horní Hejčínské a na 
přechod přes trať. Řepčínské zase trápí 
odbočka k Základní škole Svatoplukova, 
havárie vodovodu a požadovali vybu-
dování veřejného osvětlení cyklostezky 
podél Mlýnského potoka.

Erenburgova bude nadále i pro  
nákladní auta
Omezení tonáže nákladních aut na šest 
tun na Erenburgově ulici by si přáli lidé 
z Hejčína. To podle dopravních odborníků 
ale není v současnosti možné.

„Omezení dvanáctitunových vozidel 
jsme původně chtěli pro mnohem větší 
území než jen pro Foerstrovu ulici, toho 
jsme ale nedosáhli. Dokud nevznikne na 
kruhovém objezdu u Globusu páté rame-
no, které je záležitostí krajského úřadu, ne 
města, nelze ani počítat s omezením to-
náže pro Erenburgovu,“ odpověděl Martin 
Luňáček z odboru strategie a řízení. Podle 
něj není možný ani odklon dopravy na 

Litovelskou ulici, která je páteřní komu-
nikací pro hromadnou dopravu. S případ-
ným zjednosměrněním dopravy to ale 
nevypadá dobře, už teď s ním předběžně 
nesouhlasí Police ČR.

„Vím, že to není odpověď, kterou byste 
chtěli slyšet. Vlastně ani nevíme, co páté 
rameno skutečně vyřeší. Město nyní nemá 
alternativu, jak to vyřešit, nepomůžou ani 
občanské protesty, protože není k dispozi-
ci technické řešení. Možná bude důleži-
tější křelovská spojka,“ naznačil primátor 
Žbánek. Ta má být hotova v roce 2024.

Náměstek primátora Martin Major do-
dal, že nejjednodušším řešením v krátké 
době je použití tichého asfaltu na další 
části Erenburgovy ulice.

Horní Hejčínská zůstane 
obousměrnou ulicí
Podobně patová je situace i v Horní Hej-
čínské. Problémem je parkování a prů-
jezdnost autobusů. Ani tam se nedá 
v budoucnu počítat se vznikem jed-
nosměrky. „Vím, že situace je kritická, ale 
v této chvíli si musíme vybrat buď par-
kování, nebo hromadná doprava. Obojí 
dohromady není možné,“ řekl primátor 
Žbánek. Jako alternativní řešení přichází 
do úvahy zřízení zóny s třicetikilometro-
vou rychlostí.

Ke škole a se světlem
Mnohem svižněji odsýpala debata s ře-
pčínskou komisí. Ta chce vybudovat 
chodníky a vyřešit vjezd k Základní ško-
le Svatoplukova. „Vím, že je zpracová-
na projektová dokumentace, ale zatím 
to nebylo zařazeno do plánu investic,“ 
odpověděl náměstek primátora Martin 
Major. Řepčínským naznačil, aby pro-
jekt znovu zvážili a případně v něm našli 
možné úspory.

Časté havárie vodovodu byly pro ve-
dení radnice novinkou. Podle jednoho 
z členů komise je to způsobeno nedo-
statečným podložím místní komunikace, 
v níž je vedeno potrubí. To praská pod ná-
porem autobusů a nákladních aut.

„Nejsem si toho vědom a nic takového 
není ani v plánu obnovy vodohospodářské 
infrastruktury,“ kroutil hlavou primátor.

Jednoznačnou shodu našla radnice 
a komise v případě osvětlení cyklostezky. 
Předseda komise Václav Kryl to odhadl na 
tři lampy, které by měly kritický stometro-
vý úsek cyklostezky u Mlýnského potoka 
osvětlit. Radní na to jednoznačně kývli.

„Nemáme patent na rozum ani dost 
peněz. Vše ale sledujeme a vyhodnocu-
jeme,“ řekl na závěr primátor. Připomněl, 
že město připravuje do budoucna i par-
ticipativní rozpočet, kdy si právě komi-
se městských částí budou samy určovat, 
kam a na co peníze půjdou.    pok

Vedení města se zajímá o firmy, radní navštívili Farmak
Jak funguje chemický podnik, jehož tradi-
ce v Olomouci sahá až do 30. let minulé-
ho století, nezůstává stranou pozornosti 
vedení města. Při návštěvě Farmaku se 
radní zajímali o to, jak si společnost stojí 
v konkurenci světového trhu, o zaměstna-
nost i začlenění firmy do každodenního 
fungování města.

„Společnost Farmak patří skutečně 
k tradičním zaměstnavatelům v Olomou-
ci, kterým se podařilo udržet se v kon-
kurenci tuzemského i světového trhu. Je 
vidět, že se firmě stále daří investovat, 

udržovat velký areál a splňovat pravi-
dla odpovědnosti k životnímu prostředí,“ 
ocenil při návštěvě náměstek primátora 
Otakar Bačák.

Farmak je ryze českou chemicko-far-
maceutickou společností, která se zamě-
řuje na výrobu, výzkum a vývoj v oblasti 
generických léčivých látek, chemických 
meziproduktů a chemických specialit. 
Přes 90 procent produkce Farmak ex-
portuje do více než 50 zemí světa. Mezi 
největší odběratele patří státy EU, USA, 
Japonsko a země Jižní Ameriky.   ste
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Datum Hodina

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 1. 4.–2. 4. 2020 14:00–18:00 

Základní škola Olomouc, Petřkova 3 1. 4. 2020 14:00–18:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Dvorského 33, Svatý Kopeček

2. 4. 2020 13:00–18:00

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, Droždín 4. 4. 2020 8:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 3. 4. 2020 14:00–17:30

4. 4. 2020 9:00–11:30

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 3. 4. 2020 13:30–18:00

4. 4. 2020 9:00–12:00

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 3. 4. 2020 14:00–18:00

4. 4. 2020 9:00–11:30

Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 3. 4. 2020 14:00–18:00

4. 4. 2020 9:00–11:30

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Holečkova 10

3. 4. 2020 14:00–16:00

4. 4. 2020 9:00–12:00

Základní škola Olomouc, Rooseveltova 103 3. 4. 2020 14:00–16:00

4. 4. 2020 9:00–12:00

Základní škola Olomouc, Mozartova  48 3. 4. 2020 13:00–18:00

4. 4. 2020 8:00–12:00

Základní škola  a Mateřská škola Olomouc-Holice, 
Náves Svobody 41

22. 4. 2020 14:00–18:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 3. 4. 2020 13:00–18:00

4. 4. 2020 9:00–11:30

Fakultní základní škola Komenium 
a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

2. 4.–3. 4. 2020 13:00–17:00

Základní škola a Mateřská škola Raisova 1, Nemilany 
(místo konání zápisu ZŠ Slavonín, Zolova 2)

2. 4.–3. 4. 2020 15:00–18:00

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové 
a Mateřská škola Olomouc,Rožňavská 21

3. 4. 2020 14:00–18:00

4. 4. 2020 9:00–12:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Olomouc, Řezníčkova 1

7. 4.–8. 4. 2020 14:30–18:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 6. 4.–7. 4. 2020 13:00–17:00

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 2. 4.–3. 4. 2020 14:00–18:00

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 6. 4.–7. 4. 2020 13:00–17:00

Základní škola Olomouc, Helsinská 6 6. 4.–7. 4. 2020 13:00–17:00

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 17. 4. 2020 14:00–18:00

18. 4. 2020 9:00–11:00

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 1. 4. 2020 14:00–18:00

Termíny zápisu do 1. ročníku 
základních škol na školní rok 2020/2021

BŘEZNOVÉ NOVINKY  
ZE SEMAFORU
Pořekadlo březen – za kamna vlezem pro 
Centrum Semafor poslední dobou nepla-
tí. Zájem o dopravní výchovu je ze strany 
škol stále větší a termíny od dubna do 
června jsou plné na rok dopředu. 

„Proto jsme letos nuceni začít s kurzem 
Průkaz mladého cyklisty už 18. března. 
Snad nám nebude chumelit,“ vyjádřil svoje 
obavy koordinátor centra Jan Řihošek.

Druhou březnovou novinkou je to, že 
už od 1. března Centrum Semafor přijímá 
přihlášky na letní příměstský tábor.

A do třetice, odpolední a víkendový 
provoz pro veřejnost plánuje Centrum 
Semafor letos zahájit už 20. března. Ale 
v případě ryze nepříznivého počasí dopo-
ručuje vedoucí centra Josef Línek ověřit 
si otevírací dobu raději telefonicky.   pok

Rotunda z Nemilan 
Žáci sedmé třídy ze základní školy 
v Nemilanech se s vyučujícími a svý-
mi rodiči zapojili do školních aktivit. 
„Při výuce dějepisu jsme rozeznáva-
li znaky románského slohu a sezna-
movali jsme se s nejvýznamnějšími 
památkami. Děti pak doma s rodiči 
či prarodiči zhotovily model kon-
krétní románské stavby. Tím jsme 
propojili dějepis s polytechnickou 
výchovou, s výtvarnou výchovou 
a výsledek předčil všechna oče-
kávání,“ uvedla učitelka Miroslava 
Gágyorová. Nejčastějším používa-
ným materiálem pro modely byl 
papír a dřevo, nejčastějšími modely 
rotunda sv. Jiří na Řípu nebo sv. Ka-
teřiny ze Znojma.    dtx

Zápisy do prvních tříd
Rodič nebo zákonný zástupce dítěte je 
povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce v době od 1. do 30. dubna 
v roce, ve kterém má dítě zahájit povinnou 
školní docházku. Zapisují se děti, které do 
31. srpna kalendářního roku, ve kterém se 
zápis koná, dovrší 6 let věku. Požádá-li o to 
zákonný zástupce dítěte a dítě je přiměře-
ně tělesně i duševně vyspělé, lze ve stej-
ném termínu zapsat i dítě, které šestého 
roku věku dosáhne v době od září do kon-
ce června příslušného školního roku.

Zákonný zástupce se s dítětem dosta-
ví k zápisu ve stanoveném termínu na 

místně příslušnou základní školu podle 
místa trvalého pobytu dítěte. Zákonný 
zástupce dítěte může pro žáka zvolit 
jinou než spádovou školu. V takovém pří-
padě však nemusí být žák vždy přijat. 

Při zápisu do 1. třídy absolvuje dítě 
vstupní pohovor, který vedou pedagogič-
tí pracovníci školy. Průběh zápisu stano-
vuje každá škola individuálně. K zápisu je 
nutné donést rodný list dítěte. 

K zařazení dítěte se zdravotním posti-
žením do speciální třídy předloží zákon-
ný zástupce také doporučení školského 
poradenského zařízení.   mno
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Řepčínská základní škola má moderní jí-
delnu, výdejnu stravy a žáci novou cvičnou 
kuchyňku pro výuku vaření. Investice měs-
ta za více než sedm milionů korun promě-
nila část Základní školy Svatoplukova.

Rekonstrukci ve škole dali loni radní ze-
lenou a stavební práce se naplno rozjely 
na podzim. „Po šesti měsících je hoto-
vo. Nové prostory jídelny a výdejny jídla 
splňují přísné nároky na školní stravo-
vání a cvičná kuchyňka všechny poža-
davky na výuku. Stavební práce přišly 
na šest milionů korun, do vybavení jsme 
investovali další jeden a půl milionu,“ 

popsal investiční náměstek primátora 
Martin Major.

Stavební práce v prostorách původní 
kuchyně a jídelny znamenaly kompletní 
výměnu rozvodů elektřiny, vody a kana-
lizace, dělaly se nové obklady, dlažby, 
podlahy i opatření proti vlhkosti. Původní 
klenbový strop nad sklepními prostory na-
hradil nový z oceli a betonu. Náročná re-
konstrukce si vyžádala opravu rampy pro 
navážení jídel i změnu dispozic. „Ve škole 
se už více než deset let nevařilo a stra-
va se dovážela. Nicméně i výdejna stravy 
musí splňovat hygienické požadavky na 
stravovací prostory. Rekonstrukce, jejímž 

výsledkem je nové komfortní zázemí ško-
ly, navíc dovolila rozšířit prostory i pro 
výuku oblíbeného volitelného předmětu 
vaření,“ objasnil náměstek primátora pro 
školství Karel Konečný. Součástí investice 
proto byla dodávka moderního gastro vy-
bavení do výdejny, nový nábytek dostala 
jídelna a cvičná školní kuchyňka.

„O novou školní jídelnu a výdejnu jsme 
hodně stáli, protože původní prostory už 
nebyly ve vyhovujícím stavu. Těch nových 
si teď užíváme a vážíme si jich,“ zhodno-
til ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova Jiří Vy-
mětal. „Jsme rádi, že v rámci rekonstrukce 
vznikla nová cvičná kuchyňka, kterou žáci 
využívají při výuce pracovních činností,“ 
ocenil ředitel Vymětal. Do budovy ško-
ly Svatoplukova v Řepčíně investovalo 
město naposledy v roce 2018. Tehdy tam 
vznikly nové školní dílny, družiny, třídy 
mateřské školy a své zázemí v prostorách 
získala řepčínská komise městské části 
i klub seniorů.

Na opravu škol posílá město pení-
ze i letos. Nových odborných učeben 
a opravené tělocvičny se dočkají učitelé 
a žáci v ZŠ Svatý Kopeček, rekonstruo-
vat se bude v ZŠ Holečkova a přístavba 
dvou tříd čeká i ZŠ ve Slavoníně. „Celko-
vé náklady na investice předpokládáme 
ve výši přes šedesát milionů korun a s fi-
nancováním nám budou z velké části 
pomáhat dotační prostředky,“ připomněl 
investiční náměstek Major.    ste

 HOTOVO! ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 SVATOPLUKOVA MÁ  NOVOU JÍDELNU 
 I KUCHYŇ PRO VÝUKU 

VZDĚLÁNÍ

Aktivity projektu MAP, který je zaměřen na kvalitu vzdělávání ve městě Olomouc
Projekt se zaměřuje na předškolní a základní 
vzdělávání ve městě Olomouc. Hlavní oblasti, 
na které jsou směřovány aktivity projektu: čte-
nářská a matematická gramotnost, rovné příle-
žitosti, polytechnika a kariérové poradenství.

V letech 2018–2019 jsme v rámci projektu MAP 
(Místní akční plán vzdělávání v Olomouci) uspo-
řádali 55 různých aktivit, zapojili jsme téměř 
400 pedagogů či nepedagogických pracovníků 
a více jak 1000 dětí. Rovněž se uskutečnilo 26 
setkání odborných pracovních skupin.

CO CHYSTÁME V ROCE 2020?

V oblasti čtenářské gramotnosti připravujeme 
sérii seminářů pro pedagogy i pro děti a žáky. 
Na programu a realizaci akcí spolupracujeme 
s Univerzitou Palackého, Sdružením D a Knihov-
nou města Olomouce. Některé programy jsou 
určeny jen pro pedagogy, aby se seznámili 
s novinkami v oboru a dále mohli své poznatky 
přenášet na žáky, jiné programy jsou zaměřeny 
přímo na děti a žáky. Většinou se jedná o formu 
prožitkových programů, kdy si děti osvojí vztah 
ke čtení jinými metodami než v lavici ve třídě.

V oblasti matematické gramotnosti plánuje-
me semináře pro pedagogy, rádi bychom se 
především zaměřili na pedagogy 2. stupně. Pro-
gram jednotlivých seminářů je zatím v přípra-
vě. Chystáme také ve spolupráci s Univerzitou 

Palackého projektové dny pro žáky zaměřené 
na matematické dovednosti.

Průřezově oběma gramotnostmi plánujeme 
realizaci tří projektových dnů pro předškoláky, 
kde formou hry v přírodě budou děti plnit ak-
tivity spojené s přípravou na čtení, psaní a ma-
tematické dovednosti. Druhou průřezovou 
aktivitou, tentokrát zaměřenou na pedagogy, 
je konání otevřené hodiny, kde pedagogové 
budou moci zhlédnout tandemovou výuku češ-
tináře a matematikáře v jedné hodině.

Ve svých aktivitách se zaměřujeme také na 
podporu zručnosti dětí, a to jak předškoláků 
a dětí prvního stupně, tak i rozvoj zručnos-
ti na 2. stupni základních škol. Opět hlavní 
aktivity směřují k podpoře dalšího vzdělává-
ní pedagogů MŠ a 1. st. ZŠ a k tvorbě nových 
metodik výuky v této oblasti. Probíhají ex-
kurze na mateřských a základních školách, 
kde se pedagogové od sebe navzájem inspi-
rují, jak se s polytechnikou pracuje jinde. Zá-
roveň nám odborníci ze Sluňákova připravují 
výukové podklady, které budou představe-
ny pedagogům na seminářích ještě v tomto 
roce. Pedagogové 2. stupně ZŠ zase budou 
mít možnost absolvovat praktické worksho-
py v dílnách, které budou zaměřeny na práci 
se dřevem, kovem a také jeden workshop 
bude zaměřen na moderní technologie, kde 

dojde k propojení zručnosti s digitálními 
technologiemi.

Novinkou, o kterou je obrovský zájem, je účast 
předškolních dětí a dětí 1. – 2. tříd na projekto-
vém dni na statku v Olomouci. Děti se seznámí 
s pěstováním rostlin, chovem zvířat, nářadím, 
zemědělskými stroji atd., výuka vždy bude upra-
vena vzhledem k ročnímu období a aktuálnímu 
dění na statku.

V neposlední řadě stojí za zmínku další běh 
programu pro pedagogy i děti na přijímání ji-
nakosti ostatních. Program pro mateřské školy 
a 1. stupeň základních škol se jmenuje Příběhy 
pana Tydýta a program pro starší děti má název 
Velká změna. Vše je založeno na prožitkovém 
učení dětí.

Výčet aktivit pro letošní rok není kompletní, 
ale to hlavní jsme Vám představili. Přehled 
akcí uskutečněných i připravovaných sleduj-
te na našich webových stránkách. Je zde také 
možné zhlédnout fotografie z již proběhlých 
akcí http://map.olomouc.eu/ – sekce Události 
či Aktivity.

Pro interaktivní sledování dění v oblasti základ-
ního a předškolního vzdělávání nejen ve městě 
Olomouc sledujte také facebookové stránky 
www.facebook.com/mapolomouc. Jsou určeny 
především pro pedagogy a rodiče.
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1,5 METRU PRO KAŽDÉHO.
VÝTVARNÍCI SLAVÍ KOLEKTIVNÍ VÝSTAVOU
 

Oldřich Schnabl je pátým předsedou 
Unie výtvarných umělců Olomoucka. Je 
jím teprve rok, ale patří k dlouholetým 
členům výtvarnické unie. Navíc všechny 
členy zná osobně.

PAVEL KONEČNÝ

Unie výtvarných umělců Olomoucka 
(UVUO) má kolem stovky členů. Po-
cházejí odtud, z regionu – od Přerova 
po Jeseník, ale členy jsou i výtvarníci 
z Uherského Hradiště nebo z Prahy. „Je-
den náš člen teď žije nově ve Španělsku, 
Jan Kanyza ve Francii a Petra Coufalí-
ková používající pseudonym Pita Wild 
C v Mexiku. A máme v unii i výtvarníky 
z Rakouska a Německa, kteří tvoří tako-
vou naši výtvarnou 
skupinu, a také jedno-
ho Skota, který zde tr-
vale žije,“ vyjmenoval 
předseda Schnabl.

Asi polovina členů 
má vysokoškolské vý-
tvarné vzdělání nebo 
akademii. „Kolik jich 
svou tvorbou pře-
sahuje Olomoucko? 
Naši největší veliká-
ni, jako byli Stibor, 
Kučera, Hořínek nebo 
Bělohlávek, jsou už 
v jiných ateliérech,“ 
zvedne oči Schnabl.

Nejmladší člen UVUO má 27 let. Je jím 
Jan Dostál a bezpochyby je jeho tvorba 
nejtěžší, počítá se totiž v tunách, pracuje 
se železem a ocelí. Ten nejstarší – Karel 
Typovský má 97 let.

Ten dělá to a ten zas tohle
Členy unie se mohou stát výtvarníci, 
fotografové, sochaři. A taky architekti. 
Ale i počítačoví tvůrci, jakým je třeba sa-
motný předseda Schnabl. „Já su nejstarší 
blbec, co to dělá,“ směje se. Na kontě má 
3500 grafik vytvořených v počítači. „Pros-
tě místo tužky a barev používám počítač. 
Ale žádné filtry a deformace,“ ujistil.

„Unionisté“ se scházejí jednou roč-
ně na valné hromadě. Každé dva roky je 
hromada volební, volí se devítičlenný vý-
bor a ten volí svého předsedu.

„Unie vznikla poté, co v roce 1990 
skončilo Dílo a Svaz výtvarných uměl-
ců. Někteří výtvarníci měli dál tendenci 
a potřebu se sdružovat. Tehdy se ještě 
scházeli v ateliéru – pět, šest lidí a disku-

tovali. Teď už to není. Straš-
ně se spěchá,“ povzdechl si 
předseda Schnabl. Přesto 
smysl sdružování stále exi-
stuje a přitahuje i mladé.

O přijetí do unie rozho-
duje výbor, jehož výtvar-
ným radou je malíř, kreslíř 
a kunsthistorik Jiří Hastík. 
„Nový uchazeč musí uká-
zat své portfolio, musí mít 
určitou úroveň,“ potvrzuje 
předseda, za jehož zády visí 
zarámovaná legitimace Sla-
voje Kovaříka a jeho výrok: 
Malíř má malovati to, co má 
v sobě, nemá-li v sobě nic, 

musí malovati to, co má před sebou.
Výtvarníci na Olomoucku se nedají pod-

le Schnabla ani spočítat. Mnoho jich není 
členy nikde, ani v jiných spolcích, a přitom 
dělají dobré věci. „Buď se zaměřují na ko-
merci nebo tvoří jen pro sebe,“ vysvětlil.

Metr a půl
Velká většina členů unie netvoří „na 
kšeft“. Svá díla vystavují v Galerii měs-
ta Olomouce na Dolním náměstí. „Je to 
dvanáct výstav za rok, což není mnoho. 
Proto jsme rádi, že se můžeme prezento-
vat i v hotelu Flora a nově také v předsálí 
Reduty Moravské filharmonie,“ podotkl 
Schnabl.

sochař, který nemá rád, když si ho lidé 
pletou s kovářem jenom proto, že pracuje 
se železem. Je nejmladším členem UVUO 
a ve Smetanových sadech je nyní jeho 
12tunová Stvůra, která se napřed vydá 
před nádraží a pak do Německa.

„Podle mě jde unie dobrým smě-
rem, chtěl jsem ji podpořit. Přijde mi to 
jako krásné skloubení, byla by škoda 
být v Olomouci a nebýt v unii,“ řekl. Za 
dobré považuje i to, že se o umělce ně-
kdo administrativně stará. „Je to pro nás 
jednodušší organizačně, ale hlavně je 
fajn povídat si i s dalšími umělci o svých 
věcech.“

Nyní chystá sedmimetrovou sochu 
z nerezu s názvem Pramen. V říjnu bude 
součástí českého pavilonu na světové vý-
stavě EXPO 2020 v Dubaji.   pok

J A N  D O S TÁ L
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Za počin roku považuje listopadovou 
výstavu v atriovém domě v Pavelčákově 
ulici. Bývalou prodejnu nábytku koupil 
Český rozhlas a před rekonstrukcí při-
stoupil na to, aby se tam představili míst-
ní umělci.

„Ani my ve výboru jsme zprvu nedoce-
nili ten rozsah. Byla to zabíračka. Účast-
nilo se přes padesát výtvarníků,“ řekl 
Schnabl. Na zdech viselo přes 350 obrazů 
a 150 dokumentárních fotografií, výsledek 
byl grandiozní. „Bylo to neopakovatelné, 
to už nikdy nebude!“

Souhrnná kolektiv-
ní výstava k třicátému 
výročí založení je nyní 
právě nainstalována 
v Galerii města Olo-
mouce. V domovském 
přístavu unie dostal 
každý člen k dispozici 
jeden a půl metru.

Město přispívá na 
provoz galerie asi ze 
sedmdesáti procent 
ročně. „Nepokryje to všechny náklady. 
Další desítky tisíc korun musíme získat 
vlastní činností a sponzorstvím. Od kraje 
dostáváme dotaci na výstavní a publikač-
ní činnost, tu nesmíme použít na provoz, 
proto je nutné vybírat i členské příspěv-
ky,“ naznačil předseda Schnabl. Ty jsou 
odstupňovány podle věku a ten nejvyšší 
pro umělce v produktivním věku čítá dva 
tisíce korun ročně.

Poznají se
Výtvarný rada Jiří Hastík připomněl, že 
k dalším programovým cílům unie patří 
spolupráce s uměleckými spolky v Česku 
i v zahraničí. „Máme na kontě desítky za-
hraničních výstav v partnerských městech 
Olomouce a kraje,“ potvrdil Hastík. A pře-
vážně na osobní iniciativě a kontaktech 
je založena spolupráce se zahraničními 
uměleckými spolky, sdruženími, galeriemi 
a institucemi. „Na této platformě vznikla 
počátkem devadesátých let i Šternber-
ská mezinárodní sympozia a pravidelná 

účast členů unie na 
česko-německých 
výtvarných sympozi-
ích v klášteře Teplá 
u Mariánských lázní,“ 
vyjmenoval Hastík.

Od roku 2015 po-
řádá UVUO večery 
pro všechny umělce 
a jejich přátele pod 
názvem Múzyálles. 
Jejich cílem je propo-

jit jednotlivé subjekty olomoucké kultur-
ní scény, a to i ve spolupráci s Moravskou 
filharmonií a Moravským divadlem.

Na otázku, zda mají výtvarníci vždy 
něco společného, odpověděl předseda 
Schnabl jednoznačně: „Poznají se! Nevím 
jak, to nedovedu říct, ale nějak to vycítí. 
Mezi sebou je to až rodinné pojetí přátel-
ství.“ A to trvá mezi olomouckými výtvar-
níky sdruženými v unii už třicet let.

UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ OLOMOUCKA

Alp Krtil Ladislav
Barteček Ivo
Bartoš Lubomír
Beránek Radmil
Besson Tom
Brázdová  Eliška
Cakirpaloglu Irena
Coufal Zdeněk
Coufalíková Petra
Červinka Milan
Čočková Lenka
Čupalková Zuzana
Dostál Jan
Dostál Luděk
Dubiel von LeRach Josef
Dusík David
Dusík Jakub
Dvorský David
Dytrychová Marie
Eschler Petr
Esson M.Stuart
Exler Petr
Frank Monika
Gruberová Marcela
Hastík Jiří
Herbeck Barbara
Hogel Pavel
Holec Miloslav
Hořínek Karel
Hrdá Machalová Lenka
Hrubošová Zuzana

Jalůvka Doc. Ladislav
Janek Vladimír
Janků Richard
Jemelka Michal
Jemelka David
Ježek Václav
Johnová Jana
John Vít
Kanyza Jan
Kopecký Libor
Kovářová  Věra
Koverdynská Dagmar
Kraváček Jakub
Kreiselová Silvie
Kříž Ivan
Kučera Radek
Kučerová-Žampová Lenka
Langer Radovan
Lemon Václav
Lipusová Marta
Luńáček Josef
Machala František
Malota Eduard
Mazur Ludvík
Měšťánek Tomáš
Mokrášová Martina
Minář  Jaroslav
Mlčák Leoš
Nesvadba Antonín
Niedermaier Renate
Pastuszak Jaroslaw

Pešáková Eva
Přikryl Zdeněk
Raclavský Filip
Rambousková Zdeňka
Ryšavý Jiří
Sanetřík Milan
Sanftl Ilse
Schnabl Oldřich
Snášelová Květoslava
Spurný Richard
Suchan Antonín
Svoboda Rudolf
Šišková  Iva
Široký Viliam
Šnajdr Miroslav
Štefka  Zdeněk
Šuhájek Jiří
Teplý Bohumil
Terčová Michaela
Tofan Ondřej
Trizuljak Marek
Trizuljaková Miroslava
Typovský Karel
Vacek Zdeněk
Vacl Jaroslav
Vícha Oldřich
Vystrčil Otakar
Walla Jindřich

Bečicová Marcela
galeristka

SEZNAM VŠECH ČLENŮ

je kurátorem jubilejní výstavy k 30 letům 
Unie výtvarných umělců Olomoucka. Před-
staví se jich 48, z toho šest sochařů.
„Zhruba po dvou letech děláme celounij-
ní výstavu. Nabídku dostanou vždy všichni 
členové, ale musí vystavit díla z posledních 
dvou let. Právě proto se ne vždy všichni 
účastní,“ řekl výtvarník a kurátor John. Dří-
ve se prý stávalo, že starší výtvarníci, kteří 
už moc netvořili, posílali pořád stejné věci. 

A vy jste vybral, kdo vedle koho visí? 
Ano, spolu s kolegou Ludvíkem Mazurem 
jsme tu výstavu koncipovali. A věšeli. 
Hledali jsme optimální řešení. Co vedle 
čeho, aby to mělo hlavu a patu. Pokazit 
výstavu špatným pověšením jde snadno. 
Naopak, když má někdo dobré vnímání, 
může ji povýšit.

Je pak někdo nespokojen?  
Prakticky vždycky se najde někdo, kdo má 
pocit, že nedostal zrovna nejlepší místo.

Podle Víta Johna je Olomouc mekkou vý-
tvarníků. „Vzhledem k velikosti města a 
počtu galerií neznám nic podobného, je to 
unikát.“   pok

5. předseda UVUO. Jeho předchůdci byli: 
Radovan Langer, Zdeněk Vacek, Zdeněk 
Štefka a Marek Trizuljak.

V Í T  J O H N

O L D Ř I C H  S C H N A B L

S E Z N A M  Č L E N Ů
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Miroslav Skácel
KSČM

Při této otázce se mi vy-
baví vzpomínka na jed-
noho z největších znalců 
výtvarného umění v Olo-
mouci. Na Bohumíra Ko-
láře, tímto na něho rád 
vzpomínám. Trávil jsem s ním dlouhé chvíle 
rozhovorů o výtvarném umění v Olomouci. 
Vždy mi vštěpoval, že umění je nedílnou sou-
částí našeho života. Proto, proti zrodu nad-
národní galerie v Olomouci nemám mnoho 
připomínek. Ale budova, tak jak je vyprojekto-
vaná, mi v tomto místě nesedí. Zřejmě nerozu-
mím současným proudům v architektuře, ale 
betonové „domy“ u kostela sv. Marie Sněžné 
a uprostřed památkové zóny. No nevím, asi 
jsem nemoderní.

Marcela Škvařilová
ProOlomouc

Zavádějící otázka, která 
se nepřímo ptá, zda Olo-
mouc víc nepotřebuje 
opravit chodníky, vyřešit 
parkování, dopravu atp. 
Ale nadnárodní galerie 
SEFO je něco zcela jiného: jedinečná a neopa-
kovatelná výzva pro Olomouc, která by dala 
vzniknout unikátnímu centru výtvarného umě-
ní, ve střední Evropě zcela ojedinělému. Olo-
mouc k tomu má skvělé předpoklady: 170 000 
sbírkových předmětů uchovaných v depozitá-
řích díky bohaté a cenné historii sběratelství 
a mecenášství. Už nyní statisíce nadšených 
návštěvníků.

Jan Holpuch
ODS

Výtvarné umění si pod-
poru zaslouží vždy, pro-
to vítáme, že Muzeum 
umění Olomouc připra-
vuje projekt Středoev-
ropského fóra (SEFO). 
Přestože se názory na vzhled plánované ga-
lerie mohou různit, je důležité si uvědomit, 
že nejde primárně o stavbu, ale o to, co v ní 
má být. Myslím, že ta stavba se vlastně ani 
nesnaží být krásná. Líbit se. Naopak, chce pro-
vokovat. Je ambiciózní, vymyká se, podobně 
jako celá myšlenka Středoevropského fóra. 
Takovéto záměry do Olomouce patří, mají naši 
podporu a chceme je tu mít. A nejde zrovna 
pouze o SEFO.

Stanislav Flek
spOLečně

Výtvarné umění plní 
v  Olomouci důležitou 
roli, ale zdráhal bych se 
nazvat jej fenoménem. 
Situaci nelze srovnávat 
s obdobím osmdesátých 
let, kdy jsme v Olomouci byli svědky feno-
ménu v podobě tzv. olomoucké kresby, jejíž 
význam byl celonárodní. Dnes tu máme vel-
mi významné galerijní instituce Muzeum mo-
derního umění a Arcidiecézní muzeum. Brzy 
k nim snad přibude SEFO, rozbíhá se ambicióz-
ní Telegraph Gallery zaměřená na současné 
umění. SEFO a do jisté míry i Telegraph mají 
mezinárodní přesah, což Olomouci výrazně 
prospěje. Pokud zároveň dojde ke generační 
obměně v Unii výtvarných umělců Olomouc-
ka, může se výtvarné umění v Olomouci feno-
ménem opět stát.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Z historického pohledu 
určitě považuji výtvarné 
umění za olomoucký fe-
nomén. V současnosti je 
z čeho vybírat, ve měs-
tě působí řada galerií. 
Důležitým mezníkem, který toto potvrzuje, 
je i vznik Muzea umění (dříve Galerie výtvar-
ného umění), které má potenciál být středo-
evropskou institucí. Na základě toho vznikla 
i platforma Středoevropského fóra signovaná 
představiteli zemí Visegrádu.
Domnívám se, že s výstavbou SEFA vzniknou 
i prostory pro mezinárodní výstavy, které při-
lákají milovníky umění.

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

Olomouc vnímám jako 
centrum kultury, kde 
výtvarné umění mů-
žeme vidět na každém 
kroku a město si nad-
národní galerii jedno-
značně zaslouží. Muzeum umění soustavnou 
vyhledávací prací nashromáždilo unikátní 
sbírku středoevropského umění propojující 
kulturní kontexty, historická období a umě-
lecká média střední Evropy. Díla jsou ale 
uložena v depozitářích.
Věřím, že se projekt SEFO podaří dotáhnout do 
zdárného konce i s novou unikátní budovou, 
která město obohatí.

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

Olomouc byla vždy měs-
tem nejen univerzitním, 
ale přitahovala i uměl-
ce. Od období barokního 
rozkvětu přes komunis-
tickou éru, kdy se město 
stalo útočištěm pronásledovaných výtvarných 
umělců, až po současnost. Olomouc si pro-
to významnou nadnárodní galerii bezesporu 
zaslouží. Přestože můžeme diskutovat o okol-
nostech vzniku aktuálního projektu, instituce 
jako SEFO sdružující poválečné umění z celé 
střední Evropy by jistě byla pro někdejší kul-
turní a umělecké centrum Moravy přínosem. 
Institucí nadregionálního významu se, s výjim-
kou univerzity, Olomouci zoufale nedostává.

Považujete výtvarné umění za olomoucký fenomén a potřebuje 
město významnou nadnárodní galerii?

Karel Konečný
ANO 2011

Olomouc patří k nemno-
ha středoevropským 
městům, na jejichž území 
se nachází významné pa-
mátky všech uměleckých 
slohů, které formova-
ly podobu evropské kultury a dosud zásadně 
určují jeho vizuální podobu. Výtvarné umění 
je fenoménem, který městu dává mimořádně 
podmanivou a přitažlivou identitu. Realizaci 
významného nadnárodního projektu, jakým 
Středoevropské fórum Olomouc rozhodně je, 
považuji za jednu z klíčových investic, která 
výrazně přispěje k prosperitě a prestiži města 
i regionu.

Jitka Weiermüllerová
ČSSD

Olomouc je s  výtvar-
ným uměním již staletí 
spojována, příkladem 
může být sloup Nejsvě-
tější Trojice a soubor ba-
rokních kašen v centru 
města. Díky úsilí sociální demokracie se tato 
díla rozrostla o Arionovu kašnu našeho rodá-
ka Ivana Theimera. Případné nové instituce 
proto mají na co navazovat. Vítám jak zřízení 
soukromé galerie Telegraph, tak snahy vybu-
dovat Středoevropské fórum. Věřím, že pře-
devším SEFO bude důstojnou institucí nejen 
svým obsahem, ale i vzhledem a zasazením 
do okolní zástavby.
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 „HODLÁM BÝT 
 SUPERSTAROSTOU, 
 KTERÝ CÍTÍ ODPOVĚDNOST.“ 

Máte psa? Máte i povinnosti
Mít psa ve městě znamená respektovat 
stanovená pravidla a zajistit, aby pes ne-
obtěžoval a neohrožoval své okolí. Pra-
vidla pro pohyb se psem jsou v Olomouci 
stanovena obecně závaznou vyhláškou 
8/2005 o udržování čistoty a pořádku na 
území města Olomouce.

Město je rozděleno na části, kde pro po-
hyb se psem platí rozdílná pravidla:

Vodítko a náhubek současně
Platí v městské památkové rezervaci, 
městských parcích uvedených ve vyhláš-
ce a na značených cyklostezkách.

Vodítko, nebo náhubek
Platí ve všech ostatních částech města.

Volný pohyb
Zcela volný pohyb psa bez vodítka i ná-
hubku je možný na 12 veřejných pro-
stranstvích zvaných výběhové zóny, 

avšak při zachování plné občanskoprávní 
či trestněprávní odpovědnosti.
„Některé výběhové zóny jsou problema-
tické. Například břeh mezi mostem na 
Velkomoravské a mostem u kojenecké-
ho ústavu podél Moravy. Nepejskaři tam 
požadují zrušení volného pohybu psů, 
čistou a bezpečnou plochu s přístupem 
k řece, bez pobíhajících psů. Pejskaři si 
naopak pochvalují, že mohou venčit psa 
na volno blízko sídliště a odmítají jakou-
koliv diskusi o jejím zmenšení či zrušení,“ 
uvedl vedoucí odboru životního prostře-
dí Petr Loyka. Podle něj dodržování naší 
městské vyhlášky minimalizuje možnost 
napadení člověka psem.

„Napadení člověka psem je téměř 
vždy chybou toho, kdo jej pustil na volno, 
nebo si psa nezabezpečil. Téměř všechny 
případy napadení člověka jsou výsled-
kem špatného vedení nebo zabezpečení 
psa,“ zdůraznil Loyka.

Majitel psa musí vždy zajistit, aby jeho 

čtyřnohý miláček neobtěžoval a neohro-
žoval své okolí, a musí po něm také uklí-
zet exkrementy.

„Na magistrátu vznikla pracovní sku-
pina, která nyní pracuje na nové vyhláš-
ce, jejíž podstatou bude zpřehlednění 
pravidel pro pejskaře, ale také zvýšení 
vymahatelnosti jejího dodržování,“ zdů-
raznil primátor Mirek Žbánek.

Ve městě je nyní 6327 psů od 5919  
poplatníků.

Čipování
Od 1. ledna přibyla pejskařům nová zákon-
ná povinnost – čipování, jinak hrozí maji-
telům psa pokuta. Čipování nijak nesouvisí 
s městskou vyhláškou. Od 1. ledna je po-
vinné očkování psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označený mikro-
čipem. Číslo mikročipu musí být zazname-
náno v očkovacím průkazu psa. Štěňata 
musí být označena mikročipem nejpozději 
v době prvního očkování proti vzteklině.

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. červencem 2011.   mno

Konec března je termínem pro podání 
daňového přiznání. Pomyslně tak kaž-
dý daňový poplatník uzavírá práci na 
loňském roce. Vedení města obdobně 
vyhodnocuje pokrok v plnění svého pro-
gramového prohlášení.

Byl to náš první společný rok a cha-
rakterizoval bych ho jako adaptační. 
Adaptace je evoluční proces, ve kterém 
se přizpůsobujete měnícím se vněj-
ším podmínkám a faktorům. Pro té-
měř dvě tisícovky zaměstnanců města 

a městských organizací příchod nové-
ho vedení znamenal prokázat určitou 
schopnost adaptability.

Někteří si vystačili s pasivní, která 
znamená jen se přizpůsobit a být dál 
v klídku. Pro jiné jsme vytvořili prostor ke 
hledání nových způsobů, jak zlepšovat 
svou práci. Biologové a antropologové to 
označují za aktivní adaptaci.

Třetí a řekl bych vrcholnou formou 
adaptability je ta kreativní. Charakteri-
zuje ji záměrné a promyšlené přetváření 
sebe sama nebo okolí v něčí prospěch. 
V tomto případě mluvíme o strategických 
plánech a opatřeních, kterými chceme 
reagovat na dnešní potřeby i na budoucí 
výzvy. A těch je požehnaně. Od ekono-
mických, přes klimatické, dopravní, de-
mografické, sociální, bezpečností…

Co pro jednoho bude znamenat přínos 
či rozptýlení obav, bude jiný vnímat jako 
své omezení nebo poškození. Co Olo-
moučan, to odlišná představa o autech 
a parkování, městské zeleni, podpoře 
sportu či kultury, výdajích na zelenou 
energii či bydlení nebo míře kontroly ze 
strany úřadů.

Deklaroval jsem, že s vámi budu 
mluvit otevřeně a o všem. Musím říct, 
že pestrost a různorodost názorů lidí 
v Olomouci je ohromná. Není politik, 
který by vyhověl všem a já sám mám 
husí kůži z těch, kteří se tak prezentují. 
Má-li se město dál nejen rozvíjet, musí se 

adaptovat nejen jeho zaměstnanci, ale 
i obyvatelé. Má role je být lídrem změn. 
Role, kterou mi svěřili voliči i koaliční 
partneři. Role, za kterou jsem placený 
z veřejných peněz. Role, za kterou mne 
mnozí budou chválit a jiní zatracovat.

Nedávno se jeden opoziční politik 
rozčiloval, že primátor Žbánek je všude, 
ke všemu se vyjadřuje a všechno řeší. Že 
tu máme jakéhosi „superstarostu“, který je 
příliš aktivní a kreativní. Rozumím tomu, 
že opozice, která nemusí řešit nic jiného, 
to považuje za stěžejní problém. Vedení 
města vidí a řeší problémy jinde. Politické 
prostředí je dost podobné tomu z komik-
sů. Vyžaduje mimořádné výkony, dobro-
družnou povahu, velkou osobní motivaci 
a tým, se kterým pomáháte lidem nebo 
bojujete se zločinci. Proto dál hodlám být 
„superstarostou“, který cítí odpovědnost 
za vše, co se v Olomouci děje. A budu se 
snažit, aby po mém boku stáli „superná-
městci“, kteří mi budou pomáhat díky 
svým znalostem a schopnostem. Na rozdíl 
od komiksových superhrdinů nikdo z nás 
nenosí masku, za kterou se může schovat. 
Nemáme nadpřirozené schopnosti, jsme 
z masa a kostí. Jako naši kreslení hrdi-
nové si ale zakládáme na tom, abychom 
ztělesňovali kladné vlastnosti a dobrotu 
lidské povahy.

Mirek Žbánek 
primátor
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V příštích měsících chce město ze svého rozpočtu investovat 
zhruba 560 milionů korun. Převážná většina těchto peněz jde 
do rozvoje infrastruktury, tedy do rekonstrukce silnic a tramva-
jových tratí či výstavby nových. Odvrácenou stránkou těchto in-
vestic jsou dopravní omezení a také napjatý rozpočet. Jak to vidí 
investiční náměstek primátora Martin Major?

V Olomouci se často skloňovaly pojmy jako velké investice, ale 
i napjatý rozpočet či dluhy. Do čeho se bude letos investovat?
Největší investice míří do rekonstrukcí komunikací a do dal-
šího rozvoje tramvajové dopravy ve městě. Na rekonstrukci 
mostu přes Mlýnský potok na ulici 1. máje vydáme 27 miliónů, 
tramvajová trať a celá komunikace v ulici 8. května bude stát 
zhruba 75 miliónů a na vybudování druhé etapy tramvajové 
trati na Nové Sady dáme formou spoluúčasti asi 139 miliónů 
korun. Další desítky milionů korun jdou na rekonstrukce škol, 
veřejných sportovišť, budování bezpečných přechodů a podob-
né akce. Myslím, že tyhle projekty stojí za to realizovat, zvlášť 
pokud je na ně možné ještě získat výrazné dotace, což už brzy 
platit nebude. Chceme, aby toto město bylo v co nejlepší kondi-
ci. Aby se v něm dobře žilo.

Než jsou tramvajové trati a silnice v novém, znamená to ovšem 
nejprve je rozkopat, a tím omezit dopravu…
Je pravda, že se v posledních letech v Olomouci sešlo více tako-
vých velkých investičních akcí. Je to dáno různými okolnostmi, 
nejen stavem infrastruktury, ale i možnostmi čerpání dotací. 
Nejzásadnější vliv na život města v těchto letech mají proti-
povodňová opatření. Nyní končí jedna fáze, kdy bude otevřen 
most u Bristolu, doprava se vrátí na tradiční spojnici Dobrovské-
ho, Komenského a Pasteurovy, a naopak se uzavře most na Ma-
sarykově třídě. Dva roky přes něj nebudou jezdit ani auta, ani 
tramvaje. My jsme si dali velmi záležet na tom, abychom toto 

období, kdy zde doprava musí být uzavřena, využili 
i pro naše plánované investice na stejné trase. Proto 
jsme do letošního roku zařadili rekonstrukci ulice 
8. května a rekonstrukci mostu v ulici 1. máje. Jakmi-
le budou tyto akce v listopadu dokončeny, chceme 
zavést tramvajovou linku z centra alespoň na Žiž-
kovo náměstí, kde oboustranná tramvaj přejede na 
opačnou kolej a pojede zpět.

A jak řešit problémy nedostatečných příjmů rozpočtu?
Příjmy rozpočtu jsou v zásadě dány zákonem o roz-
počtovém určení daní. Město samo s výjimkou 
prodeje majetku, což není příliš koncepční řešení, 
peníze nevydělá, a je tedy bohužel odkázáno na 
pravidla, která nastavuje stát. V tomto směru je naše 
město znevýhodněno, dostává na jednoho obyvate-
le mnohem méně peněz než Praha a další tři největ-
ší města, přitom plní prakticky stejné služby pro své 
obyvatele i pro lidi z celé středomoravské aglome-
race. Jde o městskou hromadnou dopravu, kulturu 
v podobě profesionální filharmonie či třísouborové-
ho divadla nebo velké výstaviště, parky, zoologickou 
zahradu a služby, které menší města řešit nemusí. 
Abychom ale jen neplakali, musíme hledat i v takové 
situaci řešení. Pokud nechceme navyšovat různé po-
platky, nabízí se zvýšení počtu obyvatel.

Proč byste toho vlastně chtěl dosáhnout?
Důvod je jasný – město dostává ze státního rozpočtu 

peníze na každého obyvatele. Musí to ale být obyvatelé s trva-
lým pobytem. Specifikem Olomouce je, že zde žije spousta lidí 
v pronajatých bytech, kteří sice ve městě bydlí, jezdí dotovanou 
městskou dopravou, chodí do dotovaného divadla či do doto-
vané zoo, ale zůstávají přitom občany jiného města či obce. Já 
bych byl rád, kdyby se co nejvíce těchto neoficiálních Olomou-
čanů stalo Olomoučany oficiálně. Za každého Olomoučana 
dostane město od státu z daňových výnosů asi 16 tisíc korun 
ročně. Za tisíc lidí je to 16 milionů korun. To jsou peníze, které 
by stačily třeba na kompletní rekonstrukci celé ulice.

A jak přesvědčit lidi, aby si změnili trvalé bydliště?
Chtěl bych je přesvědčit, že být Olomoučanem je dobré. Jednak 
to je věc hrdosti, protože Olomouc je jedno z nejkrásnějších 
historických měst střední Evropy, tradiční metropolí Moravy, 
sídlem arcibiskupů, nejstarší moravské univerzity, filharmo-
nie, divadla, muzeí a galerií se spoustou uměleckých pokladů… 
Jsem velký lokální patriot a jako takový věřím, že když někde 
řeknete „Jsem Olomoučan“, zní to přeci jen lépe než „Jsem 
z Horní Dolní…“ A aby to přineslo i nějaké konkrétní výhody, 
chci tomu, kdo zde bydlí a přihlásí se k trvalému pobytu, na-
bídnout nějaký bonus. Mohlo by to být například roční jízdné 
v MHD zdarma nebo něco podobného. Aby se to vyplatilo jak 
tomu člověku, tak i městu.
 Michal Folta

 „OLOMOUC INVESTUJE A STAVÍ, 
 CHCEME MÍT MĚSTO CO NEJLEPŠÍ“ 

Martin Major 
náměstek primátora

Kompetence: investice, doprava a územní rozvoj, ochrana 
obyvatel.
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Nápady, zkušenosti i příklady toho, co 
jinde dobře funguje. Olomouc se díky 
partnerství s finským městem Tampere 
inspiruje na severu Evropy.

Aktuální platformou pro sdílení infor-
mací se stala oblast chytrých řešení. Na 
konferenci Mindtrek s programem Smart 
Tampere měla zcela poprvé v historii své 
zastoupení i Olomouc. Lídrem delegace 
ve Finsku byl náměstek primátora Ma-
touš Pelikán.

„Inspirující je zejména program Smart 
Tampere, což je projekt strategického 
rozvoje města, který buduje udržitelný 
a inteligentní region, v němž je byto-
vá výstavba a mobilita nastavena jako 
uhlíkově neutrální, a velký podíl služeb 
má digitalizovanou podobu,“ objasnil ná-
městek Pelikán. Tampere staví svůj smart 
program na třech pilířích – digitalizaci, 
udržitelném rozvoji a programech zamě-
řených na městský ekosystém.

Startupy a doprava
„Zaměřují se také na obnovu a růst pod-
nikatelského prostředí. Prostřednictvím 
startupů lákají talentované lidi do města 
a vytvářejí k tomu atraktivní prostředí. To 
jim přináší kapitál, příliv pracovních sil 
a růst obyvatel. Pro nás je možná obdoba 
úzké spolupráce s Czechinvestem a jejich 
programy na posilování podnikatelského 

prostředí ve městě i širším regionu,“ uva-
žuje náměstek Pelikán. Digitalizaci měst-
ského úřadu plánují v Tampere stihnout 
do roku 2025. „V tomhle ohledu Olomouc 
nemůže mít podobně smělé plány, nic-
méně elektronizace veřejné správy bude 
součástí chystaného Plánu pro chytrou 
Olomouc,“ doplnil náměstek.
Naopak jako jeden z konkrétních prak-
tických podnětů pro město může slou-
žit tamperský koncept mobility. „Jedná 
se o projekt Mobility as a Service, což 
si v podmínkách Olomouce můžeme 
přestavit jako sloučení různých forem 
dopravních služeb, sdílených kol, kolo-
běžek a cestování autobusem či tramvají 
do jediné služby. Ta vytvoří integrova-
ný dopravní systém, kde bude uživateli 
stačit jedna jízdenka,“ vysvětlil Jan Langr 
z oddělení Smart City magistrátu, který 
se konference účastnil. „I když nastavení 
tohoto systému není jednoduché, může-
me se inspirovat fungující praxí ostatních 
měst,“ je přesvědčen Langr.
V Olomouci má oblast dopravy a chytrých 
řešení velký potenciál rozvoje. V dubnu 
loňského roku spustilo město do provo-
zu dopravní řídicí ústřednu, sofistikované 
centrum s inteligentním řízením dopravy. 
„Dopravní ústředna umožňuje otevřenou 
platformou pro integraci dalších techno-
logií a posílá data do aplikace Chytrá Olo-
mouc. Aplikaci plánujeme rozšířit o další 
moduly, třeba s informacemi o parkování 
na ulici nebo dojezdových časech,“ připo-
mněl náměstek Pelikán, který má Smart 
City v kompetenci.

Máme nakročeno
V programu mezinárodní konference 
Mindtrek zaujaly přední místa i zkuše-
nosti samospráv z oblasti zabezpeče-
ní dat, sdílely se informace o systémech 
a službách pro města, diskutovala se 

digitalizace samospráv, umělá inteligence 
i vzdělávací technologie v kontextu glo-
bálního trhu. Nechyběl blok přednášek na 
téma průmyslové spolupráce a chytrých 
řešení i uhlíkově neutrálního stavebnictví.

Pilířem finského města v této oblasti 
je program Udržitelné Tampere 2030. Má 
za cíl vytvořit město uhlíkově neutrální, 
což znamená snížit emise skleníkových 
plynů o 80 procent ve srovnání s hladi-
nou z roku 1990. Zbylých dvacet procent 
emisí chce Tampere kompenzovat pří-
rodním propadem uhlíku a vytvářením 
nových zelených ploch na území města.

„V současné době analyzujeme mož-
nost přistoupení k Paktu starostů a pri-
mátorů, který si stanovuje cíl snížit emise 
skleníkových plynů o čtyřicet procent. 
V návaznosti na přistoupení k Paktu by-
chom tvořili Akční plán pro udržitelnou 
energii a klima,“ upozornil primátor Mi-
roslav Žbánek.

„Jde o mnoho oblastí, nad kterými se 
musíme zamýšlet při dalším směřování 
města,“ je si jistý náměstek Pelikán, který 
v současné době se svým týmem pracuje 
na Strategii Smart City Olomouc. Mnoho 
chytrých řešení už ale nyní lidem každo-
denní život ve městě zjednodušuje. Fun-
guje aplikace Moje Olomouc, ve které 
mohou uživatelé najít informace o ak-
cích, aktuality, koupit si jízdenku, zaplatit 
parkovné nebo si vyhledat polední menu. 
Aplikace umožňuje i hlášení závad tech-
nickým službám.

Partnerské Tampere je hlavním part-
nerem mezinárodní konference Mindtrek 
od roku 2016. Každoročně na ní své zku-
šenosti sdílí zástupci samospráv, univer-
zit, firem i dalších institucí nejen z Finska, 
Norska a Švédska, ale i zemí západní 
Evropy a Pyrenejského poloostrova. 
Mindtrek letos zapsal už třiadvacátý roč-
ník své historie.   ste

 INSPIRUJÍCÍ TAMPERE:  
 OLOMOUC HLEDÁ NÁPADY A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
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Využívání sběrových dvorů pro občany
Přes veškerou osvětu v třídění odpadů se stále vyskytují na 
shromaždištích odpadu tzv. černé skládky. Nejčastěji je „čer-
ná skládka“ zakládána spoluobčany, kteří ignorují pravidla 
pro odkládání odpadů ve městech a obcích a zbavují se „jed-
noduše“ např. starého nábytku, koberců nebo sanitární tech-
niky většinou přímo u popelnic a kontejnerových stání. Pro 
nahlášení občana odkládajícího velkoobjemový odpad lze 
využít městskou policii. Na černou skládku lze upozornit pra-
covníky oddělení odpadového hospodářství Magistrátu měs-
ta Olomouce. V případě dopadení hrozí „zakladateli černé 
skládky“ za vyhození odpadu v místech, kam nepatří, podle 
přestupkového zákona pokuta ve správním řízení až do výše 
50 tisíc korun.

V dnešní době, kdy má každé město a obec vypracovaný 
systém nakládání s odpady, je snadné odpad vytřídit, a to, 
co již vytřídit nelze, vyhodit do kontejneru na směsný odpad, 
nebo odvézt do sběrného dvora.

Občané statutárního města Olomouce mají možnost 
na sběrové dvory uložit bezplatně kusový domovní odpad 
včetně domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady 

a organické odpady. Provozní doba sběrových dvorů v Ne-
ředíně (za krematoriem) a v Hodolanech na ul. Chelčické-
ho je pondělí až sobota od 9:00 do 17:00 (polední přestávka 
13:00 - 13:30), v neděli od 9:00 do 13:00. Na těchto sběrových 
dvorech není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad 
včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za po-
platek ve sběrovém dvoře pro podnikatele, který se nachází 
v ulici U Panelárny a je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 
13:00. Během státních svátků bývají sběrové dvory uzavřeny, 
tato informace je vždy s předstihem uveřejněna.

Technické služby města Olomouce zavedly v minulém 
měsíci zkušební provoz mobilního svozu odpadů za úplatu. 
Jedná se o doplňkovou službu odvozu objemného kusové-
ho odpadu od občanů prováděnou v pracovní dny. Paušál-
ní poplatek za převoz po městě Olomouci je 700 Kč za svoz 
(kalkulováno s nájezdem do 20 km), cena za ujetý km je dle 
aktuálního ceníku 34 Kč/km. 

Součástí zakázky není nakládka. Zakázku je nutno předem 
řádně objednat na dispečinku odpadového hospodářství.  
Více informací na webu tsmo.cz.

„Uklízíme Olomouc“ s účastí a podporou technických služeb
V jarním období je opět zahájen „jarní úklid“ (výkon zimní 
údržby legislativně končí 31. března), který ve městě Olo-
mouci zajišťují Technické služby města Olomouce na více než 
350 km chodníků a téměř 290 km vozovek. Každou sezonu, 
jakmile to umožní počasí, provádí pracovníci úklid formou 
ručního čištění chodníků, dále strojním čištěním (zametací-
mi a kropicími stroji) a nejvýznamnější je blokové čištění, kdy 
postupně probíhá komplexní úklid v jednotlivých městských 
čtvrtích. Tady je však nezbytná spolupráce občanů, kdy je 
nutné dodržovat zákaz parkování ve stanovený den blokové-
ho čištění. Při ponechání zaparkovaného vozidla ve stano-
veném pracovním prostoru je vynaložené úsilí pracovníků 
zčásti zmařeno, protože nemohou daný úsek vyčistit a navíc 
se z něj větrem rozfoukají nečistoty na již uklizená místa.

Za měsíc bude opět realizována celostátní kampaň 
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020. Technické služby města 
Olomouce již několik let pomáhají hladkému průběhu akcí 

zajištěním odvozu nasbíraného odpadu, poskytnutím odpa-
dových pytlů nebo rukavic. Hlavním jarním úklidovým dnem 
v roce 2020 bude pro veřejnost sobota 4. dubna. Pro orga-
nizace a firmy pátek 3. dubna. Dobrovolnická akce si klade 
za cíl uklidit nelegálně vzniklé černé skládky. Dobrovolnic-
ké skupiny si k úklidu mnohdy vybírají „volnočasové“ plochy 
poblíž řek, zelené plochy apod. Nejlepší je však vlastnímu 
vzniku černých skládek předcházet a neukládat odpad mimo 
určená místa.

Webová stránka organizátorů kampaně je: 
 www.uklidmecesko.cz

Do firemního úklidu se opět zapojí i společnost Technic-
ké služby města Olomouce a do terénu vyrazí již tradičně 
společně s pracovníky odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství MMOl.

ODPADY
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S pomalu blížícím se jarem začnou lidé vyrážet na své chaty, 
chalupy a do zahrádkářských kolonií. S tímto pobytem dochází 
i k produkci směsného komunálního odpadu.

„V minulosti se tento druh odpadu běžně ukládal v lese, na polních 
cestách, zkrátka tam, kde byl původce odpadu a odpad zcela ano-
nymní. Proto se magistrát rozhodl tomuto počínání zamezit. V cha-
tových oblastech Radíkov, Droždín a Lošov byla zřízena místa, kde 
mohou občané odpad ukládat,“ uvedla Jana Matzenauerová, ve-
doucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství.

Technické služby tento odpad pravidelně sváží.  V letošním 
roce bude tento svoz zahájen v pondělí 6. dubna, další svozy 
pak budou probíhat pravidelně vždy v pondělí až do konce říj-
na. V posledních letech se ovšem na těchto stanovištích obje-
vuje odpad, který tam nepatří. „Jedná se především o objemný 
odpad typu nábytku, matrací, postelí, elektrospotřebičů nebo 
nebezpečného odpadu – plechovek se zbytky barev či ředidel. 
Výjimkou není ani ukládání pytlů s rostlinným odpadem ze za-
hrad,“ upozornila Matzenauerová.

Toto počínání komplikuje svoz odpadu. „Rovněž jsme za-
znamenali případy, kdy lidé ze zahrádkářských kolonií ukládají 
pytle s rostlinným odpadem na veřejná stanoviště s tříděným 
odpadem, na kterých jsou umístěny kontejnery na bioodpad.  
Tyto jsou primárně určeny pro  odpad z bytových domů, které 
pak samozřejmě kapacitně nestačí, a odpad je ukládán mimo 
ně,“ popisuje Matzenauerová.

Všechny tyto případy lze považovat za nepovolené sklád-
ky odpadu s možností finančního postihu. Loni magistrát, ve 
spolupráci s příslušnými komisemi městských částí, všechna 

Olomoucké Velikonoce
6.–12. 4. 2020 | 10:00–17:00 

Horní náměstí

velikonoční farmářský a řemeslný trh 
regionální gastronomie | ochutnávka vín | speciální zelené pivo 
velikonoční dekorace | pletení pomlázek

česko-slovenští muzikanti
cimbálové muziky: Grande Moravia | Folklore Quintet  
CimbalHellBand | Cimbal Brothers 
folklorní soubory: Dunajec | soubory z Hané
harmonikáři: Katka & dedko Kubačákovci

program pro rodiny s dětmi
divadlo | tvůrčí dílny a soutěže pro děti 
koutek se zvířátky | projížďky na konících

zve statutární město Olomouc | velikonoce.olomouc.eu

Svoz bioodpadu v roce 2020
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240litrových nádob 
ve městě Olomouci bude opětovně zahájen od března 2020:
sudý – 10. týden – od 3. 3. 2020 | lichý – 11. týden – od 9. 3. 2020

Lokality První svoz  
ve 14denním intervalu

Černovír, Kl.  Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 3. 3.  2020
Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa) 4. 3.  2020
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) 5. 3.  2020
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) 6. 3.  2020
Nemilany, Slavonín (liché pondělí) 9. 3.  2020
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) 10. 3.  2020
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) 11. 3.  2020
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) 12. 3.  2020
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) 13. 3.  2020

Upozorňujeme občany, že bioodpad je do biopopelnic a biokontejnerů potřeba 
volně vysypat, nelze jej odkládat v igelitových sáčcích nebo pytlích,  
ani vyrobených z biodegradabilních materiálů!
Stejně tak větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! 
Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen. Větší množství 
bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů v Neředíně (u krematoria)  
nebo Hodolanech (ul. Chelčického).

stanoviště pro chataře osadil novými cedulemi s upozorněním, 
co na ně lze ukládat a co nikoliv.

„Tímto bychom chtěli Olomoučany požádat, aby odpad, kte-
rý na stanoviště pro chataře nepatří, ukládali výhradně na sběr-
né dvory v Neředíně nebo Hodolanech," řekla Matzenauerová.

Pro zpracování bioodpadu na vlastním pozemku mohou lidé 
s trvalým pobytem v Olomouci využít možnosti přidělení za-
hradního kompostéru na základě žádosti podané na oddělení 
odpadového hospodářství města.   mmo

 CHATAŘI, CHALUPÁŘI, ZAHRÁDKÁŘI,  
 POZOR NA ČERNÉ SKLÁDKY 

SBĚROVÉ DVORY 

SD v Neředíně (za hřbitovem) – telefon 603 192 579
SD v ulici Chelčického – telefon 603 192 578

Provozní doba:
pondělí – sobota od 9:00–17:00 (polední přestávka 13:00–13:30)
neděle 9:00–13:00
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Přes den vyrábí motory do letadel, po práci 
zdolávají kilometry na kole nebo hrají volejbal
Víte, jaký obvod má zeměkoule? Dáme 
vám malou nápovědu: Je to zhruba dva 
a půl krát méně, než loni ujeli a ušli za-
městnanci olomouckého Honeywellu 
v rámci akce Ride & Run. Celkový počet 
jejich společně zdolaných kilometrů to-
tiž dosáhl úctyhodných 102 460.

Kdo by se chtěl hned ráno rozčilovat 
v dopravní zácpě, když může cestu do 
práce absolvovat v klidu, v malebné 
přírodě Mariánského údolí? Přesně to 
si v loňském roce řeklo 114 zaměst-
nanců olomouckého Honeywellu, kteří 
se zapojili do firemní akce Ride & Run 
a vyměnili při cestách do práce auto za 
kolo, chození pěšky nebo jiný způsob 
nemotorizované dopravy.

„Honeywell má skvělou polohu, leží 
hned u cyklostezky, která vede z Olo-
mouce podél Bystřičky, takže na jedné 
straně máte řeku, na druhé les a může-
te se kochat krásnou přírodou. Navíc 
je to jen 15 kilometrů, takže to časově 
vyjde stejně jako autem v ranní špičce,“ 
vypočítává výhody ježdění na kole jed-
na z účastnic a zároveň organizátorů 
akce Jana Kaplanová. „Navíc se říká, že 

pro šťastný život by měli lidé denně trá-
vit alespoň dvě hodiny venku. Tak proč 
si k tomu štěstí trochu nepřispět už ces-
tou do práce,“ dodává.

Zdolávání cesty do práce pěšky či 
na kole má v Honeywellu několikale-
tou tradici. Dříve se firma zapojovala 
do celostátní soutěže Do práce na kole, 
kterou doplňovala ještě vlastní soutě-
ží Tour de Honeywell. Loni se rozhodli 
obě soutěže spojit a udělat jednu spo-
lečnou celosezonní výzvu pro cyklisty, 
koloběžkaře, bruslaře, běžce i chod-
ce. „Akce Ride & Run trvá od května do 
konce září a zaměstnanci v ní soutěží 
ne jako jednotlivci, ale jako pětičlenné 
týmy, což přináší další benefit v podobě 
toho, že se trochu poznají lidé napříč 
firmou,“ vysvětluje Kaplanová. „Kapi-
táni jednotlivých týmů bedlivě sledují 
průběžné výsledky a povzbuzují svůj 
tým k co nejlepším výkonům,“ doplňuje 
ji kolega Petr Krejčí.

Ačkoliv v této soutěži více než kde 
jinde platí, že důležité není vyhrát, ale 
zúčastnit se, pro vítěze jsou samo-
zřejmě připraveny pěkné ceny. „Ceny 
jsou samozřejmě sportovní vybavení, 

takže kromě týmových triček, které 
automaticky dostane každý účastník 
soutěže, vítězné týmy získají třeba 
cyklistické dresy, kalhoty nebo rukavi-
ce,“ vyjmenovává odměny Kaplanová. 
Vítěznému týmu se pak navíc dostane 
pocty a výsady moci po celý rok par-
kovat svá kola ve zlatých VIP stoja-
nech ve firemní kolárně. „A to je pro 
lidi nakonec asi větší motivace než 
nějaké hmotné ceny,“ dodává Krejčí.

Právě vybudování nové kolárny a zá-
zemí pro cyklisty je jedním ze způso-
bů, jak se Honeywell snaží sportování 
svých zaměstnanců podpořit. „Já jsem 
se i v mých předchozích zaměstnáních 
snažil jezdit do práce na kole, ale ne 
vždy to šlo, protože k tomu nebyly pod-
mínky,“ vysvětluje Krejčí. „Když jsem 
pak nastoupil do Honeywellu, byl jsem 
úplně nadšený, že je tady velká kolárna 
s kamerovým systémem, kam si můžu 
kolo zamknout, a navíc se pak ještě 
osprchovat a převléknout v šatně, která 
je hned vedle kolárny,“ dodává.

Běžci a cyklisté ale nejsou jediní 
sportovci, které v Honeywellu najdete. 
Pravidelně se tu pořádá i volejbalový, 
fotbalový nebo pingpongový turnaj 
a na své si přijdou i hráči bowlingu.

Oba kolegové se shodují, že nezá-
leží na tom, jestli je člověk trénova-
ný sportovec nebo se jen rozhodne 
udělat něco pro své zdraví a začne 
chodit pěšky. Nejde přeci o vrcholo-
vé výkony, ale o to potkávat kolegy 
nejen při práci a užít si s nimi i trochu 
té zábavy.

Více o tom, jaké mají podmínky  
zaměstnanci Honeywell Aerospace 
Olomouc, najdete na  
www.spickovastrojarina.cz.

DARUJ KREV
S FIRMOU
HONEYWELL

Transfúzní oddělení ve Fakultní nemocnici 
Olomouc otevře své dveře výjimečně                
i v sobotu 14. března 2020. Zaměstnanci 
firmy Honeywell Aerospace Olomouc vyzýva-
jí, aby se připojili i ostatní, kteří mohou 
přispět svým darem krve nebo plasmy. Na 
každého dárce čeká navíc malé překvapení.

Registrace probíhá na telefonním čísle 
transfúzního oddělení: 588 442 236.
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ROZHOVOR

Michal Urbášek (*1954). Čte dětem ve školce a pro děti, vlastní vnuky, 
napsal i knihu s poněkud podivným názvem EJTL. Ale pod jménem svého 
dědečka. V životě poznal sedm řemesel, posledních 18 let je úředníkem 
olomouckého magistrátu. A mohl by se stát i spisovatelem…

PROFESIONÁLNÍ DĚDEČEK

ROZHOVOR
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„Já a spisovatel? Kdepak. Spisovatelem 
nejste, když napíšete jednu knihu, to až 
když napíšete tak tři. A musí se číst!“ tvr-
dil Michal Urbášek s nadhledem na po-
čátku rozhovoru. Pak připustil, že svou 
prvotinu by mohl vydat jako druhou pub-
likaci a v rukávu má i třetí.

Proč jste začal psát?
Vždy jsem měl potřebu psát, ale oprav-
dově jsem začal až po návratu z Ukrajiny. 
To jsem psal něco na způsob poznámek 
v deníku, ale žádný deník to tedy nebyl. 
A pak jsem během dalších let zpracoval 
pět velkých dílů, kde jsou fotografie, popi-
sy, co jsem dělal, co jsem zažil, jak žili oni. 
Psal jsem o té cestě, o Ukrajině, ale ne de-
níkově. Je to příběh člověka, který odejde 
pracovat na divoký východ, nechá tady 
rodinu, přátele a tam odejde sám…

Jak to přišlo?
Vydal jsem se tam autem v roce 1998, 
což bylo docela dobrodružné. Do Kyjeva 
jsem jel dva dny. Říkal jsem si, až dojedu 
k Dněpru, tak zastavím a zavolám na čís-
lo, které mám, aby mě vyzvedli.

Komu?
Lidem, kteří mi zpočátku pomáhali. Stal 
jsem se šéfem olomoucké pobočky re-
klamní agentury, která pracovala pro 
jednu českou minerální vodu. Ta vysta-
věla závod na západní Ukrajině a já tam 
jel dohlížet na založení reklamní firmy. 
Během pár týdnů jsme pak s Filipem Ren-
čem natáčeli velký spot.

Než jste se dal na reklamu, tak jste ale 
pracoval jako ředitel kin.
V podniku Městská správa kin jsem začí-
nal jako dramaturg. Pak jsem se stal ředi-
telem, ve svých dvaatřiceti letech. Krátce 
na to přišla revoluce, kterou jsme pod-
pořili. Kolegové přede mě položili papír, 
že souhlasím s požadavky stávkujících 
studentů. A ať podepíšu. Ještě nebylo nic 
jistého… Podepsal jsem.

Bál jste se?
Jistěže. Dodnes to považuji za své malé 
vítězství.

Kdy jste tedy začal psát?
Asi v roce 2010.

Po nocích jako Balzac?
Píšu ráno, nejsem žádná sova. Od čtyř do 
sedmi. Aspoň tak dvě strany textu. Díky 
tomu vodítku, co jsem měl z Ukrajiny, 
jsem mohl navázat. Je to klasická prvotina 
v první osobě. Teď plánuji knihu předělat 

a vydat. Jmenuje se to Dům s chimérami, 
což je trochu jinotaj podle úžasné stavby 
v Kyjevě, která je dílem architekta Horo-
deckého. Já se dostal tajně dovnitř, ještě 
když to bylo vládní zdravotní středisko. 
Prošli jsme dům od sklepa po půdu, dnes je 
v podstatě nepřístupný. Stavba je inspirova-
ná africkou faunou. Naprosto snové. (Dům 
je dnes sídlem prezidenta – pozn. redakce.)

Nicméně vaše první vydaná kniha je lite-
ratura pro děti.
Předpokládal jsem, že bude složité začí-
nat s Ukrajinou, na to jsem si netroufal. 
Jak mi začali dorůstat vnuci, tak jsem si 
vymyslel příběh EJTL.

EJTL?
Zásadně zkracuji názvy. Dům s chiméra-
mi mám v počítači uložený jako Dmschm, 
tohle se původně mělo jmenovat Ema, 
Jan, Tonda, Laura. To jsou moji vnuci.

Jsou to tedy vaše memoáry, které jste 
pro ně napsal?
Napsal jsem to tak, aby si jednou moh-
li něco přečíst o sobě, i když to třeba 
takhle nezažili. Oni zatím nemají ten věk, 
ve kterém tam o nich píši.

Jak jsou dnes staří?
Nejstarší Ema má sedm a nejmladší  
Laura bude mít čtyři. A ten domeček 
na hradbách, který se mi vždycky líbil, 
pokud vím, patří církvi. Ale propojení 
s Letním kinem mi připadlo nesmírně 
dobrodružné. Původní nápad vznikl ze 
zahrady za kinem Metropol. Ta mi vždy 
připadala jako tajemná oáza uprostřed 
města. Ale děj jsem pak přesadil do 
místa, které znám velmi dobře. Část se 
odehrává i v Muzeu umění, kde jsem taky 
několik let pracoval. Studna, o které píšu, 
je naprostý fakt, tam se voda dokáza-
la vylít až do třetí řady. (Vzpomínka na 
někdejší kino Moskva, později Central – 
pozn. redakce.)

Takže vše má olomoucké reálie?
Něco je pochopitelně vymyšleno, něco 
jsem si přidal. Popisovat jen realitu by 
bylo suché. Některé věci jsem udělal dra-
matičtější, aby kniha byla čtivá.

Napsal jste tedy příběh o svých vnucích, 
pro své vnuky, ale ten se ještě nestal. 
Jaký to má vývoj?
Zažijí několik dobrodružství. Provedu je 
od Hradiska po Michalské návrší. V kaž-
dé kapitole se dotkneme něčeho jiného, 
ale je tam i linka napětí, že je stále někdo 
sleduje a něco se na ně chystá. Zároveň 

je tam dědeček, který své vnuky milu-
je, pomáhá jim a všechno jim odpustí. 
Takový milující dědeček, kterého jsem si 
vždycky přál, ale neměl. Zároveň je tam 
postava kapitána, který žije v dělostře-
lecké kobce, která v tom Letním kině sku-
tečně dodnes je.

Dědeček… Podle něj máte svůj pseudonym?
Jeho příjmení jsem si zvolil. Dědečkův 
rod pocházel někde z České Vsi z Jese-
nicka, odkud jsou Priesnitzové. Akorát 
ten, co založil vodoléčbu, je se dvěma es. 
Tam není žádná přízeň.

Byl vaším vzorem?
Můj dědeček zemřel, když mi bylo osm 
let. Mám na něj zastřené vzpomínky, ale 
byl to hodný a milý člověk.

Ten pseudonym je pocta, nebo jste chtěl 
být „neviditelným“?
Neviditelným se nestanete, do jisté míry 
je to obojí. Nechtěl jsem, aby si někdo 
myslel, že to jako úředník všechno píšu 
v pracovní době. To nejde. V životě bych 
se v kanceláři nemohl soustředit.

Úřad – to je jiný svět…
Vystudoval jsem teorii kultury na filo-
zofické fakultě. I když jsem byl původně 
dramaturgem a vybíral program do olo-
mouckých kin, ve chvíli, kdy jsem se stal 
ředitelem, začal jsem jen úřadovat. Stal 
se ze mě takový inkoust. Po roce 2000 
jsem nastoupil na úřad, že jednou pře-
beru agendu, kterou kdysi dělala policie, 
mě ve snu nenapadlo.

Ale než jdete do práce, tak se uklidníte 
tím, že napíšete aspoň dvě stránky?
To by bylo ideální. Ale já k tomu ještě dě-
lám přísedícího na krajském soudě, de-
setiletí sbírám zápalky a taky chodím do 
školky číst dětem pohádky. Často mě děti 
na ulici zdraví „ahoj dědo“.

Až vydáte knihu o Ukrajině, bude to pod 
vaším vlastním jménem?
Neee, zůstanu věrný dědečkovi. Ať to ne-
rozmělňuju. Navíc, co si budeme poví-
dat, neznámý autor v pokročilém věku… 
A když se kniha dostala do celostátní dis-
tribuce, nebudu nic měnit.

Jak dlouho jste vlastně EJTL psal?
Necelé dva roky. Ten ranní čas je krátkej. 
A musíte mít detailní plán obsahu, prostě 
osnovu. Ale po Ukrajině mám v hlavě ješ-
tě třetí knihu. Bude o Sovětském svazu, 
tam si to s ním vyřídím!
 Pavel Konečný
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 MĚSTO ROZVESELIL  
 MASOPUST 
Počasí přálo, lidí plno a všichni spokojení. Tak by se dalo shr-
nout Olomoucké masopustní veselí, které v sobotu 15. února 
provonělo Horní náměstí zabijačkovými specialitami. Ma-
sopustní právo převzala chasa do svých rukou hned po ránu 
a radní za to taky pěkně vyplatila.

„Oprašovat lidové tradice znamená ctít kulturní dědictví 
a vracet se k našim kořenům,“ uvedla náměstkyně primátora 
Markéta Záleská. Na letošní druhý ročník už dojely dokonce zá-
jezdy a zahraniční turisté.  pok
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Pro SK Sigma Olomouc získal první vel-
kou trofej, když dovedl tým k vítězství 
v Českém poháru a zapsal se nesmazatel-
ně do dějin olomouckého fotbalu. V první 
lize odtrénoval 413 zápasů. Nejvíce z nich 
právě v Olomouci, svém milovaném klu-
bu. A právě v Olomouci oslavil 11. února 
sedmdesátku. Petr Uličný, jedna z velkých 
legend Sigmy s přezdívkou John.

Uličný v první lize trénoval také v Brně, 
Hradci Králové, Zlíně, Plzni, Baníku Os-
trava, Viktorii Žižkov a Opavě. Jako ak-
tivní hráč nastoupil v první lize ke 183 
zápasům, v nejvyšší soutěži začínal ve 
Spartě Praha, pak byl pět sezon v Plzni, 
následně se přesunul do olomoucké Sig-
my. V první lize tedy v součtu jako hráč 
i trenér absolvoval 596 utkání. Působil 
také ve slovenském Ružomberoku.

Kroměřížský rodák startoval karié-
ru profi hráče v pražské Spartě, kde byl 
dvě sezony, potom působil v Plzni, odkud 

přestoupil do Sigmy Olomouc. S tou pak 
vybojoval postup do nejvyšší soutěže. 
„Mě sem angažoval v létě sedmdesát 
sedm Ota Spáčil s panem Prejzou ze 
Škody Plzeň, kde jsem hrával první ligu. 
Ale já se chtěl za každou cenu dostat 
na Moravu, protože jsem velkej patriot, 
Kroměřížák. Chtěl jsem se dostat prostě 
někde na Moravu. A tady jsem zakotvil,“ 
vzpomínal na svůj příchod do Olomouce 
v rozhovoru pro klubový web.

Jako trenér po zisku poháru v roce 
2012 ukončil profi kariéru. Měl za sebou 
úspěšnou a náročnou misi. Zachránil Sig-
mu v první lize a získal pro ni historicky 
první trofej. „Záchrana byla pro mě velmi 
náročná, protože jsem to jako Olomou-
čák považoval za životně důležitou věc. 
Ale ještě před tou jistotou záchrany jsme 
získali pohár. Konec dobrý, všechno dob-
ré. Loučení bylo úžasné, překrásné, nic 
lepšího jsem nezažil. Přišlo to na vrcholu 
mé fotbalové kariéry, která trvá už, jako 

hráč a trenér, čtyřicet tři roků. A málokdo 
má takové štěstí, aby to ukončil takovým 
způsobem, s takovou noblesou, s tako-
vým oceněním,“ řekl tehdy Uličný.

John má svůj kouzelný nadhled, 
spoustu situací řeší s úsměvem a humo-
rem sobě vlastním. Když přišel před lety 
z jednoho klubu do Sigmy, pochvaloval 
si podmínky na Hané. „Tady je výplatní 
termín a dostanu peníze včas. Tam jsem 
dostal v říjnu výplatu a v diáři jsem si škr-
tl březnová,“ smál se Uličný.

V SK Sigma působí Petr Uličný i v sou-
časné době, je členem představenstva 
klubu.   deš PETR JOHN ULIČNÝ OSLAVIL 

 SEDMDESÁTKU 

TRENÉRSKÁ KARIÉRA

Hranice (1983–84, hrající asistent), 
Uničov (1984–85, hrající asistent), 
SK Sigma Olomouc (1985–89), Ha-
vířov (1989–90), Svit Zlín (1990–94), 
Boby Brno (1994–96), Baník Os-
trava (1996–97), Viktoria Plzeň 
(1997–99), Viktoria Žižkov (1999), 
SFC Opava (2000), SK Hradec Krá-
lové (2000–02), SK Sigma Olomouc 
(2003–06), Tescoma Zlín (2006),  
Ružomberok (2007), FC Brno (2007–
2008), HFK Olomouc (2009–2011), 
SK Sigma Olomouc (2012) 

ÚSPĚCHY

Postup do ligy (1993, 2001), 3. místo 
v lize (1995, 2004), vítěz Českého  
poháru (2012)

PETR ULIČNÝ

Impulsivní bouřlivák a skvělý trenér,
vzpomínají na kouče hráči
Trenér Petr Uličný se nikdy netajil tím, že 
uměl v kabině udělat pořádnou bouřku. 
Když to bylo zapotřebí, neváhal třeba 
kopnout do koše na dresy nebo pořádně 
zvednout hlas. Současně ale věděl, kdy 
tým potřebuje povzbudit a dodat sebe-
vědomí. I proto ho měli fotbalisté vesměs 
rádi.

„Trenér Uličný byl pro srandu v kabi-
ně, i když byl impulzivní, ale pak to zase 
hráčům dokázal vrátit v podobě důvě-
ry a dobré nálady. Věděl, kdy je potřeba 
odlehčit, věděl, kdy je potřeba použít 
cukr a kdy bič,“ říká bývalý obránce Aleš 

Škerle. „Dokázal dát kabinu dohromady 
a ta potom fungovala.“

V nejlepším na Uličného vzpomíná 
také záložník Tomáš Janotka. „Vždycky 
jsem o něm říkal, že v té sezoně, ve které 
jsme se zachránili i s obrovským handica-
pem a vyhráli pohár, to byl náš X faktor. 
Jeho osobnost v tom našem úspěchu byla 
zásadní,“ prohlásil Janotka.

Hned několikrát na svého osudové-
ho trenéra narazil Radim Kučera. V roli 
hráče i později jako začínající kouč. „Hrál 
jsem pod ním, když jsem přišel do Sigmy. 
To měl pověst bouřliváka a to platilo. 

Pak jsem šel do Německa, možná i díky 
jemu, který tehdy říkal, že si to zaslou-
žím. Potom jsem se vrátil a naše cesty se 
zase sešly. Zachránili jsme tady první ligu 
a k tomu vyhráli pohár,“ ohlíží se Kuče-
ra. „Pak jsme se potkali ještě ve Znojmě, 
kde mě zaštiťoval, když jsem ještě neměl 
licenci, a potom i v Baníku Ostrava. Sa-
mozřejmě jsem si od něj pro trénování 
také něco vzal. Určitě mě inspiroval tím, 
jak po nás požadoval hrát hned z první 
rychle dopředu, nepředržovat míč, být 
neustále aktivní,“ doplňuje svůj pohled 
na velkou osobnost Kučera.   deš
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Volejbalistky UP Olomouc obhájily tri-
umf v Českém poháru. Ve finálovém du-
elu v Brně přehrály pražský Olymp 3:2 
na sety, když už prohrávaly 0:2. Hanácký 
tým porazil svého soupeře potřetí v se-
zoně, přestože tentokrát musel na palu-
bovce nechat absolutně všechny své síly.

„Pomohlo nám střídání po druhém setu, 
kdy přišly nové hráčky a přinesly vyš-
ší kvalitu do hry. Naše hra měla stou-
pající trend a jsem rád, že jsme utkání 
dotáhli do vítězného konce,“ řekl trenér 
olomouckých hráček Petr Zapletal.

Do zápasu o pohár vstoupily lépe hráčky 
pražského celku. Tvrdým servisem zatla-
čily Hanačky do defenzivy, když využily 
jejich slabšího příjmu. Přesto sada dospě-
la do dramatické koncovky, v níž Olymp 
využil druhý setbol.

Ve druhém dějství pokračovala do-
minance pražského týmu, Olomouc jen 
těžko hledala skulinky v protivníkově 
obraně. Našla je až ve třetím setu, kdy 
Olomouc výrazně zpřesnila příjem, a tím 
pádem šly nahoru i hanácká nahrávka 
a kombinace. Třetí sada se tak stala jed-
noznačnou záležitostí obhájkyň trofeje.

Ve čtvrtém setu udělal Olymp více ne-
vynucených chyb, olomoucká obrana 
dokázala ubránit ukrajinskou smečař-
ku Denysovovou, a zápas tak dospěl do 
rozhodujícího tie-breaku. V něm se přes 
jasné skóre 15:7 odehrála řada dlouhých 
výměn, více důrazu i zkušeností bylo ale 
na straně Olomouce, která po více než 
dvou hodinách dotáhla zápas k vítězné 
obhajobě. „Pro nás bude velký obrat ob-
rovskou psychickou vzpruhou do další-
ho průběhu sezony,“ věří Zapletal, který 
mohl oslavit první velkou trofej ve své 
trenérské kariéře.   deš

Judistka Renata Zachová zářila v Tel Avivu
Závodnice Judo klubu Olomouc Renata 
Zachová vstoupila do olympijského roku 
parádně. Na Grand Prix v izraelském Tel 
Avivu vybojovala bronzovou medaili 
a stala se tak první českou judistkou, která 
si z turnaje série Grand Prix odváží cenný 
kov. Navíc získala další body do kvalifika-
ce na blížící se olympiádu v Tokiu.

Zachová nevstupovala do soutěže 
jako favoritka, ale od prvního zápasu se 
prezentovala ve skvělé formě. V Tel Avivu 
prohrála devatenáctiletá reprezentantka 
jediný z pěti zápasů a v kategorii do 63 ki-
logramů obsadila třetí místo. V konkuren-
ci pětatřiceti soupeřek si bronz zajistila 

vítězstvím na ipon nad zkušenou Brazil-
kou Aléxií Castilhosovou.

„V zápase s Němkou Martynou Trajdo-
sovou jsem udělala jednu drobnou chy-
bičku, existovala šance vyhrát celý turnaj. 
Ale příště si na ni budu věřit,“ komento-
vala jedinou porážku v soutěži Zachová, 
která si chuť spravila v duelu o třetí místo. 
„Castilhosová není lehká soupeřka, ale ani 
mimo moje možnosti,“ zjistila olomoucká 
judistka.

Velká česká naděje sní o startu na 
olympijských hrách. „Myslím hlavně na 
Paříž 2024 a Los Angeles 2028. Nepohr-
dla bych ale ani Tokiem,“ říká s úsměvem 

vycházející hvězda tuzemského juda.
Zachovou vede v Olomouci trenér Jiří 

Štěpán. Podle něj je charakteristickým ry-
sem jeho svěřenkyně cílevědomost. „Snese 
tvrdý trénink. Chápe, že bez něj nepřijde 
úspěch. Chce na olympiádu, věřím, že to 
dokáže,“ řekl o Zachové Štěpán.   deš

Jonáš Pospíšil je mistrem republiky
V pražské Stromovce při mistrovství 
České republiky ve vícebojích dosáhl 
na skvělý úspěch olomoucký junior Jo-
náš Pospíšil. Hned v pěti disciplínách 
sedmiboje pokořil svá osobní maxima 
a získal titul v dalším osobním rekordu  
5118 bodů.
V úvodní disciplíně sedmiboje v běhu 
na 60 metrů doběhl Pospíšil jedenáctý 

v čase 7,52 sekundy. Ve skoku dalekém 
následně pokořil první osobní rekord, 
a to výkonem 6,81 metru. Ve vrhu koulí 
skončil celkově čtvrtý (10,95 m), ve sko-
ku vysokém vybojoval vítězství za 198 
centimetrů a úspěšně tak zakončil první 
závodní den.

Druhý den zahájili junioři skokem 
o tyči, kde si Jonáš vylepšil osobní 

maximum už o týden dříve na Mistrov-
ství Moravy a Slezska na 411 centimetrů. 
Také tentokrát svůj osobák Jonáš Pospí-
šil vylepšil, když překonal laťku ve výšce 
420 centimetrů. V této disciplíně navíc 
nenastoupil favorit na celkové prven-
ství František Doubek a Pospíšil tak už 
mohl pomalu pomýšlet na nejcennější 
kov. V závěrečné disciplíně běhu na 1000 
metrů navíc pokořil další osobní rekord 
a zpečetil své vítězství.    deš

 VOLEJBALISTKY OBHÁJILY  
 VÝHRU V ČESKÉM POHÁRU 

SEMIFINÁLE

Olomouc - Liberec 3:0 (23, 16, 17)
Nejvíce bodů: Trnková 15, Strušková 
a Orvošová po 13 - Carvalhová 10, 
Svobodová a Kohoutová po 9.

FINÁLE

Olomouc - Olymp Praha  
3:2 (-25, -17, 15, 20, 7)
Nejvíce bodů: Trnková 21, Orvošová 
20, Hodanová 13 - Staňková 20,  
Denysovová 19, Komárková 10.

FINAL FOUR ČESKÉHO POHÁRU
VOLEJBALISTEK
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Knihovna města Olomouce se připojuje k celostátně vyhlášenému 
Březnu – měsíci čtenářů, kdy v centru zájmu stojí hlavně čtenář a čtení. 
Knihovna si bude všechny své návštěvníky celý měsíc hýčkat – rozma-
nité akce v ústřední budově i na pobočkách lze nalézt na www.kmol.cz 
nebo na FB. V roce významného výročí J. A. Komenského také vyhlásí 
a ocení nejlepšího čtenáře – spolupracujícího učitele/ku.

5. 3. Květinová přání
Dárek pro maminku, babičku, sestřičku či kamarádku k Mezinárodní-
mu dni žen si mohou děti vyrobit na pobočce Brněnská mezi 13. a 18. 
hodinou.

10. 3. FENG SHUI: Cesta k úspěchu a harmonii
Od Ivy Matyášové se v 17 hodin v budově na náměstí Republiky dozví-
me, jak nám metoda Feng Shui pomůže vytvořit z domova i pracoviště 
harmonické místo podporující zdraví a úspěchy.

11. 3. Jarní hrátky s batolátky
Celostátní projekt S knížkou do života věnovaný podpoře čtenářství 
dětí již od narození pokračuje setkáním rodičů či prarodičů s těmi úpl-
ně malými dětmi ve středu od 10 hodin na pobočce Brněnská. Součástí 
bude i bazárek, kam můžete přinést dětské oblečení pro věk 0 – 5 let.

12. 3. Konverzační kurzy angličtiny – Bass Reeves
Pro středně pokročilé a pokročilé zahajujeme v 17 hodin v budově na 
náměstí Republiky pravidelná konverzační setkávání s rodilými Ameri-
čany. Po krátké prezentaci příběhu legendárního hrdiny Basse Reevese 
se jeho pohnutý osud a historie tohoto období stane námětem násled-
né konverzace.

12. 3. Madeira – ostrov úsměvů a věčného jara
Ing. Petr Kozel představí v 17 hodin na pobočce Jungmannova kvetoucí 
ostrov, jeho vlídné obyvatele, zajímavosti z historie i současnosti ostro-
va, hlavního města Funchalu a dalších sídel.

16. 3. Klub deskových her
Klub se sejde od 15 do 18 hodin v budově na náměstí Republiky. 
Přivítáme i na 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.

17. 3. Škola v knihovně - krasopis
Zábavné odpoledne jako připomínku výročí J. A. Komenského připravi-
lo oddělení pro děti a mládež v budově na náměstí Republiky od 12 do 
17 hodin.

17. 3. Trénování paměti
Jak paměť funguje, jak ji lze pomocí mnoha cvičení aktivně posilovat 
a tak si udržet jasnou mysl i v pokročilém věku, vysvětlí člen České 
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Martin Král na po-
bočce Jungmannova v 16 hodin.

17. 3. Herní odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Republiky mohou přijít všichni, kteří 
si chtějí porovnat své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostatními. Užijí 
si zábavu s dalšími chytráky nebo využijí vlastního těla při studiové 
střílečce The Shoot či sadě sportů Sports Champions. Vhodné je se pře-
dem přihlásit na 585 545 129.

17. 3. Tajemné kruhy v obilí
Zájemce o záhady zveme na přednášku Toničky Plíškové, historičky, 
nezávislé badatelky a autorky několika knih o kruzích v obilí v 17 hodin 
na pobočku Brněnská.

26. 3. Turnaj Dobble
Všichni zapálení hráči jsou zváni od 16 do 18 hodin do budovy na ná-
městí Republiky na spoustu zábavy, soubojů a odměn pro vítěze. Při-
hlášky na deskovky@kmol.cz či osobně nejpozději v 15:30 hodin, kdy 
začíná registrace.

27. 3. Noc s Andersenem
Nocování v knihovně podporující čtení a čtenářské dovednosti, spojené 
se soutěží a odhalující noční tajemství budov, ve kterých bydlí knihy, 
čeká na mladé čtenáře již tradičně v dětském oddělení na náměstí 

KULTURAwww.olomouc.eu/portal/kalendar-akci

3. 3. 19:00 S láskou Vincent
Film

Mozarteum

4. 3. 16:30 KE 3171 O 96: Pod pokličkou 
Komentovaná prohlídka výstavy

Arcidiecézní 
muzeum 
Olomouc

9. 3. 18:00 Jiří Glonek: Na Jeseníky!
Přednáška

Mozarteum

10. 3. 16:00 Fyzické divadlo s Pierrem Nadaudem 
Divadelní workshop

Mozarteum

11. 3. 19:00 František Xaverský (1506–1552): jezuitské 
misie  Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka

Mozarteum

12. 3. 19:00 Charles Péguy le visionnaire 
Činohra

Mozarteum

13. 3. 18:30 Lea Vítková zve na… 
Koncert experimentální hudby

Mozarteum

13. 3. 19:00 Zahradníček / Vše mé je tvé
Činohra

Konvikt  
UC UP

18. 3. 17:00
Evangelium lesní moudrosti
Přednáška Pavla Hoška z Evangelické teologic-
ké fakulty UK Praha 

Mozarteum

19. 3. 18:30
Fotoblok | Střední Evropa ve fotografic-
kých knihách, Šero i jas / Stvořená příroda
Dvojvernisáž

Muzeum 
moderního 

umění

19. 3. 19:00 O humoru / Absolutely
Klauniáda – fyzické divadlo

Mozarteum

24. 3. 19:00 Šťastný Lazzaro
Film

Mozarteum

26. 3. 18:30
Galerie a muzeum litoměřické diecéze 
JAKO HOST Arcidiecézního muzea Ol.
Vernisáž

Arcidiecézní 
muzeum 
Olomouc

30. 3. 18:00
Pavel Šopák: Město zítřka  
Olomouc v letech 1918–1938
Přednáška, uvedení nové autorovy knihy

Mozarteum

31. 3. 19:00 Elsheimer
Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela

Mozarteum

Republiky a na pobočkách Brněnská a Jungmannova. Čtenáři od 9 do 
12 let se mohou hlásit u svých knihovnic.

30. 3. Škola v knihovně – výtvarné tvoření
Již druhé zábavné odpoledne jako připomínka výročí J. A. Komenského 
čeká děti v oddělení pro děti a mládež v budově na náměstí Republiky 
od 12 do 17 hodin.

2. 4. Italská renesance
S Mgr. Věrou Mičkovou, pedagožkou a textilní výtvarnicí, si připome-
neme významná centra malířství a sochařství jako Benátky, Florencii 
a Řím v 16 hodin v budově na náměstí Republiky.

VÝSTAVY

Rozpor - výstava obrazů dvou studentek ze Střední školy designu 
a módy zaujme kombinovanými technikami malby na pobočce Brněn-
ská. Bude zahájena vernisáží v úterý 3. 3. v 17:30 a potrvá až do května. 
Na pobočce stále pokračuje i výstava Panenky našich maminek.

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

Pobočka Jungmannova zpřístupní až do konce dubna 2020 hrací plá-
ny a stolové hry v podobě obrazů od nejstarších časů po současnost. 
K dispozici budou také hrací stolky. Moto: „Je to jednoduché jako dět-
ský mlýnek“.

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC (VÝBĚR)

http://www.kmol.cz
mailto:deskovky@kmol.cz
mailto:deskovky@kmol.cz
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5. 3. | 9:30 | VG3
Mistři symfonismu - veřejná generální zkouška
J. Haydn, G. Mahler

Markéta Böhmová – soprán, Jakub Klecker – dirigent

Reduta

5. 3. | 19:00 | A6 | Mistři symfonismu  
J. Haydn, G. Mahler

Markéta Böhmová – soprán, Jakub Klecker – dirigent

Reduta

9. 3. |  19:00 | K3 | K poctě Beethovena a Martinů
B. Martinů, L. van Beethoven, A. Arenskij

Smetanovo trio: Jitka Čechová – klavír , Jan Talich – housle, 

Jan Páleníček – violoncello 

Reduta

17. 3. | 17:30 | NR3 | Kouzlo dvojhlasu 
Koncert pro nastávající rodiče   

F. Couperin, J. S. Bach, P. Fischer  

Sólisté v jednání    

Markéta Vejvodová – průvodce programem

Mozartův 
sál

19. 3. | 19:00 | P4 | Patriot
W. A. Mozart, G. Ch. Wagenseil, L. van Beethoven

Lada Karasková – harfa, Viktorie Zapletalová – klavír, 

Jakub Klecker – dirigent

Reduta

26. 3. | 19:00 | A7 | Na jaře u vody
F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, R. Schumann

Martin Daněk – hoboj, Robert Jindra – dirigent

Reduta

27. 3. | 19:00 | R4 | Na jaře u vody
F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, R. Schumann

Martin Daněk – hoboj, Robert Jindra – dirigent

Reduta

29. 3. | 10:30 | NM3 
Český Honza - písničky z pohádek
Koncert pro rodiče s dětmi 

Děti filharmoniků a žáci ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, 

Jiří Sova – zpěv, kytara, Richard Mlynář – aranžmá,  

Jan Šprynar – moderátor, Petr Šumník – dirigent

Reduta

8. 4. |  19:00 | M6 
Velikonoční koncert - Hudba Svatého týdne
A. Caldara, J. D. Zelenka

Tereza Maličkayová – soprán, Markéta Cukrová – alt, 

Václav Čížek – tenor, Jiří Miroslav Procházka – bas,

Akademický sbor Žerotín, Pavel Koňárek – sbormistr,                                                              

Jakub Klecker – dirigent                                                         

Velký sál 
Arcibis-

kupského 

paláce

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

3. 3. 19:00 Kočičí hra (v Divadle na Šantovce)
Žijeme jedna pro druhou

Činohra

4. 3. 19:00 Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus

Činohra

6. 3. 19:00 Hledám děvče na boogie woogie
Revuální opereta

Opereta

7. 3. 19:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

8. 3. 10:00 Obušku z pytle ven
Divadelní společnost Julie Jurištové

Pohádka

8. 3. 14:00 Obušku z pytle ven
Divadelní společnost Julie Jurištové

Pohádka

10. 3. 19:00 Lovci perel
Exotická opera

Opera

11. 3. 19:00 Dům Bernardy Alby
Dohlédni dna ženské duše

Činohra

12. 3. 19:00 Na tý louce zelený
Česká lidová opereta

Opereta

14. 3. 14:30 Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici

Činohra

15. 3. 19:00 Giselle
O lásce na první pohled

Balet

16. 3. 19:00 Lovci perel
Exotická opera

Opera

19. 3. 19:00 Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta

Opereta

20. 3. 19:00 Donaha!
Co chcete víc...

Muzikál

21. 3. 16:00 Její pastorkyňa
Opera ve třech dějstvích

Opera

22. 3. 16:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

23. 3. 19:00 Central Park West (v Divadle na Šantovce)
Zapomenutý klenot konverzační komedie

Činohra

24. 3. 19:00 Donaha!
Co chcete víc...

Muzikál

27. 3. 19:00 Giselle
O lásce na první pohled

Balet

28. 3. 14:30 Baletní dílna - Krvavá svatba
Zažijte balet jinak!

-

28. 3. 19:00 Donaha!
Co chcete víc...

Muzikál

29. 3. 19:00 Vzpoura nevěst
Láska je láska, ale řízek je řízek!

Činohra

30. 3. 19:00 Prix Bohemia Radio Hosté

31. 3. 19:00 Když se zhasne (v Divadle na Šantovce) 
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice

Činohra

31. 3. 19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta

Opereta

1. 4. 20:00 Prix Bohemia Radio Hosté

4. 4. 14:30 Baletní dílna - Krvavá svatba
Zažijte balet jinak!

-

4. 4. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

5. 4. 19:00 Orfeus v podsvětí
Světově proslulá opereta

Opereta

6. 4. 19:00 Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta

Opereta

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

» www.moravskedivadlo.cz » www.mfo.cz
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Nové kulturní 
centrum má jméno 
Telegraph
Historická budova továrny na teleg-
rafy z roku 1908 dala jméno uni-
kátnímu olomouckému projektu 
Telegraph. Kulturní scéně by unikát-
ní dům v Jungmannově ulici poblíž 
hlavního nádraží mohl vdechnout 
novou energii.

Telegraph je galerie, ale i cowor-
kingový prostor s kavárnou. „Kultur-
ní centrum s rozsáhlým výstavním 
prostorem a bytem pro rezidenční 
pobyty ve městě zatím chybělo. Te-
legraph má svojí kvalitou rozhodně 
potenciál přilákat mezinárodní pub-
likum,“ prohlásil jeho majitel Robert 
Runták.

Po úspěšné premiéře s výstavou 
legendárního Václava Stratila mají 
nyní milovníci moderního umění 
možnost navštívit aktuální expozici 
Tabula Rasa Breach Petra Duba a Jo-
sefa Mladějovského. Připravil ji ital-
ský kurátor Domenico de Chirica.

Telegraph Gallery je otevřena 
denně kromě pondělí vždy od 10  
do 18 hodin.    pok

Záhady i ceněné 
autory předvede 
Vlastivědné muzeum

Největší záhady světa shromáždilo na 
jednom místě olomoucké Vlastivědné 
muzeum. V únoru to byla slavná Keltská 
hlava, do konce května v něm mohou 
návštěvníci zhlédnout Křišťálovou lebku, 
Turínské plátno i Ďáblovu bibli.
„I přes skutečnost, že se jedná o kolekci 

kopií a reprodukcí, bylo velmi náročné 
je na výstavu zajistit. Bylo nutné doslova 
proletět celý svět a propojit se s odborní-
ky nejen několika zemí Evropy, ale i USA, 
Indie, Austrálie, Hondurasu a Číny,“ uvedl 
ředitel muzea Břetislav Holásek.

Světové unikáty vystřídají v září 
české korunovační klenoty ze sbírky 
Svatovítského pokladu, která bude dopl-
něna o věrnou kopii Pražského jezulátka.

Na podzim chystá Vlastivědné muze-
um představit dílo i životní osudy Jiřího 
Loudy, významného heraldika a tvůrce 
českého státního znaku a prezidentské 
vlajky. Součástí slavnostního otevření 
výstavy bude i prezentace jeho dosud ne-
publikovaného rozsáhlého životního díla 
věnovaného erbům členů Podvazkového 
řádu, jenž byl založen roku 1348 anglic-
kým králem Eduardem III.

Závěr letošního roku bude v muzeu 
patřit Alfonsi Muchovi a průřezu tvorbou 
tohoto secesního mistra.

Vlastivědné muzeum patří mezi nej-
větší a nestarší české muzejní instituce. 
Spravuje na dva miliony sbírkových před-
mětů.   dtx

Božena Němcová je prý  v Olomouci  
spojena i s habsburským císařem 
Dvousté jubileum od narození nejslav-
nější české spisovatelky si 11. února 
připomněla celá česká kulturní obec. Bo-
žena Němcová sice v Olomouci nikdy ne-
působila, ale přesto se k její postavě váže 
známé olomoucké umělecké dílo.

„Jednou z dominant Čechových sadů 
je od roku 1965 právě socha Boženy 
Němcové, kterou tehdy vytvořil zkuše-
ný sochař Vladimír Navrátil,“ připomněl 
primátor Mirek Žbánek, podle něhož se 
k soše pojí i další zajímavé okolnosti.

Olomouc chtěla už od padesátých let 
pořídit reprezentativní sochařské dílo do 
veřejného prostoru. Volba padla právě 
na Boženu Němcovou, kterou měli v obli-
bě i představitelé minulého režimu.

„Bojující Boženu Němcovou pak v roce 
1954 ztvárnil Karel Pokorný na pražském 
Žofíně, a v Olomouci chtěli mít taky ta-
kovou,“ píše historik Milan Tichák ve své 
knize Příběhy olomouckých pomníků 
a hřbitovů. Mezi olomouckými školáky 
následně proběhla sbírka na zajištění fi-
nancí pro vybudování pomníku. Vybrané 
peníze se ale prý nakonec ztratily někde 
na Krajském národním výboru v Ostravě, 
takže shánění peněz muselo začít znovu. 
Umělecké ztvárnění Boženy Němcové 
v Čechových sadech tak bylo slavnostně 
odhaleno až v srpnu 1965.

K soše se ale váže ještě jedna zajíma-
vost. Roku 1919 nechala nová česká re-
prezentace Olomouce strhnout památník 

císaře Františka Josefa I., který stál na 
rohu radnice od roku 1898. Samotnou so-
chu mocnáře prodali do Hodonína, sokl 
a další kamenné části převzala olomouc-
ká kamenická firma Havlíček & Plíhal, 
která pak dlouhá desetiletí tyto zbytky 
skladovala ve dvoře. A právě tento sokl 
se podle nepotvrzených olomouckých 
pověstí stal podstavcem sochy slavné spi-
sovatelky, která za vlády Františka Josefa 
napsala i slavnou Babičku.

„Nemám to sice potvrzeno, ale byl 
bych ochoten tomu příběhu věřit,“ dodá-
vá na adresu pověstí o „císařském“ soklu 
Boženy Němcové Milan Tichák.   mif
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Egon Redlich a Willy Groag se podíleli na záchraně desítek životů

Olomoučané, přesněji židovští obyvatelé 
Olomouce, Egon „Gonda“ Redlich a Willy 
Groag na konci třicátých let připravova-
li vystěhování ohrožených židovských 
dětí z Československa do Palestiny. Sami 
nacismu neutekli a skončili v Terezíně. 
Výstavu o osudech zachráněných dětí při-
pravila novinářka Judita Matyášová pod 
záštitou dánského velvyslanectví. Měla 
název Sophiina volba po česku a k vidění 
byla v únoru v olomouckém Konviktu.

Redlich a Groag připravovali mlá-
dež na táborech a ve škole v Praze, kde 
je učili tolik potřebným zemědělským 
pracím a hebrejštině. Zaskočila je ale 
válka. Hned na začátku odjelo osmdesát 

židovských dětí do Dánska, kde se o ně 
přihlásily desítky pěstounských rodin. 
Odtud putovaly děti v roce 1943 do 
Švédska a po válce se rozutekly.

„Původně měly odjet do Palestiny, ale 
protože Mandátní britská správa striktně 
trvala na dodržování přistěhovaleckých 
kvót, takzvané Bílé knihy, hledaly se jiné 
země, kam by mládež mohla vycestovat. 
Dánsko bylo jednou z nich,“ uvedla ve-
doucí Centra judaistických studií UP Ivana 
Cahová.

Rodiče ale 
mohli vyslat 
z mnohačetných 
rodin do bezpe-
čí jen jedno dítě. 
Sami tak pod-
stoupili proces 
pojmenovaný poz-
ději podle románu 
Williama Styrona 
Sophiina volba. 
Matyášová jejich 
osudy trpělivě vy-
sledovala v mnoha 
zemích světa.

„Byla to nesmírně poutavá výstava. 
Kdo ji nestihl, může se mnohé dočíst v kni-
ze Přátelství navzdory Hitlerovi, která 
osudy přeživších dětí zachycuje,“ uvedl 
náměstek primátora Karel Konečný, pů-
vodní profesí historik.

Redlich válku nepřežil, byl transpor-
tován do Osvětimi. Jeho terezínský deník 
později vydala univerzita v Kentucky. 
Groag se zachránil a jeho osud zmapoval 
Pavel Maňák z olomoucké univerzity.   pok

Vazby mezi partnerskými městy 
Visegrádu posílí i finské Tampere
Přestože leží na severu Evropy, bude se 
podílet na posílení vazeb mezi partnerský-
mi městy Visegrádu. Řeč je o partnerském 
městě Tampere, kam na konci ledna zaví-
tala delegace z Olomouce vedená náměst-
kem primátora Matoušem Pelikánem.

„Odezvu spolupráce a hlavně podněty 
z naší návštěvy bude brzy možné zažít 
v Olomouci,“ informoval náměstek Ma-
touš Pelikán, který se ve Finsku účastnil 
mezinárodní konference Mindtrek s pro-
gramem Smart City. Partneři z Tampere 
se totiž už na jaře podělí o své zkušenos-
ti přímo v Olomouci, kde se bude konat 
setkání měst zemí visegrádského pro-
storu.

Budou hlavními účastníky konference 
států V4, kterou město pořádá 14. květ-
na. Konference se uskuteční za podpo-
ry zastupitelských úřadů. Do Olomouce 
přijedou zástupci 32 měst a obcí ze zemí 
V4, které již mají v rámci Visegrádu vy-
tvořené partnerské vazby a město jim 
poskytne společnou platformu k prezen-
taci úspěšných a inspirativních projektů.

„Chceme tím posílit spolupráci zemí 
středoevropského prostoru a přenést vel-
kou politiku na úroveň samospráv a spo-
lupráci konkrétních institucí,“ vysvětlil 
princip setkání primátor Mirek Žbánek. 
Kromě dobré praxe ve spolupráci V4 zís-
kají účastníci konference praktické infor-
mace o možnostech čerpání finančních 
prostředků z Mezinárodního visegrád-
ského fondu.
O své zkušenosti s partnery ze Slovenska, 
Maďarska a Polska se v Olomouci v ob-
lasti Smart City podělí i Timo Väliharju, 
výkonný ředitel Mindtrek 2020 z Tam-
pere, „V oblasti chytrých řešení a digi-
talizace služeb jsou oproti nám napřed 
a představí příklady dobré praxe,“ objas-
ňuje náměstek Pelikán.

Tampere staví svůj smart program na 
digitalizaci, udržitelném rozvoji a pro-
jektech městského ekosystému. „Kromě 
inspirativních rozhovorů o systémech 
sdílené dopravy, možnostech digitali-
zace úřadu a snižování produkce oxidů 
uhlíku jsme měli možnost vidět i některé 
konkrétní technologie v praxi. Představili 

nám inovativní systém technologie verti-
kálního zemědělství a viděli jsme huma-
noidního robota pro výuku jazyků dětí ve 
škole,“ popsal část programu náměstek.

Vazby s nejseverněji položeným part-
nerem pojí Olomouc od roku 1986. Finské 
Tampere je se svými 210 tisíci obyvate-
li třetím největším městem v zemi. Díky 
rozvinutému průmyslu, v němž převažo-
vala textilní výroba, si město vyslouži-
lo přídomek finský Manchester. Typické 
cihlové tovární haly na textil ve středu 
Tampere však už dávno slouží jako ad-
ministrativní centra, prostory pro start-
-upy, muzea, galerie, bary a restaurace. 
Tampere má dvě univerzity zaměřené na 
technologie a výzkum. Město uprostřed 
dvou jezer je sídlem filharmonie, řady di-
vadelních souborů a muzeí. Nejen proto 
hodlá Tampere uspět při získání titulu 
Evropské město kultury 2026.  ste
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Dlouhodobě odstavený autobus na Vel-
komoravské dráždí řidiče i obyvatele 
Olomouce. Zatím jeho existenci uvítali 
pouze sprejeři.

Strážníci Městské policie Olomouc pří-
pad odstaveného autobusu řešili již na 
podzim loňského roku pro přestupek 
v souvislosti s nerespektováním doprav-
ního značení, kdy byla na vozidlo umístě-
na výzva pro nepřítomného řidiče.

„Následně bylo přestupkové jednání 
oznámeno příslušnému správnímu orgá-
nu k dalšímu řešení, jelikož provozovatel 

vozidla, ani po kontaktování, z místa vo-
zidlo neodstranil,“ uvedl mluvčí městské 
policie Petr Čunderle. Dodal, že u auto-
busu řešili i poškození formou graffiti, 
kdy celou věc převzala Policie ČR.

„Po konzultaci s republikovou policií 
bylo také zjištěno, že autobus na daném 
místě netvoří překážku provozu na pozem-
ních komunikacích,“ doplnil mluvčí. Dále 
bylo zjištěno, že se nejedná o vrak ve smy-
slu § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích.

Zákon o pozemních komunikacích de-
finuje v paragrafu 19 vrak jako vozidlo, 

které je pro závady v technickém stavu 
zjevně technicky nezpůsobilé k provozu 
na pozemních komunikacích a obnove-
ní způsobilosti by si vyžádalo výměnu, 
doplnění nebo opravu podstatných částí 
mechanismu nebo konstrukce.

Běžný postup říká, že pokud se ne-
podaří provozovatele vozidla kontak-
tovat, vozidlo se označí a dle zákona se 
věc oznámí Silničnímu správnímu úřadu 
při Magistrátu města Olomouce, jakožto 
vlastníku komunikace. Následuje lhůta 
dvou měsíců ode dne, kdy byla pravo-
mocně uložena povinnost provozovateli 
vraku odstranit a odstavit vozidlo mimo 
pozemní komunikaci. Když v této lhůtě 
vrak neodstraní, zajistí vlastník komu-
nikace předání vraku ke sběru, výkupu, 
zpracování, využívání nebo odstraňování 
autovraků, a to na náklady provozovatele. 
Jenže odstavený autobus je na komuni-
kaci I. třídy.

 „Celá věc je tedy nyní k řešení 
u správce této komunikace, kterým je Ře-
ditelství silnic a dálnic,“ dodal Čunderle.

Loni bylo městské policii nahlášeno 
na území města 11 odstavených vraků. 
Dva z nich byly odtaženy.   pok

Stojí a nepřekáží. Už dlouho

Auto není trezor
V rámci preventivních aktivit pro-
bíhají nejen u nákupních center, 
ale i na větších sídlištích akce 
k předcházení majetkové trestné 
činnosti v souvislosti s vloupáním 
do vozidel. 
„Na místech upozorňujeme řidiče, 
aby zbytečně ve vozidlech ne-
nechávali věci, které by mohly 
být lákadlem pro zloděje. V roce 
2019 jsme přijali desítku oznáme-
ní o vloupání do vozidel na území 
města Olomouce, kdy tyto případy 
si přebírala Policie ČR pro pode-
zření ze spáchání trestných činů,“ 
popsal mluvčí městské policie Petr 
Čunderle.  dtx

Strážníci v akci
Umět poradit, ukázat cestu, s nadhledem 
řešit mnohdy napjaté situace. To je jen 
malý výčet schopností, kterými by měl dis-
ponovat každý strážník. Neméně důležitá 
je však všímavost. 

„Jen od začátku letošního roku strážníci 
během výkonu služby poznali čtyři osoby, 
které byly v databázi Policie ČR uvedené 
jako pohřešované nebo hledané. Dále se pak 
při hlídkové činnosti podařilo strážníkům na-
lézt osobní vozidlo vedené jako odcizené,“ 
uvedl mluvčí městské policie Petr Čunderle.

 V loňském roce strážníci takto vypátrali 
rovných dvacet osob, které následně předali 
kolegům z Policie ČR k dalšímu řešení. U 
motorových vozidel se jednalo o tři auta 
a jeden motocykl, které jejich majitelé 
nahlásili jako odcizené.   dtx

MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC RADÍ:
• nenechávejte ve vozidle viditelně od-
ložené osobní věci a cennosti (bundy, 
batohy, kabelky, elektroniku)

• pokud už ve vozidle máte zabezpe-
čovací zařízení, používejte jej

• nenechávejte uvnitř vozu technický 
průkaz ani náhradní klíče od vozu

• před odchodem od vozidla zkont-
rolujte, zda jste ho řádně uzamkli 
a zda jsou zavřena všechna okna
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Dobrovolní hasiči žádají 
kraj o dotace, město jim 
slíbilo spoluúčast
Pomoc sborům dobrovolných hasičů 
schválila městská rada. Jednalo se o po-
vinnou finanční spoluúčast města na do-
tacích z Olomouckého kraje v celkové výši 
857 tisíc korun.

„Dobrovolným hasičům pomáháme 
dlouhodobě a systematicky, každý rok je 
podporujeme nákupem techniky a vyba-
vení. Víme, že to má smysl, protože kvalit-
ní sbory dobrovolných hasičů znamenají 
i větší bezpečí Olomoučanů,“ prohlásil 
náměstek primátora Martin Major.

Konkrétně jsou nyní připraveny tři žá-
dosti o dotace, s jejichž pomocí se zlepší 
vybavení sborů Olomouc, Droždín, Holice, 
Chomoutov, Lošov, Radíkov a Topolany.

Finančně největší objem má žádost na 
pořízení cisternové automobilové stříkač-
ky pro jednotku SDH Olomouc ve výši tři 
sta tisíc korun a dvou dopravních automo-
bilů pro jednotky SDH Chomoutov a Topo-
lany ve výši dvou set tisíc korun.

Další žádosti jsou na pořízení vybavení 
jako je dýchací technika, ochranné pro-
středky, prostředky první pomoci. Město na 
ně žádá příspěvek přes 340 tisíc korun.   mif

 OLOMOUC VĚNUJE 
 DO CHARVÁT HASIČSKÝ VŮZ 
Speciálně upravené hasičské vozidlo 
věnuje město Olomouc sboru dobrovol-
ných hasičů v Charvátech, kteří proje-
vili o tento starší automobil zájem. Vůz 
doposud sloužil dobrovolným hasičům 
v Olomouci-Holici.
„Když se nám ozvala starostka obce 
Charváty a sdělila, že dobrovolní hasi-
či jsou v současné době bez hasičské-
ho automobilu, protože to původní bylo 
kvůli špatnému technickému stavu vy-
řazeno z provozu, bylo pro nás rozhod-
nutí o schválení a přidělení hasičského 

automobilu obci Charváty o to jednoduš-
ší,“ vysvětlil náměstek primátora Mar-
tin Major, do jehož gesce spadá oblast 
ochrany obyvatel.

Jedná se o starší, ale plně funkční vo-
zidlo Avia A31K/5, které slouží k přepra-
vě devítičlenné posádky. Automobil je 
navíc upraven o vestavbu a nádrž na dvě 
stě litrů vody pro prvotní zásah.

Obec Charváty se tak může i nadále 
podílet na požárním poplachovém plá-
nu Olomouckého kraje. Dar už schválila 
i Rada města Olomouce.   mif

Výjezdová 
činnost jednotek 
dobrovolných hasičů
Čtyři mimořádné události byly hláše-
ny v lednu olomouckým dobrovolným 
hasičům.

Požár skladu – na místo zásahu vy-
jela jednotka Olomouc (JPO II) v po-
čtu osmi členů. Po příjezdu na místo 
události se jednotka nahlásila veliteli 
zásahu, který ji ponechal v záloze. 

Pomoc nemohoucí osobě po pádu 
na zem, ulice Hrachovinka – k nahláše-
né události vyjela jednotka Chomoutov 
(JPO V) v počtu pěti členů. Jednotka na 
místě pomáhala při otevření objektu.

Požár impregnační pece, ulice 
Průmyslová – k místu zásahu vyjela 
jednotka Olomouc (JPO II) v počtu čtyř 
členů. Jednotka na místě události ne-
zasahovala a po domluvě s velitelem 
zásahu byla odeslána zpět na základ-
nu. 

Kouř ze střechy třípatrové budovy, 
ulice Jiráskova – na místo události vy-
jela jednotka Olomouc (JPO II) v počtu 
šesti členů. Jednotka na místě zůstala v 
záloze.   mmo
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Moravou se šíří nakažlivé nemoci
V denním zpravodajství se začínají obje-
vovat lékařské zprávy o šíření nakažlivých 
chorob. Například hned 2. března informu-
jí olomoucké noviny o tom, kolik případů 
nakažlivých chorob bylo zjištěno v uplynu-
lém týdnu. Pro ilustraci – šlo o osmadvacet 
případů neštovic, ovšem pravých, nikoliv 
planých, které známe dnes, a také o jeden 
případ skvrnitého tyfu. V dalších dnech se 
objevují informace o tom, kde se šíří pro 
změnu syfilis. Pořádají se besedy o tom, jak 
předcházet tuberkulose.

Městská rada výrazně zvyšuje poplatky
Z jednání „Městské rady hlavního města 
Olomouce“ vyplynulo několik nepříjem-
ných skutečností pro drobné obchodníky 
a pro zemědělce. Radní totiž zvýšili po-
platky za prodej na týdenních a výroč-
ních trzích a za porážky dobytka, některé 
i velmi výrazně. Například poplatek za 
stánek na trzích se zvyšuje na desetiná-
sobek! Ruší se také veškerá osvobození 
od poplatků. Dražší bude nadále i po-
platek za porážku všeho druhu dobytka, 
přičemž je přesně rozepsáno, kolik se 
zaplatí za porážku hovězího vzrostlého 
dobytka, kolik za telata, kolik za velké 
a kolik za menší prase, vyšší ceny jsou 
stanoveny i za porážku ovcí či koz. Vyšší 
je i nájemné z chladírny masa či ze solír-
ny. Doba je zlá.

Překupníci mají utrum
Překupníci, kteří v brzkých ranních hodi-
nách na trzích skupovali nedostatkové 
zboží, aby ho pak nabízeli jinde za vyšší 
ceny, mají v Olomouci utrum. Tedy ne 
zcela, ale dost výrazně. Městská rada 
totiž stanovila, že od nynějška smí pře-
kupníci na trzích nakupovat až po deváté 
hodině, pokud by to nedodrželi a skupo-
vali zboží dříve, čeká je výrazná pokuta. 
Olomouc se snaží bránit šmelení v době, 
kdy je leckteré zboží stále nedostatkové.

Děvčata, hlaste se!
Stipendia „pilným, mravným a pravdymi-
lovným děvčatům“ z chudých rodin nabízí 
městská rada hlavního města Olomou-
ce. Jedná se o stipendia z nadace Ludvíka 
Jindřicha Jeittelese a uchazečky o ně musí 
podat včas žádost, doplněnou průka-
zem o nemajetnosti, mravném chování, 
národnosti a také vysvědčením z uplynu-
lého školního roku. Každé vybrané děvče 
z obecné či měšťanské dívčí školy obdrží 
studijní stipendium ve výši 100 korun.   mif

PŘED STO LETY

1920 | Hladové bouře a rabování: 
olomoucké „bolševické“ nepokoje
V předchozích částech našeho volného 
seriálu po událostech v Olomouci před 
sto lety jsme opakovaně psali o nesná-
zích s dostatečným zásobováním oby-
vatelstva. Všechny ty zprávy a zprávičky 
o potravinách na příděl, o nepravidelných 
dodávkách elektřiny či plynu a chybějí-
cím zboží měly i své neblahé následky.

Nejen že se množily pokusy o krádeže 
a podvody, ale radikalizovala se i nálada 
ve společnosti. Na začátku března roku 
1920 se to naplno projevilo i v Olomou-
ci. Demonstrace proti drahotě s násled-
ným rabováním obchodů neunikla ani 
celostátnímu tisku. Do likvidace nepoko-
jů v Olomouci se ostatně tehdy zapojilo 
i vojsko. Komentátoři kritizovali fakt, že 
takové násilné akce zhoršují kredit mladé 
republiky v zahraničí. „Jak může býti cizi-
na ochotna nám poskytnouti úvěry, když 
vidí, jak v Praze a Olomouci se bolševic-
tví napřed hlásá a potom ve své nejhorší 
zvrhlosti i páše?“ psaly pražské Národní 
listy. Jak se tedy toto „bolševictví“ vlastně 
v jindy konzervativní Olomouci semlelo?

Pryč s buržoazií!
Demonstraci proti drahotě svolala na 
středu 3. března odborová rada sociálně 
demokratických organizací. Do centra Olo-
mouce se sjely davy 
lidí, Čechů i Něm-
ců, zejména z před-
městí. Nejprve se 
demonstrovalo a le-
vicoví politici volali 
po změně distribuce 
zboží a po vydání do-
mnělých zásob ne-
dostatkového zboží 
pracujícím. Ve finále 
se ovšem část de-
monstrantů rozhodla 
vzít spravedlnost do vlastních rukou. Situ-
aci určitě nepomohl ani fakt, že v Olomou-
ci tou dobou zrovna nebyl starosta Karel 
Mareš. Na radnici jej zastupoval náměstek 
Kraus, socialista, který se demonstrace 
osobně zúčastnil a sám pronesl radikální 
projev, na jehož konci zvolal: „Nieder mit 
der burgeoasie! Heute oder nie!“

Jádro demonstrantů pak už chtělo něco 
víc než jen slova. Rozkurážení radikálo-
vé nejprve zkoušeli proniknout na radnici 
a poškodili vstupní bránu. Tento násilný 
akt byl dodatečně hodnocen jako zcela 
absurdní – socialistický tábor lidu útočí na 

socialistickou radnici… Útočníci napadli 
a zranili i několik Olomoučanů, kteří ne-
souhlasili s proklamovanými radikálními 
požadavky. Následovalo rabování.

Škody a zatýkání
Trvalo snad až hodinu, než na místo 
konečně dorazily síly policie a o něco 
později i malé jednotky vojska. Policisté 
sami schytali nemálo ran a byli mezi nimi 
i ranění. Zbiti byli údajně i někteří vojenští 
důstojníci. Rabování pokračovalo i za pří-
tomnosti policie.

Vyloupeny byly prodejny obchodníků 
Komárka, Slezáka a Skopalíka. Podle po-
pisu olomouckého tisku to vypadalo, že 
nejde o náhodné spontánní impulsy, ale 
připravené akce – dav byl manipulován ke 
konkrétním prodejnám. Nejagilnější výtrž-
níci nejdřív rozbíjeli výkladní skříně a zbo-
ží vyhazovali za jásotu publika ven na 
dlažbu. Následně vtrhli dovnitř a brali vše, 
co našli. Napadali také obchodníky a je-
jich zaměstnance. Obchodník Komárek 
byl vážně zraněn a okraden o veškerou 
hotovost, pana Skopalíka chytili lumpo-
vé na ulici, zbili jej a okradli. Pořádek se 
nedařilo nastolit, dokonce se někteří vo-
jáci sami do rabování zapojovali. Městem 
zaznívaly výzvy, aby se země připojila 
k bolševické revoluci v Rusku. Nepokoje 

se rozšířily z centra 
do Hodolan.

Kolem sedmé 
večer armáda do 
města vyslala jízdu. 
Tváří v tvář šavlím 
a bodákům už revo-
lucionáři ustupovali 
a vyklízeli pozice. 
Nepokoje se chýli-
ly ke konci. Téhož 
večera bylo zatče-
no asi 120 civilistů 

a také 38 vojáků, kteří se na krádežích 
podíleli. Vojsko ve městě rozmístilo hlíd-
ky. Škody byly vyčísleny na více než milion 
korun, což byla tehdy mimořádná suma.

Jindy poklidná Olomouc byla šokována 
tím, co se může během okamžiku odehrát. 
Radní odhlasovali bleskově novou vyhláš-
ku, podle níž musely být domovní dveře 
činžáků od 20 hodin uzamčeny a mládež 
měla po 18. hodině zákaz vycházení. Do-
savadní náměstek a vyživovací referent 
Dr. Kraus měl po politické kariéře. A desít-
ky zatčených čekaly na nepříjemné soud-
ní procesy.   Michal Folta

BŘEZEN 1920 TELEGRAFICKY



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         33
NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZORY

Společenské
SETKÁNÍ  SENIORŮ

s hudbou k tanci

Komise městské části Slavonín 
ve spolupráci s vydavatelstvím magazínu Moravský senior 

a FK Slavonín pro Vás připravuje

1.

Setkání seniorů se koná 

17. dubna 2020
od 16:00 hodin
v areálu Sokolovny 
ve Slavoníně.

Čeká na vás bohatý
program s hudbou 
a občerstvením!

Počet míst je omezený.

Pokud máte zájem se zúčastnit, přijďte si zakoupit 
vstupenku do HOSTINCE NA HŘIŠTI ( Jižní 30).

Cena vstupenky je 80 Kč.

Těšíme se na vás.

NÁZOR ZASTUPITELE

Sběrové soboty z pohledu nejen Komisí městských částí

Tak nám sběrové soboty, zdá se, nakonec v Olomouci nezruší. Vlastně zruší. 
Vlastně trošku zruší, trošku nezruší. Co mi to jenom… ani pěšky - ani na voze, ani 
oblečená – ani nahá. Otázkou je, zda je právě v otázce sběrových sobot naše 
radní horákyně až tak chytrá. Olomoucká Drbna ve své lednové Politické koridě 
vznesla na olomoucké zastupitelské kluby otázku „Souhlasí zastupitelé se zruše-
ním tradičních sběrových sobot?“. Výsledky ankety byly publikovány 22. 1. 2020 
a jsou z nich patrné dvě věci:
1. Jak Drbna, tak všichni diskutující řeší téma zrušení sběrových sobot jako re-

álné. Pouze prima primátor zde hovoří o nedorozumění, informačním šumu, 
nesmyslu. Proč tak odlišná optika? Úvaha - protože se tato věc radě moc 
nepovedla, minimálně z pohledu komunikace.

2. Zrušení zde obhajuje pouze jeden politický zástupce, který je úplnou náho-
dou ze stejného politického hnutí, ze kterého vychází ekonomický náměstek, 
tedy strážce městské kasy, tedy patrně spoluautor „šetřícího nápadu“. Toto 
hnutí navíc paradoxně slibovalo před volbami „popelnice zdarma“! Nyní na-
opak v zastupitelstvu zabránilo naší snaze o snížení tak velkého zdražení za 
odpady a navíc v Drbně označuje sběrné soboty pro občany za „luxus“. Fakt.
Téma sběrných sobot rezonuje na více úrovních, zejména na úrovni Komisí 

městských částí a samozřejmě i mezi občany. Obecně vzbuzuje kritiku a nelibost 
v podstatě u všech. Městské části většinou reagují tak, že vyžadují zachování 
sběrových sobot alespoň 1x za rok a nechtějí akceptovat 50% finanční spo-
luúčast, jak ji navrhuje rada. 30 (60) tisíc se dá utratit lépe. Akceptace spoluúčasti 
bude spíš z donucení, žádná rozumná KMČ by s úplným zrušením nesouhlasila. 
A občané? Podle různých diskusních fór na internetu se zlobí a nejčastěji kritizují 
omezení této služby ve světle výrazného zdražení poplatků za odpady městu 
v tomto roce.

Za sebe přidávám úvahu na téma peněz. Opravdu by mě zajímalo, jak moc je 
deklarovaná částka 1.143.000 Kč na jednu sobotu reálná a zda je nutná. Ostatně, 
předražené ceny jiných služeb TSMO dobře známe v KMČ, zná je i primátor.

Obávám se, že ušetření zrušením / redukcí sběrových sobot vůbec není jisté. 
Díky většímu množství nelegálního odpadu u kontejnerů pro separovaný odpad 
plus možnému nárůstu černých skládek na okrajích města. Zdůrazňuji, že oba 
tyto jevy neomlouvám, považuji je za hanebné a svědčící o nezralosti některých 
našich spoluobčanů. Přesto všechno považuji rozhodnutí radnice za nešťastné.

Josef Suchánek / Piráti a Starostové

NÁZOR ZASTUPITELE

Aby olomoucká radnice neztratila svůj hlas

V nedávné době médii proběhly hned dvě informace týkající se znepokojivé 
situace v oblasti ochrany památek v Olomouci. Úřad ombudsmana podal žalobu 
v kauze Šantovka Tower a zvýšenou pozornost také přitahuje výměna krovu 
a snesení zvonů z věže olomoucké radnice. O odborný názor jsem požádal speci-
alistu, kampanologa Františka Johna.

Pochopení genia loci historické Olomouce je podmínkou pro jeho uchování 
a rozvoj a současně kritériem pro hodnocení všech záměrů. Hlas zvonů a cymbá-
lů doprovázející běh času představuje čtvrtý rozměr architektury. Ke geniu loci 
Olomouce patří. V minulých letech došlo k obnově řady zvonů zlikvidovaných za 
světových válek, řadě chrámů se tak vrátil jejich hlas. Samotná věž olomoucké 
radnice má vizuální architektonickou funkci vertikály, současně byla opatřená 
hodinami a nesla cymbály odlité olomouckými mistry Janem (1501) a Zachari-
ášem (1603), které jsou významnými památkami moravského zvonařství. Úvahy 
nad vyřazením cymbálů z provozu a jejich prezentací pro turisty je v rozporu 
s principy památkové péče – cymbály jsou především památkami hudebními. 
Jejich výtvarnou stránku by jistě bylo vhodné zájemcům přiblížit, ovšem kopiemi. 
Bylo by naopak škoda upřít veřejnosti slyšet půl tisíciletí starý hlas z radniční 
věže! Úvaha cymbály svěsit se míjí s duchem zakladatelů Olomouce; stavitelů 
katedrál, kteří dbali na výtvarnou stránku i tam, kde nebyl běžný přístup. Samy 
jsou klenotem, vyneseným vysoko nad střechy domů a uzavřeným v trámové 
konstrukci věžní lucerny. Nepřístupnost je dělá tajemnými. Odbíjení věžních 
hodin bereme jako součást řádu věcí.

Jistě, budova radnice disponuje také orlojem a ten samostatnou zvonkohrou. 
Ta ovšem nemůže funkci odbíjení věžních hodin (čtvrtí a celých), které jsou na 
orloji nezávislé, nahradit. Nebyl to ani záměr někdejších radních před pěti sty 
lety. Orloj očekává diváka a posluchače, který s ním má oční kontakt, stojí před 
orlojem. Naproti tomu radniční hodiny ovládají svým zvukem mnohem širší 
rámec, od nejbližšího okolí přes Dolní náměstí až k někdejšímu hradebnímu 
okruhu, dnešním parkům. Sám jsem odbíjení hodin mnohokrát naslouchal, znám 
je z paměti. Bavíval jsem se o nich s organologem Antonínem Schindlerem, který 
se zasloužil o obnovu jejich funkce v 60. letech, hodiny pak odbíjely dalších 
50 let. Vzpomínal, jak v této věci úspěšně navštívil primátora Olomouce. Kéž by 
byly i nadále živou součástí bohatého kulturního dědictví.

Pavel Grasse / ProOlomouc

NÁZOR ZASTUPITELE

Vize 2020 vstupní brány do Olomouce, Nových Hodolan

Rok se s rokem sešel a my v komisi městské části opět máme tu milou povin-
nost rozhodnout, jak investujeme finanční prostředky, které nám umožňují 
zvelebit okolí v naší městské části Nové Hodolany. Ačkoliv náš rozpočet není 
velký, dá se z něj realizovat například oprava chodníků, úprava zeleně či od-
stranění nefunkčních betonových či kovových konstrukcí již dávno nesloužící 
svému původnímu účelu. My v komisi jsme se letos dohodli, že bychom rádi 
uskutečnili opravu zvlněného chodníku na třídě Kosmonautů, která se po uza-
vření mostu přes Moravu na Masarykově třídě stane hlavní tepnou vedoucí od 
nádraží do centra. Pevně věříme, že tato akce, která je nad rámec rozpočtu 
naší komise, dostane prioritu, kterou si díky své strategické poloze bezespo-
ru zaslouží a bude uskutečněna již v letošním roce. Dále bychom rádi nechali 
vypracovat projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci ulice Nezva-
lova. Zejména chodníky jsou v katastrofálním stavu a chodci v podzimních 
a zimních měsících často hrají hru na to, která uvolněná dlaždice je obšťastní 
ošplíchnutím. Z prostředků určených na estetizaci bychom chtěli zpříjemnit 
život dětem a jejich doprovodu na dětském hřišti na Blanické. Rádi bychom 
pro jejich bezpečnost vybudovali opěrnou konstrukci pro živý plot, která by 
děti chránila před eventuálním střetem s cyklisty jedoucími po frekventované 
cyklostezce a také jim poskytla více soukromí. Chceme také odstranit nefunkč-
ní betonové ohrazení pro popelnice na třídě Kosmonautů a zasadit keře do 
květináčů ve vnitrobloku na ulici Blanické a Zeyerovy a také zasadit stromy 
v ulici Vrchlického. V neposlední řadě je nutné zmínit, co nás čeká v následu-
jících letech, a to jest výstavba nového mostu přes řeku Moravu, která citelně 
omezí dopravu. Rádi bychom této situace využili a požádali o přesunutí ne-
přehledného a nebezpečného přechodu pro chodce na křížení ulice Dukel-
ské a Masarykovy třídy. V letošním roce bychom také rádi uskutečnili akce pro 
naše spoluobčany typu dětského dne či setkávání u vánočního stromu a punče. 
Držte nám palce, ať nám všechny naše letošní plány vyjdou.

Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D. / ANO2011
předseda městské části Nové Hodolany
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TIRÁŽ

TAJENKA
Chceš se pomstít tomu…
—  Sacha Guitry, francouzský dramatik 1885–1957

Tři vylosovaní luštitelé získají jednorázový vstup do olo-
moucké zoo pro 1 dospělého a 2 děti platný jeden rok.

Tajenku křížovky zasílejte do 19. března 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: 
Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být 
hluchý, žena slepá. (Sókratés)

Úspěšní luštitelé: Jana Komárková, Miroslav Škach  
a Milan Vybíral.

KŘÍŽOVKA

SPOJOVAČKA
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DIVADLO
NA CUCKY

Nejbližší prodejna

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

KOMPLETNÍ  NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW. B RI LAS.CZ
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