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Doprava v čase koronaviru?
Důraz na dezinfekci a ochranu

Nalaďte si  
Moravskou filharmonii

Odcházení...
Mizí most v Masarykově ulici
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Statutární město Olomouc nabízí k pronájmu krásné, zcela 
nově vybudované byty na Horním náměstí v ul. Mariánské. 
Termín pro podání žádostí je do 13. 5. 2020. Fotografie bytů 
a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz. 
S ohledem na současný stav je možné si domluvit individu-
ální prohlídku bytů telefonicky na provozním odd. Správy 
nemovitostí Olomouc, a. s., tel. 585 238 143, 602 793 969.

Horní náměstí 21, č. b. 10, ve 3. NP, o velikosti 1+kk (plocha 
bytu 66,30 m2). Jistota 10 000 Kč. Nájemné 104 Kč/m2/měsíc, 
tj. 6 895 Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoj: 34,8 m2, kuchyň. kout: 15,2 m2, předsíň: 
9,2 m2, WC + koupelna: 7,1 m2.

Horní náměstí 21, č. b. 12, ve 3. NP, o velikosti 1+kk (plocha 
bytu 36,60 m2). Jistota 10 000 Kč. Nájemné 110 Kč/m2/měsíc, 
tj. 4 026 Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoj s kuchyň. koutem: 24,4 m2, předsíň: 4,5 m2, 
WC + koupelna: 5,9 m2, úklidová komora: 1,8 m2.

Horní náměstí 21, č. b. 13, ve 3. NP, o velikosti 1+kk (plocha 
bytu 44,80 m2). Jistota 10 000 Kč. Nájemné 110 Kč/m2/měsíc, 
tj. 4 928 Kč + zálohy na služby.

Rozměry: pokoj s kuchyň. koutem: 27,2 m2, předsíň: 5,9 m2, 
WC: 1,1 m2, koupelna: 9,2 m2, úklidová komora: 1,4 m2.

Mariánská 7, č. b. 5, ve 2. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 
101,47 m2). Jistota 13 000 Kč. Nájemné 104 Kč/m2/měsíc, 
tj. 9 603 Kč + zálohy na služby. Byt je po celkové rekonstrukci. 
Rozměry: pokoje: 22+32 m2, kuchyň: 13,2 m2, předsíň: 5,3 m2, 
WC + koupelna: 7 m2, spíž: 2,8 m2, sklep: 18,2 m2.

NABÍDKA DALŠÍHO MĚSTSKÉHO BYTU K PRONÁJMU:

Synkova 4, č. b. 4, v 1. NP, o velikosti 3+1 (plocha bytu 
74,42 m2). Jistota 15 000 Kč. Nájemné 104 Kč/m2/měsíc, 
tj. 7 739 Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoje: 12+12+17,6 m2, kuchyň: 11 m2, předsíň: 
13,8 m2, WC + koupelna: 4,3 m2, sklep: 4 m2.

Žádosti je možné podávat na Správě nemovitostí 
Olomouc, a. s., a to elektronicky na adresu: 
r.cecetkova@sno.cz, tel. 585 238 106, 585 238 119. Případně 
s ohledem na současnou situaci ve výjimečných případech 
písemně na vrátnici SNO, a. s., Školní 2, Olomouc.

NABÍDKA MĚSTSKÝCH BYTŮ K PRONÁJMU

PRODEJCE PROJEKTU 
Pavla Gottwaldová, DiS. | (+420) 725 797 757
pavla@metr2reality.cz | www.domychomoutov.cz

NOVOSTAVBY DOMŮ 
CHOMOUTOVMÁME 

PRO VÁS
NOVÉ 
BYDLENÍ

nemovitosti 
& obchod s.r.o.

CENA RD A9 VČETNĚ POZEMKU 

4.890.000 Kč

 Velmi žádaná lokalita v Olomouci
 Atraktivní architektura

 Provedení domů ve vysokém standardu 
 Tři typy rodinných domů

 Dispozice 3+kk až 5+kk, pozemek 344 až 673 m2

Je námJe nám
  to lít  to lít  

Omlouváme se čtenářům, příznivcům, respondentům, inzerentům… 
a všem dobrým lidem.

Olomoucké listy vycházely 25 let každé první pondělí v měsíci. Letos 
v dubnu to bylo poprvé, kdy se perioda přerušila. Co nedokázala ani 
velká voda, překonal malý virus…

I v této chvíli vycházíme v omezeném rozsahu a s nejistou distribucí. 
Přesto jsme rádi, že můžeme být s vámi!

Vaše redakce: Martin Hála, Radka Štědrá, Michal Folta, David Ševčík, 
Pavel Konečný

http://www.sno.cz
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OLOMOUC ZAJISTILA 150 TISÍC 
RESPIRÁTORŮ. 

ZAČALA REKONSTRUKCE
ULICE 8. KVĚTNA 

 HOLEČKOVA – ŠKOLA A ŠKOLKA  
 PRO DĚTI ZÁCHRANÁŘŮ 

NOUZOVÝ STAV VYUŽILI K ÚDRŽBĚ 
AQUAPARKU

MARIÁN HAJDÚCH: 
VIRU ZMAR!

Dostali je darem lékaři, zdravotní personál, 
lidé v domovech seniorů a poskytovatelé 
sociálních služeb.

Klíčová dopravní tepna zůstane pro 
automobilový provoz i hromadnou 
dopravu do listopadu neprůjezdná. 

Funguje jako jediná městská škola 
v Olomouci a zvládá to na jedničku! 
Zůstává otevřená i za nouzového stavu.

25
STRÁŽNÍCI ODVÁDĚJÍ 
PROFESIONÁLNÍ PRÁCI 

Strážníci i civilní zaměstnanci Městské 
policie plně osvědčili profesionální 
přístup k plnění pracovnách povinností. 

Nouzový stav uzavřel všechny prostory 
olomouckého aquaparku, klienti  
o zakoupené služby nepřijdou.

Rozhovor s ředitelem Ústavu  
molekulární a translační medicíny  
o současné koronavirové krizi.

Zdenek Zukal
kameraman

Jakub Vichta a Magdaléna Kovaříková
studenti

Lisa Antonetti
sociální pracovnice

NENĚKTERÉANO

Dodržujete lidové zvyky a tradice v době pandemie?

Velikonoce v době, kdy nebyl 
koronavirus, jsem slavil. Taky mám 
doma samá děvčata. A líbání pod 
třešní dodržuji, svou partnerku 
líbám, aby mi neuschla. 

Polibek pod třešní dodržujeme. 
Ale třeba na pomlázku moc 
nechodím. Některé, ale ne úplně 
všechny dodržujeme. 

Nemám to ve zvyku, protože 
jsem Italka. Ani české Velikonoce, 
ani líbání pod třešní. To se mi za 
sedm let stalo jenom jednou.

GLOSA

Jsme stále v nechtěných rolích herců 
dramatu s názvem Doba roušková. Ta 
zasáhla do našich životů bez varování 
a bez výjimky. Dotkla se všech a všeho. 
Hlavně nám vzala to, co nám připadalo už 
jaksi samozřejmé, běžné a obyčejné. Moci 
normálně chodit do práce, navštěvovat se, 

zajít si s kamarády na pivo…V tuto chvíli 
asi nikdo z nás netuší, jak dlouho bude 
krize a její dopady trvat, ale jedno je 
jisté – ta nepříjemná zkouška jednoho 
dne skončí a my se vrátíme k „normálu“. 
Moc bych si přál, abychom si z toho 
negativního vzali ponaučení. A z těch 
pozitiv, které v nás – ostatně jako každá 

krize – vzkřísila, a těmi jsou obětavost, 
statečnost nebo empatie, učinili 
v porouškové době standardní způsob 
žití. Ale to je asi utopistická myšlenka. 
Hodně sil a hlavně zdraví.

Martin Hála 
editor Olomouckých listů
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OZNÁMENÍ

Milí spoluobčané, 
v letošním roce uplyne již 75 let od kon-
ce druhé světové války. Každoročně Vás 
zveme k oslavám Dne vítězství, které si 
připomínáme 8. května u památníků v Olo-
mouci-Řepčíně, Čechových sadech a na 
Ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně.
Vzhledem k současné situaci jsme nu-
ceni upustit od hromadného uctění této 
významné vzpomínkové akce, kterou na 
území města Olomouce pro nejširší veřej-
nost vždy připravuje statutární město Olo-
mouc ve spolupráci s vojenskou posádkou 
Olomouc, Československou obcí legio-
nářskou a Sokolskou župou Olomouckou-
-Smrčkovou.
Letošní oslavy Dne vítězství proběhnou 
pouze jako tiché položení věnců a kytic 
zástupců statutárního města Olomouce 
a Armády ČR, a to v individuálních ča-
sech bez účasti veřejnosti.
Děkujeme za pochopení. Společně to 
zvládneme!

Olomouc darovala Praze pískovcový 
blok do základů obnoveného mariánské-
ho sloupu na Staroměstském náměstí. 
Jedná se o symbolickou pomoc a podíl 
na obnově barokní stavby zničené roz-
vášněným davem v listopadu roku 1918.

Doprovod otce při porodu ve fakultní 
nemocnici je znovu možný. Po domluvě 
s porodní asistentkou maminka otci ve 
vhodný čas zavolá a ten bude moci být 
s maminkou na porodním boxu. Bonding 
lze provádět i po porodu císařským ře-
zem na novorozeneckém oddělení.

Na území města je více než 150 košů 
a stovka rollerů se sáčky na psí exkremen-
ty. Denně se jich nasbírá až 60 kilogramů.

Správa Hřbitovů města Olomouce 
i nadále pohřbívá do země, nejsou ale 
prováděny individuální vsypy ostatků 
zesnulých. Hromadný vsyp – plánovaný 
na 20. května, je zrušen. Jako náhradní 
termín byla předběžně stanovena středa 
17. června.

Mohou být naši netopýři v souvislosti 
s onemocněním COVID-19 nějak nebez-
peční? Již zprávy o onemocnění v čín-
ském Wu-chanu a následné pandemické 
šíření nákazy vyvolávalo otázky k vaz-
bám koronavirů na netopýry, protože 
netopýři opravdu představují jednu z vý-
chozích hostitelských skupin.
Podle vedoucího odboru životního pro-
středí olomouckého magistrátu Petra 
Loyky jsou naši netopýři zákonem chrá-
nění živočichové. Stejně tak jsou chrá-
něna i jejich sídla. Od našich netopýrů 
nebezpečí koronaviru nehrozí, protože je 
nechytáme ani nejíme.

Vlastivědné muzeum v Olomouci, jedna 
z turisticky nejnavštěvovanějších kul-
turních institucí v regionu, přivítá první 
návštěvníky v úterý 12. května. O několik 
dní později 25. května se otevře zámek 
v Čechách pod Kosířem, včetně všech 
jeho expozic a zámeckých prostor.

Výraznou stopu v letošní kampani k Me-
zinárodnímu dni urgentní medicíny 
zanechala Fakultní nemocnice Olo-
mouc. Jednu z fotografií Jindřicha Štreita 
z cyklu Na URGENT!, který vznikl vloni 
na oddělení urgentního příjmu, využila 

Evropská společnost pro urgentní me-
dicínu jako titulní snímek na webových 
stránkách a sociálních sítích.

V katedrále sv. Václava jsou vystaveny 
ostatky sv. Pavlíny, patronky města Olo-
mouce a také ochránkyně před morovou 
nákazou. Lidé se k ní – při dodržení všech 
bezpečnostních pravidel – mohou přichá-
zet modlit každý den. Ostatky sv. Pavlíny 
ve zdobeném relikviáři jsou vystaveny na 
stupních hlavního oltáře v katedrále a lze 
je dobře vidět od mříže oddělující presby-
tář od zbytku chrámové lodi.

Slávka a David si na svatbu počkali o mě-
síc déle. Původní termín 21. března totiž 
kvůli vládním opatřením padnul, a tak na 
olomoucké radnici do manželského svaz-
ku vstoupili dnes, tedy 21. dubna. Byla to 
první roušková svatba v Olomouci.
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PROBÍHAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ UZAVÍRKY V OLOMOUCI 

16.—17. května úplná uzavírka ulice Pavlovická
do 31. května  úplná uzavírka ulice Na Zábraní
20.—21. června  úplná uzavírka ulice Pavlovická
22.—26. června  uzavírka ulice U Podjezdu (jednosměrná)
do 30. června  úplná uzavírka ulice Masarykova – most přes Moravu
do 30. června  úplná uzavírka chodníku a cyklostezky Kosmonautů x Wittgensteinova
do 3. července  úplná uzavírka ulic Jaselská a Hanácká
11. května—10. července částečná uzavírka ulice Pavlovická
8. června—10. července  úplná uzavírka ulice B. Martinů (Týneček) – výstavba přechodu pro chodce
13. května—31. července  částečná uzavírka třídy Míru
do 21. července částečná uzavírka I/46 ul. Šternberská (Týneček) – přechod pro chodce
do 15. prosince  úplná uzavírka ulice 8. května – rekonstrukce
do 31. prosince  úplná uzavírka ulice Nábřeží
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ODCHÁZENÍ...

Z Olomouce mizí most v Masarykově ulici. Oba břehy spojoval 73 let. Nyní musí ustoupit 
novému ocelovému mostu, aby korytem Moravy mohlo za vteřinu protéct 650 kubíků vody.
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Výstavba protipovodňové ochrany Olo-
mouce postoupila do další fáze – stavby 
nového mostu v Masarykově ulici a do-
končení velmi atraktivní části – nábřeží 
mezi třídami Masarykova a Kosmonautů

MICHAL FOLTA

„V průběhu března jsme postupně přelo-
žili všechny inženýrské sítě kolem mostu, 
které jsme uložili do nadzemního kolek-
toru na návodní straně,“ popsal přípravu 
demolice starého mostu investiční ředi-
tel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. Hladi-
na byla snížena tak, aby těžká technika 
mohla pracovat v korytě řeky.

Všechny odbourané části byly z toku 
průběžně odstraňovány a bourání bylo 
maximálně šetrné k životnímu prostředí. 
„Technika se pohybovala pouze ve vyme-
zeném prostoru. Bourání mostu nebude 
mít negativní vliv na ryby ani na další 
obyvatele řeky Moravy,“ ujistil vedoucí 
odboru životního prostředí magistrátu 
Petr Loyka.

Již před zahájením prací na této etapě 
odborníci preventivně přestěhovali mno-
ho vodních živočichů mimo stavbu. Byli 
zachráněni a převezeni raci i mlži.

Nový most za dva roky
Výstavba nového mostu začne na po-
vodní straně, tedy blíže vysokoškolským 
kolejím. Nový most bude ocelový s beto-
novou deskou, složený ze dvou polí. Jeho 
délka dosáhne 63,3 metru a široký bude 
26,3 metru. Povede ve výšce 7,65 metru 
nad dnem řeky.

„Povodní strana mostu bude dokonče-
na na jaře příštího roku. Následně se práce 
přesunou na stranu návodní. Dokončení 
celé stavby máme v plánu na jaře 2022,“ 
uvedl generální ředitel Povodí Moravy 
Václav Gargulák. Podle něj nový most vy-
tvoří společně s náplavkou hlavní domi-
nanty nového nábřeží.

„Budoucí podoba koryta řeky se už 
nyní začíná rýsovat. Obyvatelé Olomouce 
získají nejen požadovanou ochranu před 
povodněmi, ale i moderní volnočaso-
vou zónu nabízející atraktivní prostředí 
s přístupem k řece,“ prohlásil ředitel 
Gargulák. Na pravém břehu Moravy 
mezi ulicemi Komenského a Masaryko-
va a také dále směrem ke kolejím UP 
je už dobře patrné, jak bude vypadat 
budoucí náplavka.

„Část stavby blíže k ulici Kosmonau-
tů je již stavebně dokončena, ke kolau-
daci však přistoupíme až po ukončení 
nouzového stavu,“ komentoval Loyka.

Finiš za nouzového stavu
Stavba protipovodňových opatření po-
kračuje, ani epidemie nezměnila harmo-
nogram. Část pracovníků sice chybí, ale 
firmy je dokázaly operativně nahradit. 
Pro Olomoučany to znamená, že na za-
čátku května by měly být dokončeny prá-
ce na mostě v ulici Komenského.

„Byli jsme ujištěni, že se v tomto ter-
mínu dočkáme otevření navazujících 
komunikací v ulicích Na Letné a Sokolov-
ská a také části ulice Kapitána Nálepky. 
Nadále uzavřené zůstanou už jen ulice 
Nábřeží a Blahoslavova,“ shrnul primátor 
Mirek Žbánek informace od zhotovitele.

Stavaři nyní pokračují v ražbě kana-
lizační štoly v ulici Nábřeží a probíhá 
vrtání pilot nábřežních zdí. V Sokolovské 
a v ulici Na Letné končí příprava na po-
kládku asfaltu. Finišují také úpravy scho-
dů, říms a výsadba zeleně v části kolem 
Envelopy až po železniční most.

Vzniká i nový park
Současně s úpravou koryta Moravy vzni-
ká i nový park v ulici Kavaleristů. „Tato 
část prací je na rozdíl od většiny protipo-
vodňových opatření investicí města, ni-
koliv státu. Chtěli jsme vytvořit rekreační 
zázemí pro Olomoučany, kteří najdou 
v blízkosti řeky upravený příjemný park, 
a už teď je vidět, že se to snad podařilo. 
Vypadá to opravdu sympaticky,“ řekl pri-
mátor Žbánek.

V blízkosti základní umělecké školy 
a Moravské vysoké školy vznikla cyklo-
stezka podél řeky a na ni navazuje právě 
malý park. Zbývá už jen osadit lavičky 
a vyčkat, až se zazelená vysazená tráva. 
Podle zástupců zhotovitele se dá brzy 
očekávat oficiální dokončení nového 

nábřeží včetně cyklostezek podél vyso-
koškolských kolejí.

Součástí změn v této části projektu 
byly i drobné přírodní úpravy říčního kory-
ta Moravy v jinak přísně vodohospodářsky 
řešené protipovodňové ochraně města. 
Podle Petra Loyky mají tyto úpravy smysl.

„Protože jejich cílem je vytvořit co nej-
vhodnější prostředí pro ryby a další vodní 
živočichy, a to i v období nízkých vodních 
stavů. Pokud jde o oživení, tak mělčiny 
s téměř nulovou rychlostí proudu vody 
budou využívány plůdkem rybích druhů, 
které se zde přirozeně rozmnožují. Běžně 
zde při pokusných odlovech zjišťujeme 
více než deset druhů ryb,“ potvrdil ve-
doucí odboru životního prostředí.

Povodeň za sucha?
Hrozba povodní v budoucnu nezmizí 

a i nadále bude nutné ochránit lidské ži-
voty a majetek. „Město chráníme zkapa-
citněním koryta a systémem hráz – rozliv 
na úroveň tři sta osmdesátileté vody. Jen 
v současnosti budovaná etapa ochrání 
dvě desítky tisíc lidí a majetek v řádu mi-
liard korun,“ podotkl Loyka.

Tvrdí, že v celém Česku chybí opatření, 
která by zadržela v krajině vodu, což je 
zásadní, ať už řešíme povodně, nebo su-
cho. „Proto musíme budovat po etapách 
protipovodňovou ochranu Olomouce, 
bourat a stavět mosty. Nikdo z nás nemů-
že říci, kdy bude povodeň, ani to, že už 
vůbec nebude,“ zdůraznil Loyka.

Se suchem se podle něj bojovat nedá, 
suchu se budeme muset přizpůsobit. 
Ochrana oživení Moravy bude patřit mezi 
priority. Za uplynulých dvacet let bylo 
v říčním systému Moravy v Olomouci včet-
ně přítoků prokázáno 22 druhů ryb.

V době krize je nesmírně důležitá pomoc všech. Mnoho olomouckých obchodníků, 
živnostníků a organizací se nyní ocitlo ve velmi těžké situaci. V souvislosti 

s bojem proti koronaviru museli uzavřít nebo omezit své provozy.  Ze dne na den se 
tak ocitli bez příjmů, ale náklady jim běží dál. To pro ně může mít fatální následky.

Pokud si chceme v Olomouci nadále zachovat pestrou nabídku služeb, 
prodejen a aktivit, na kterou jsme v „době před pandemií“ byli zvyklí, můžeme 
jim i my pomoci tím, že zůstaneme jejich zákazníky. Podpořme společně 

olomoucké podniky a organizace. Vyberte si na www.olomoucsipomaha.cz 
a dejte šanci těm, které máte rádi.

Olomouc si pomáhá!

Spolu to zvládneme!

Vyberete si Podpoříte Pomůžete!

www.OlomoucSiPomaha.cz #olomoucsipomaha

DĚKUJEME
ZA PODPORU
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Pomoci živnostníkům, obchodníkům 
i malým firmám v kritické situaci chce 
město Olomouc spolu s Okresní hospo-
dářskou komorou Olomouc.

 
„Stav nouze, který se nějakým způsobem 
dotýká každého z nás, obzvláště těžce 
doléhá na malé firmy, živnostníky, ob-
chodníky či pořadatele různých akcí,“ říká 
primátor Olomouce Mirek Žbánek a vy-
světluje princip nového projektu: „Spolu 
s Okresní hospodářskou komorou proto 
chceme poskytnout prostor pro prezen-
taci jejich nabídky v době, kdy musejí mít 
uzavřený nebo omezený provoz. Olomou-
čané mohou těchto služeb využívat a uká-
zat, že jim záleží na jejich oblíbených 
obchůdcích, kavárnách či třeba divadle.“

Základní platformou projektu je nový 
přehledný a jednoduchý webový portál 
s výmluvným názvem Olomouc si pomá-
há. Na této stránce dostanou bezplatně 
prostor olomoucké firmy, živnostníci nebo 
třeba provozovatelé různých kulturních 
a sportovních aktivit. Zákazníkům zde 
nabídnou služby přizpůsobené aktuální 
situaci, jako je například prodej voucherů, 

nabídka s rozvozem domů, různé onli-
ne služby a další. Na podporu kampaně 
poskytují město a Dopravní podnik svůj 
volný reklamní prostor zdarma.

„Všichni se nyní snaží nějakým způso-
bem pomáhat. Vláda například kompen-
začními příspěvky živnostníkům, město 
odpuštěním nájemného podnikatelům, 
hlavně ale samotní lidé svým neskuteč-
ně odpovědným přístupem, díky kterému 
určitě překonáme i ekonomické problé-
my, které pandemie způsobuje,“ vysvětlu-
je radní Miloš Tichý, autor a koordinátor 
celého projektu. „Kampaň stojí na tom, že 
i my všichni Olomoučané se můžeme spo-
lupodílet na záchraně živností a provozo-
ven, které rádi navštěvujeme a které jsou 
nynějšími opatřeními paralyzovány a při-
cházejí o většinu nebo veškeré příjmy. 
Pomůžeme hlavně tím, že u nich budeme 
nadále nakupovat.“

Webový portál a kreativní koncept 
projektu si vzala bezplatně na starost 
ESMEDIA Interactive jako pomoc městu.

Komunikaci s živnostníky, podnikateli 
a dalšími organizacemi zajišťuje Okres-
ní hospodářská komora. „Hospodářská 

komora je zde od toho, aby pomáhala 
podnikatelům, a to jak velkým firmám, tak 
i těm nejmenším živnostníkům. Aktuál-
ně čelíme situaci, kdy se mnohá odvětví 
ocitla bez příjmů a toto musí zvládat od 
půlky března, mnozí až zřejmě do červ-
na. Mám radost, že někteří se snaží být 
kreativní a i v nelehké době a navzdory 
omezením se o sebe a své zaměstnan-
ce postarají. Projekt Olomouc si pomáhá 
je zde právě pro ně. A nyní je to i na nás, 
pojďme také pomáhat. To jediné a zá-
sadní, jak můžeme celé ekonomice, ale 
i konkrétnímu živnostníkovi, své kadeřnici, 
oblíbené kavárně pomoci, je utrácet, na-
kupovat,“ dodává ředitel Okresní hospo-
dářské komory Olomouc Radim Kašpar.

Pomáhejme olomouckým živnostníkům a organizacím, 
vzkazuje město a hospodářská komora 

Portál Olomouc si pomáhá najdete 
na www.olomoucsipomaha.cz. 

Živnostníci, podniky a organizace, 
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Pokud si chceme v Olomouci nadále zachovat pestrou nabídku služeb, 
prodejen a aktivit, na kterou jsme v „době před pandemií“ byli zvyklí, můžeme 
jim i my pomoci tím, že zůstaneme jejich zákazníky. Podpořme společně 
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a dejte šanci těm, které máte rádi.

Olomouc si pomáhá!

Spolu to zvládneme!

Vyberete si Podpoříte Pomůžete!

www.OlomoucSiPomaha.cz #olomoucsipomaha
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ZA PODPORUP
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Radost i úleva mohla zavládnout počát-
kem dubna na mošnovském letišti. Krizo-
vému štábu města Olomouce se podařilo 
dotáhnout do konce náročný příběh se 
sháněním respirátorů. Ty vzápětí dosta-
li darem lékaři, zdravotní personál, lidé 
v domovech seniorů a poskytovatelé so-
ciálních služeb.

MICHAL FOLTA + PAVEL KONEČNÝ

„Přiznám se, že mi spadl kámen ze srdce,“ 
řekl primátor Mirek Žbánek, když leta-
dlo v podvečer přistálo. Za pár hodin byl 

náklad ve zbrojnici dobrovolných hasičů 
ve Chválkovicích. Balíky se sto tisíci re-
spirátorů kategorie FFP2 sehnalo město 
přímo od výrobce z Číny, součástí objed-
návky bylo navíc i dvě stě tisíc jednorá-
zových ústenek. O pár dnů dříve zajistilo 
město podobnou cestou dalších padesát 
tisíc respirátorů.

Tento těžko dostupný ochranný ma-
teriál pokryl na jeden měsíc potřeby 
místních praktických lékařů, stomatolo-
gů, zdravotních sester a lidí v dalších pro-
fesích. Touto samostatnou aktivitou byla 
Olomouc v Česku naprosto výjimečná.

„Je jasné, že obstarat ochranné pro-
středky v kritické situaci je pro každý stát 
nesmírně náročné. Chtěli jsme to v Olo-
mouci a okolí urychlit a přiložit ruku 
k dílu,“ vysvětlil základní myšlenku pri-
mátor Žbánek. Jeho slova i činy schválilo 
také městské zastupitelstvo, které s po-
stupem souhlasilo.

Pomohly i zkušenosti
„Hned v prvních dnech stavu nouze jsme 
situaci vyhodnotili tak, že si musíme 
pomoci především sami. Ta cesta neby-
la vůbec snadná, museli jsme řešit řadu 

 OLOMOUC ZAJISTILA 150 TISÍC RESPIRÁTORŮ.  
 POMOHLA LÉKAŘŮM, SENIORŮM I OBCÍM 

7000 rychlotestů
Obyvatelé Olomoucka se necha-
li otestovat na přítomnost protilátek 
koronaviru. Pomohou tak v boji proti 
onemocnění Covid-19. Testy kromě Olo-
mouce proběhly i v Litovli a Uničově.

Testování sedmi tisíc lidí je součástí 
studie, jež odborníkům poskytne klí-
čové údaje pro výzkum choroby i pro 
případné rozvolnění přijatých protiepi-
demických opatření. Testování zajistil 
Ústav molekulární a translační medicí-
ny (ÚMTM) a fakultní nemocnice.

Cílem testování je odpovědět na 

otázku, kolik z nás si nemoc již třeba 
tiše prodělalo. „Lidé, kteří již nemoc 
prodělali a mají vyvinuté protilátky, 
mohou dokonce darováním krevní plaz-
my zachránit životy svých spoluobčanů 
s těžkou formou nemoci Covid-19,“ upo-
zornil ředitel ÚMTM Marián Hajdúch.

Počtem případů se náš region řadí 
na přední místa. „Jisté specifikum 
lze spatřovat v koncentraci případů 
onemocnění v určitých lokalitách,“ 
naznačila ředitelka sekce ochrany 
a podpory veřejného zdraví Lenka 
Pešáková z krajské hygienické stanice.
Epidemiologové si proto k urychlení 

všech činností vytvořili v nouzovém 
stavu vlastní elektronický systém, který 
byl téměř denně zdokonalován. „Dnes 
nám dokáže generovat pozitivní pří-
pady, jejich kontakty, kolektivy, pláno-
vat odběry a pracovat s jejich výsledky 
a efektivně koordinovat následující 
kroky s pozitivním časovým dopadem 
zkrácením doby od zjištění pozitivního 
výsledku do vytrasování všech kontak-
tů,“ dodala ředitelka Pešáková.

Boj s koronavirem vede i Lékařská fa-
kulta UP. Do studie je zapojen také Ústav 
lékařské mikrobiologie pod vedením Mi-
lana Koláře.   pok

PANDEMIE
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problémů, s nimiž jsme neměli zkuše-
nosti, ale nakonec jsme sehnali, co jsme 
potřebovali,“ popsal náměstek primátora 
Martin Major, který odpovídá za rezort 
ochrany obyvatel.

Náročná byla především logistika. 
„V tomto ohledu musím poděkovat pod-
nikatelům, kteří mají zkušenost s obcho-
dováním v zahraničí, že nám s nákupem 
a hlavně s dopravou materiálu do Česka 
pomohli. O složitosti svědčí třeba to, že 
termín příletu letadla do Mošnova se ně-
kolikrát radikálně měnil,“ dodal primátor.

Město Olomouc kromě respirátorů 
a roušek samo v minulých týdnech zajisti-
lo také dva tisíce litrů dezinfekce, stovky 
jejích aplikátorů či desítky balení rukavic. 
Všechen tento materiál město předalo 
potřebným složkám i obcím v okolí.

Lékařům, zubařům, zdravotníkům
Distribuce respirátorů začala hned druhý 
den. Respirátory a roušky vydávala léka-
řům olomoucká pobočka České lékařské 
komory (ČLK), zubařům stomatologická 
komora.

„Jménem více jak dvou tisíc lékařů 
okresního sdružení České lékařské ko-
mory děkuji městu za poskytnutou po-
moc našim zdravotníkům. Postaráme se 
o to, aby tisíce respirátorů, které jsou teď 
nedostatkovým zbožím všude ve svě-
tě a které jsme darem od města dostali, 
obdrželi co nejrychleji hlavně lékaři a se-
střičky v první linii. Především praktikům 
a ambulantním specialistům, kteří mají 
o respirátory a roušky velký zájem, po-
mohou pokrýt jejich potřeby ochranných 
pomůcek,“ řekl předseda okresního sdru-
žení ČLK Olomouc Milan Brázdil.

Respirátory si pochvalovali i léka-
ři. „Tento dar je pro nás zásadní, bez 
ochranných pomůcek to nejde. Respi-
rátory třídy FFP2 byly k nesehnání, je 
to pro nás velká pomoc,“ zhodnotila 

lékařka Gabriela Šišková z olomouc-
ké ordinace ORL.

Vedení města obdarovalo i polikliniku 
SPEA, kterou využívají tisícovky Olomou-
čanů. Funguje v ní přes třicet ordinací. 
„Zajištění provozu polikliniky je proto 
pro nás důležité,“ podotkl při předání 
náměstek Major. Lékaři a zdravotnický 
personál dostali darem na tři tisíce respi-
rátorů a roušek.

Pro domovy a sociální 
zařízení
Dalších 21 tisíc respirátorů 
a roušek dostali hned v prv-
ních dnech poskytovatelé 
sociálních služeb. Zásilky 
ochranných pomůcek mířily 
také do domovů seniorů, 
spolků zdravotně postiže-
ných či do organizací, které 
pomáhají handicapovaným.

„Lepší ochrana dodá nám 
i našim klientům více klidu. 
Kdyby přišel problém, bez 
respirátoru to nejde,“ prohlásila Mar-
ta Šťastná, ředitelka hospice na Svatém 
Kopečku při převzetí respirátorů. Dosud 
tam používali pouze ručně šité roušky od 
dobrovolníků.

Zásilku čítající 1200 respirátorů a rou-
šek dostal Domov Hrubá Voda a rekord-
ních téměř dvacet tisíc kusů převzal 
Domov seniorů Pohoda ve Chválkovicích. 
Další várky respirátorů a roušek dostali 
klienti menších zařízení jako Středisko 
sociální prevence, spolek Jitro nebo Ty-
flocentrum.

„Nerozlišovali jsme, zda je zřizovate-
lem nestátní nezisková organizace, kraj či 
kdokoliv jiný. Prostě jsme oslovili všech-
ny poskytovatele sociálních služeb, kteří 
jsou v přímém kontaktu se svými klienty, 
ať už v zařízení, nebo v terénu. Organiza-
cí, s nimiž spolupracujeme, jsou desítky 

a nechali jsme na nich, aby nám definova-
li svoje potřeby,“ popsal primátor Žbánek.

Pomoc obcím
Distribuce materiálu se ujali dobrovol-
ní hasiči. V jednom dni jich stihli rozvézt 
přibližně 16 tisíc ze zbrojnice ve Chvál-
kovicích, která se proměnila v dočasný 
centrální sklad.

„Od členů sboru dobrovolných hasičů 
je to obětavá pomoc. Díky nim je to rych-

lejší a pro mnohé z obdarovaných by bylo 
náročné, kdyby se měli vypravit do chvál-
kovické zbrojnice,“ řekl náměstek Major.

Distribuci ochranného zdravotnického 
materiálu město zajistilo i pro 44 obcí ve 
správním obvodu. „Počet roušek a respi-
rátorů i dezinfekce byl dán počtem oby-
vatel konkrétní obce,“ vysvětlil logistiku 
tajemník krizového štábu Jan Langr.

Za všechny to ocenil starosta Horky 
nad Moravou Luděk Tichý. „Je to dobrá 
pomoc pro zajištění základního chodu 
obce. U nás je to například i obchod a lé-
kárna,“ uvedl starosta.

Ochranné pomůcky, které zajistilo 
město, měly hodnotu 29,5 milionu ko-
run. „Je naší společenskou odpovědností 
péče o nejslabší a nejohroženější, cítili 
jsme to jako svoji povinnost,“ uzavřel pri-
mátor Mirek Žbánek.



10        www.olomouc.eu TÉMA

SRDCEM PROTI VIRU. PANDEMIE ZVEDLA
VLNU POMOCI A DOBROVOLNICTVÍ
 

Žijeme zvláštní dobu. Nouzový stav, obavy o zdraví své i svých 
blízkých, práce z domu, zavřené školy, útlum společenských 
kontaktů, kulturního a sportovního vyžití. Kolik změn by se 
před „rozvolněním“ dalo vyjmenovat. Až pandemie přejde, 
zůstanou vzpomínky na to, jak lidé byli k sobě ohleduplní 
a ochotní pomáhat druhým. Na solidaritu, přestože vir mohl 
napadnout kohokoliv.

PAVEL KONEČNÝ

Krizové štáby a dobrovolníci měli stejný cíl, pomáhat v těžké 
době, postavit se pandemii. V komunikaci se na první místo do-
stalo slovo rouška. A jejich nedostatek aktivizoval spousty žen, 
které měly šicí stroj. Mezi prvními začali šít roušky v kostymérně 
Moravského divadla. S myšlenkou přišla Ivana Čeplová. „Vytvo-
řila jsem návrh střihu a připravila dva vzorky roušek, z kterých 
jsme při výrobě vycházely. Ukázalo se, že když se chce, všechno 
jde. Mám velkou radost i za své kolegyně,“ popsala Čeplová.

Roušky všem
Do dobrovolnické akce ke sběru ušitých roušek a jejich další 
distribuce se zapojili členové Junáka, Divadlo na cucky a Diva-
dlo Tramtarie i Univerzita Palackého. To vše v projektu Olo-
mouc šije roušky, na něž začali dobrovolníci mezi lidmi shánět 
potřebný materiál.

Nakonec radnice nabídla dobrovolníkům příspěvek na materi-
ál v hodnotě 35 korun za roušku. Konečné množství bylo dvakrát 
vyšší, než vedení města odhadovalo. „Do projektu se zapojila 
necelá stovka lidí. Těší nás, že se jednalo hlavně o dobrovolníky, 
kteří šili zcela zdarma i pro jiné,“ řekl primátor Žbánek.

Počet rozdaných roušek před radnicí se přiblížil dvaceti ti-
sícům. Bylo mezi nimi i 1500 roušek, které zcela zdarma ušily 
Olomoučanům Vietnamky žijící na Hané.

Volání o pomoc
Naprostou nezbytností se staly krizové telefonní linky. Hlad po 
informacích i volání o pomoc se scházely na Informačním centru 
v podloubí radnice, které se proměnilo v ústřednu. „Drželi jsme 

dvanáctihodinové směny a vyřizovali denně stovky telefonátů,“ 
potvrdila za magistrát vedoucí odboru Karin Vykydalová. V te-
lefonní poradce se proměnili zaměstnanci z cestovního ruchu, 
kteří dnes mají jednotné číslo 800 606 800. Ale to nebylo všechno.

„Vedoucí klubů pro seniory zřizovaných městem dostali mobilní 
telefony s neomezeným tarifem, aby mohli pravidelně obvolávat 
své členy, povídat si s nimi, zjišťovat jejich potřeby a pomáhat je ře-
šit,“ potvrdil Zdislav Doleček z odboru sociálních věcí.

Na cizince pak byly zaměřeny krizové telefonní linky univer-
zity, kde poskytovali informace v angličtině. A vznikly i spe-
ciální linky jen tak „na kus řeči“. Dobrovolníci z řad studentů 
cyrilometodějské teologické fakulty si na telefonu povídali se 
seniory. „Díky tomuto programu zajistil magistrát psychickou 
podporu osamělým seniorům a získal přehled o jejich aktuál-
ních potřebách,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Kolářová.

Ale vznikly také poradenské linky pro rodiče, děti a mládež. To 
proto, že přesun školních povinností domů nebyl vždy jednoduchý.

Nákupy a léky až do domu
Desítky prověřených dobrovolníků nasadila olomoucká Charita 
na pomoc s nákupy seniorům. Potraviny a léky zajišťovala lidem 
starším sedmdesáti let bez rodinného nebo sousedského zázemí.
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SEZNAM VŠECH ČLENŮ

„Byli jsme připraveni zásobit stovky klientů denně,“ uvedl ředi-
tel Charity Petr Prinz. Senioři platí jen cenu nákupu, samotná 
donáška je zdarma. Město uzavřelo s Charitou o zajištění této 
služby seniorům smlouvu.

„Navazujeme na léty prověřený funkční model spolupráce. 
Charita je dlouhodobým partnerem města, takže se jedná o lo-
gické vyústění při reakci na potřeby a poptávku,“ komentoval 
situaci primátor Žbánek.

Ale nenakupovali jen pracovníci Charity a skauti. Do obcho-
dů začali seniorům chodit i herci Moravského divadla. Svou 
akci pojmenovali Nakup s divadlem.

Zanedlouho se k nákupům přidala další speciální služba – 
venčení pejsků. Té se ujala Skautská služba společnosti pro 
Olomoucko.

Ke slovu přišly i technologie
Koronavirová krize ukázala i důležitost 3D tisku. Na magistrá-
tu vznikla maska s vyměnitelnou rouškou. Vyvinul ji a na vlastní 
3D tiskárně vyrobil vedoucí odboru informatiky a Smart City Jiří 
Fišer. Do vytištěné konstrukce lze vložit jakoukoliv filtrační látku. 
Fišer poskytl data pro tisk z materiálu PETG volně k dispozici.

Podobně olomoučtí skauti začali ke střihu látek místo nůžek 
používat laser. Ale co chybělo kromě roušek nejvíc? Štíty! A do 

těch se pustili nadšenci sdružení na Facebooku ve skupině Tis-
kem proti Covid-19.

„Spolu s kamarádem Tomášem Severinem a několika dalšími 
lidmi jsme koordinovali výrobu tisknutelných částí a zajišťova-
li materiál, který byl složitě obstaratelný. Jednalo se zejména 
o průhlednou PET fólii, adekvátní balicí materiál, desinfek-
ci a o dírkovanou pruženku,“ uvedl za všechny Filip Fürst.

Vyrobené štíty rozdávali zdarma zdravotnickým zařízením, 
lékařům, dentistům a sociálním službám. „S nákupem materi-
álu nám hodně pomohli i dárci, kteří přispěli na transparentní 
účet,“ dodal Fürst. Za čtyři týdny vyrobili 2500 štítů.

Zábava s posláním
Na YouTube kanále Moravského divadla měla online dernié-
ru inscenace Vzpoura nevěst. Při sledování představení mohli 
diváci přispět na provoz zařízení Nejste sami – mobilní hospic. 
Vybralo se 18 600 korun. A 1200 zhlédnutí je mnohem více než 
jaká je kapacita hlediště.

„Byl to skvělý nápad, který Olomoučany oslovil a ti otevřeli 
svá srdce. Obzvlášť v krizových chvílích se spojujeme a nejsme 
lhostejní,“ reagovala náměstkyně primátora Markéta Záleská, 
která má na starosti kulturu.

S charitou byl spojen i virtuální běh. Ten připravili pořadate-
lé olomouckého půlmaratonu. Výtěžek z fiktivního startovného 
byl určený pro Fond pomoci olomouckým dětem.

Vznikla i spousta speciálních webových stránek a aplikací. 
Jednu z nich vytvořilo i město na adrese covid19.olomouc.eu. 
„Zamýšleli jsme se nad tím, jak v závalu dalších nových zpráv 
a událostí zpřehlednit navigaci,“ vysvětlil primátor Žbánek.

Vznikla i speciální koronavirová mapa na gis.upol.cz/covid, 
kterou vytvořili geoinformatici a studenti Univerzity Palackého. 
Dobrá práce! Doufejme ale, že se jednou stane nepotřebnou, že 
pandemie pomine.

A co v nás zůstane? Třeba jen ozvěna. Ozvěna potlesku, 
který se každý večer v osm hodin rozléhal v různých koutech 
města. Potlesk pro zdravotníky, záchranáře, dobrovolníky… 
Potlesk soudržnosti.

Dar od firmy Oltis Group v hodnotě padesáti tisíc korun pře-
vzal pro město primátor Mirek Žbánek. Jednalo se o 620 
kusů speciálních nanoroušek kategorie FFP2.

„Přemýšleli jsme, jak bychom mohli být užiteční, a nako-
nec jsme se rozhodli podpořit lidi v první linii,“ řekl za dárce 
výkonný ředitel Miroslav Fukan.

Roušky dostali zdravotníci a sociální pracovníci. Primátor 
ocenil českého výrobce.

„Je vidět, že současná krize nás učí nejen nové formě spo-
lupráce, ale taky využití nových materiálů a technologií,“ 
uvedl vedoucí odboru ochrany magistrátu a tajemník krizo-
vého štábu Jan Langr.    pok

Ke společnému projektu města a Charity Olomouc zásadně 
přispěla i soukromá firma. Bezplatně nabídla k zapůjčení flo-
tilu nových aut, díky kterým se budou dobrovolníci dostávat 
k seniorům s nákupy rychleji.

Auta pro dobrovolníky se podařilo vyjednat díky iniciativě 
lidí z odboru sociálních věcí olomouckého magistrátu. Společ-
nost ŠKODA AUTO a její inovační centrum ŠKODA AUTO Digi-
Lab vytvořily program #SKODAAUTOpomaha a nabídly flotilu 
nových automobilů po dobu krizové situace bezplatně.

„Jsem pyšný na své kolegy, kterým se tohle podařilo 
a díky nimž je vklad města do společné pomoci větší,“ pro-
hlásil primátor Mirek Žbánek.    pok

   620 NANOROUŠEK ČESKÉ VÝROBY    ŠKODOVKY PRO CHARITU  
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Jiří Zima
KSČM

Vláda přijala řadu 
restriktivních opatření, 
která šíření nákazy účin-
ně zastavila, respektive 
zregulovala. Je potěšují-
cí, že jsme se jako národ 
chovali disciplinovaně. Věřím, že těm živnost-
níkům, kteří byli restrikcemi omezeni, stát 
podá pomocnou ruku a tato pomoc neskončí 
jen v kapsách těch „jediných správných poško-
zených“. Bohužel, této situace využili někteří 
jedinci k prosazení osobní animozity a odstra-
nili v předvečer 75. výročí ukončení II. světové 
války jeden ze symbolů tehdejších dnů.

Marcela Škvařilová
ProOlomouc

Překvapilo mě, jak rych-
le jediné slovo – koro-
navirus – obsadilo naše 
mozkové závity a změ-
nilo naše životy. Milá 
zkušenost s obrovskou 
solidaritou, nasazením a výpomocí obyčej-
ných lidí, vědců, zdravotníků, učitelů a mnoha 
jiných, které ani nedokážu vyjmenovat. Kteří 
se velmi rychle angažovali v oblastech, které 
vláda nezvládla. Velký respekt ke všem, kteří 
pomáhali a pomáhají. Ale už se nemůžu do-
čkat, až se život vrátí do normálních kolejí…

Markéta Záleská
ODS

Ocitli jsme se v situaci, 
která přinesla zásadní 
změny do našich živo-
tů. Velký dík patří pře-
devším těm, kteří stojí 
v první linii a v maximál-
ním nasazení odvádějí svou práci pro druhé. 
Krizové řízení města znamená řešení problé-
mů souvisejících s tím, co překonáváme, ale 
i dopadů do budoucna. Současně hledáme 
možnosti úlev pro ty, jejichž existence je ohro-
žena. Tato nelehká doba ukazuje, že umíme 
být velmi zodpovědní a dokážeme si pomáhat. 
Nesmírná míra solidarity a obětavosti, kterou 
Češi prokázali, je neobyčejná. Doufejme, že se 
přes to těžké brzy překleneme.

Otakar Bačák
spOLečně

Podobně jako v obdob-
ných vypjatých situacích, 
které jsem již zažil, jako 
byla revoluce, rozděle-
ní státu, dvojí povodně 
a nyní pandemie, se opět 
zvýraznily u mnohých osobní charakterové 
vlastnosti. Jako by je člověk viděl pod lupou. 
Ty dobré, ale bohužel i ty špatné. A opravdu 
mě překvapilo, za jak krátkou dobu mým dě-
tem začala chybět škola, tedy nejenom jejich 
spolužáci, ale dokonce i učitelé.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Jako poskytovatel do-
mácí zdrav. péče a pečo-
vatelské služby vnímám 
obrovskou sounále-
žitost, snahu pomoci 
každého dle svých mož-
ností, snahu dodržovat zdrav. doporučení. Na 
druhou stranu mě překvapilo, jak jsme jako 
lidstvo zranitelní, jak jsme nepřipraveni, jakou 
média dokáží vytvořit paniku a jak v tomto 
strachu jsme velmi rychle ochotni se vzdát 
svých svobod. Nepřekvapila mne neschopnost 
EU vůbec nějak reagovat na vzniklou pande-
mii a možná mě ani nepřekvapí, že svět po 
této pandemii bude jiný.

Michal Giacintov 
KDU-ČSL

Atmosféra kolem ko-
ronaviru, nehasnoucí 
pozornost médií, vy-
strašená veřejnost a za-
pojení institucí. Lidé se 
bojí neznáma. Žádá-
me mladší a zdravé lidi, kterým nic tak moc 
nehrozí, aby omezili svoji osobní svobodu 
ve prospěch starších a nemocných. Je to akt 
solidarity, podobně jako šití roušek, kde stát 
zcela zklamal. Dobrá nebyla komunikace, že 
opatření jsou dočasná, s cílem zpomalit šíření 
viru. Co mne překvapilo, byla ukázněnost lidí 
a ignorování zákazu setkávání ze strany hlavy 
státu. A že pandemie ukázala limity a úskalí 
spojená s globalizací, kdy hranice získaly zpět 
původní význam bariéry.

Jakub Knápek 
Piráti a Starostové

Zkušenost: kolegové uči-
telé zjistili, že Google 
Classroom je jednodu-
chý a efektivní nástroj na 
správu online třídy. Hle, 
najednou to jde. Dobrá 
zpráva pro české školství. Překvapilo a potě-
šilo: #covid19cz. Společná aktivita českých 
technologických firem a IT nadšenců. Respekt. 
Nepřekvapilo: jinak je vše při starém – podivné 
a předražené zakázky na ochranné pomůcky, 
klientelismus, hamižnost, masivní populistické 
PR koalice, jak vše zvládají. O tomto ostatně 
pěkně píše kolegyně Andrea Hanáčková na 
straně 29 v rubrice „Názor zastupitele".

Jaká je vaše zkušenost z uplynulých dní a překvapilo vás něco 
v průběhu pandemie?

Milan Feranec
ANO 2011

Převažuje zkušenost s ne-
skutečně odpovědným 
přístupem lidí k ochraně 
sebe a spoluobčanů. Boj 
proti pandemii nepříjem-
ně omezil každého z nás 
a narušil náš běžný život. O to více je potře-
ba ocenit chování lidí v této „národní zkouš-
ce“. Pokud se budeme takto odpovědně chovat 
i nadále, určitě překonáme i ekonomické pro-
blémy, které epidemie způsobila. Mám ale 
i jednu špatnou zkušenost ze Sněmovny. Jed-
nání o prodloužení nouzového stavu bohužel 
ukázalo, že ani v době krize nedokážou někteří 
opoziční politici odhodit své úzké stranické zá-
jmy. Ale to je nepodstatné oproti tomu, jak se 
chovala celá společnost. To je jen politika.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Musím říci, že se di-
vím každý den. Nad 
nezodpovědností, lho-
stejností a nabubřelostí 
některých jedinců. Proti 
tomu stojí pokora, sou-
držnost a ochota spolupráce a pomoci. Ano, 
i takovéto protiklady se v poslední době uká-
zaly. „Virus“ nás dokázal zase vyburcovat ke 
spolupráci, soudržnosti a semknutosti pro-
ti společnému nepříteli! Lidé si pomáhali, 
bezúplatně šili roušky a rozdávali je, ti, kteří 
neměli šicí stroje, pomáhali sháněním a do-
dáváním materiálu, případě s distribucí. Na-
startovala se sousedská výpomoc ohledně 
nákupů. Bylo to opět semknutí se proti nepří-
teli „z východu“. 
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 „NA SČÍTÁNÍ ŠKOD JE BRZO.  
 CHCEME ALE POMOCT ŽIVNOSTNÍKŮM 
 I CELÉMU MĚSTU“ 

Olomoucký primátor Mirek Žbánek je od začátku stavu nou-
ze nejen v čele samosprávy, ale i v čele krizového řízení coby 
předseda krizového štábu.

Krizové řízení města je nejen pro vás nová zkušenost. Jaká tato 
zkušenost je?
Vzhledem k tomu, že město má fungující mechanismy krizo-
vého řízení a navíc má i zkušenosti z povodní v roce 1997, není 
to zase tak radikální změna. Pokud jde o práci primátora, jde 
vlastně jen o výkon této funkce v upravené krizové struktuře ří-
zení města, kdy primátor funguje i jako předseda krizového štá-
bu. Musím tedy rozhodovat o věcech, které v normální „mírové 
době“ město neřeší, současně ale fungují i odbory, které spadají 
do mé gesce, a to odbor strategie a řízení, útvar hlavního archi-
tekta, odbor interního auditu a další. I tato agenda dále běží, 
projednává různé dokumenty, připravuje strategie a podobně. 
Díky dobrým kolegům ve štábu to jde skloubit.

Jste tedy primátor a současně předseda krizového štábu, zna-
mená to, že máte více pravomocí?
V roli předsedy krizového štábu rozhoduji ve věcech souvisejících 
s krizí i v oblastech, které by jinak spadaly pod jednotlivé náměst-
ky nebo které by řešila rada města. Snažíme se významnější věci 
projednávat i v radě, městská rada se schází v upraveném režimu 
nebo na dálku, tedy online. Chci, aby byli kolegové informováni. 
Zároveň jsme se rozhodli zápisy z krizového štábu rozesílat všem 
zastupitelským klubům, aby i opozice měla informace a nedochá-
zelo k obavám, jak a o čem se rozhoduje v pozměněném režimu. 
Městské zastupitelstvo také schválilo online rozdělení ochranných 
pomůcek a další opatření související s Covid-19.

Jak funguje plnění různých celostátních nařízení?
Dostáváme nařízení z ministerstev, případně z krajského krizové-
ho štábu a naším úkolem je tato nařízení uvádět do praxe. V tom-
to ohledu je moc důležité, že komunikace mezi krizovým štábem 
města a krajem funguje výborně, jsme v kontaktu jak s představite-
li kraje, tak s hasiči, policií, záchrankou, hygienickou stanicí a další-
mi důležitými složkami. Hejtman navíc zavedl i pravidelné online 
konzultace s představiteli větších měst. Při nich si vyměňujeme 

zkušenosti a upřesňujeme, co které nařízení v praxi znamená.

Máte teď delší pracovní dobu?
Krizový štáb pracuje sedm dní v týdnu a zejména v prvních týd-
nech jsme tam bývali od rána do večera. Postupně, jak se sys-
tém krizového řízení magistrátu zaběhal, se mi trochu uvolnily 
ruce a já se mohl začít opět více věnovat i dalším agendám, kte-
ré coby primátor musím řešit. Momentálně je situace taková, že 
v rámci stálé pracovní skupiny krizového štábu jsem jen občas 
a pravidelně se účastním schůzí celého krizového štábu. Mezi-
tím řeším i jiné problémy, které se k chodu města váží.

Zmínil jste chod města. Jak se nouzový stav projeví na jeho 
hospodaření?
Samozřejmě se situace, kdy mají městské firmy a příspěvkové or-
ganizace mnohamilionové výpadky v příjmech a město naopak 
investuje do zcela nečekaných komodit, jako jsou ochranné pro-
středky, musí v hospodaření projevit. My jsme hned na začátku 
krize předpokládali, že vládní opatření mohou mít na ekonomi-
ku města dramatický vliv. Proto jsme připravili a spustili mecha-
nismy kontroly průběžného dopadu krize na naše organizace. 
Průběžně tak vidíme ztráty například v Moravské filharmonii, 
Moravském divadle, můžeme sledovat, jaké výpadky v příjmech 
má Výstaviště Flora, aquapark či zoologická zahrada. Když jsem 
po vyhlášení nouzového stavu řekl, že musíme vytvořit operativ-
ní rezervu ve výši 50 milionů korun, leckomu se to zdálo přita-
žené za vlasy. Dnes je velká část této rezervy už vyčerpána. Je 
zřejmé, že město jako celek čeká propad nejméně čtvrt miliardy.

Služby, které v Olomouci zajišťují podnikatelé, jsou v podobné, 
ne-li těžší situaci. Jak jim pomoct?
Mnohé z těchto firem jsou nyní velmi zranitelné, protože nema-
jí na rozdíl od města či velkých firem dostatečný finanční polštář. 
Jsem moc rád, že vláda chce těmto firmám pomoct, ale taky vím, 
že stát nedokáže pomoct všem. Město se do toho zapojuje, snaží 
se pomoct firmám na úkor příjmů vlastního rozpočtu. Nejprve 
jsme odpustili firmám sídlícím v našich nemovitostech na tři mě-
síce nájemné, pak jsme zrušili do konce roku nájemné za restau-
rační zahrádky. Teď spouštíme projekt zahrnující webovou stránku 
a kampaň s názvem Olomouc si pomáhá. Projekt nabídne veřej-
nosti služby olomouckých firem či kulturních institucí, aby zákaz-
níci věděli, co nabízejí a jak jim mohou v těžké situaci pomoct.

Co může udělat město po skončení krize pro oživení ekonomiky?
Nechceme zastavovat investice, byť by k tomu nedostatek fi-
nancí vybízel. Chci naopak prosazovat, aby město investovalo 
co nejvíce, aby místní firmy měly zakázky, lidé měli práci a aby-
chom společně tu velkou krizi, která se světovou pandemií při-
chází, zvládli. I kdyby mělo město prohloubit úvěrovou zátěž, 
je důležité, aby se nezastavil život a aby měli zdejší živnostníci 
a zdejší firmy dostatek práce.   Michal Folta

Miroslav Žbánek 
primátor

Kompetence: interní audit a kontrola, odbor právní, stra-
tegie a řízení včetně řízení příspěvkových organizací a ob-
chodních společností s majetkovou účastí města, mediální 
komunikace a marketing, zastupování statutárního města, 
Městská policie Olomouc.
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Ekonomický propad městských společností? 
Odhad se blíží 80 milionům korun
V závislosti na délce karanténních opat-
ření nařízených vládou předpokládají 
ekonomové různou výši ekonomického 
propadu u městských firem a příspěvko-
vých organizací. Černý scénář má datum 
30. června.

„Pokud by nouzový stav v souvislosti 
se šířením onemocnění Covid-19 trval 
do konce června, čeká nás podle sběru 
dat z jednotlivých společností a orga-
nizací propad kolem osmdesáti milionů 
korun,“ potvrdil po jednání krizového 
štábu jeho předseda a zároveň primá-
tor Mirek Žbánek.

Když čísla upřesníme, odhadovaný 
propad přesáhne sto milionů, ale úspory, 
nebo spíše nevydané finance, přesáhnou 
dvacet milionů korun. „Kritická je likvidi-
ta především u příspěvkových organizací, 
kterým rapidně klesají peníze na provoz,“ 
připustil primátor. Navíc po rozvolňová-
ní vládních opatření se k nim potenciální 
návštěvníci nemusí nijak hrnout a nezbu-
de, než aby je město zachránilo.

„Město může tyto své organizace do-
tovat, aniž by porušilo evropské směrni-
ce, ale jen do konce kalendářního roku. 
Už jsme začali podnikat konkrétní kroky,“ 
konstatoval Žbánek. Jednou z možností 

je okamžité navýšením měsíčních částek 
příspěvků na jejich provoz, a to na úkor 
jejich výše v závěru roku.

Z analýz vyplývá, že bez finanční pod-
pory svého zakladatele, tedy statutární-
ho města Olomouce, se některé městské 
společnosti skutečně neobejdou. Podle 
informací publikovaných Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže by taková-
to podpora nebyla považována za nedo-
volenou.

Situace v Olomouci se nijak neliší od 
finančního propadu městských organi-
zací, jako jsou divadla nebo zoologické 
zahrady napříč republikou.   pok

Dotace posoudí odborné komise znovu v červnu
Rozdělením dotací se zabývalo v dubnu 
prostřednictvím vzdálené komunika-
ce zastupitelstvo města. Jeho členové 
v online hlasování souhlasili s přerozdě-
lením dotací.

Primátor Mirek Žbánek předeslal, že 
město potřebuje peníze na ochranné po-
můcky a vybavení lidí, kteří s pandemií bo-
jují v první linii. 

„Museli jsme udělat citlivý řez do měst-
ských financí. U některých grantů bylo 
navíc jasné, že nedojde k jejich realizaci 
a žadatelé by pak museli peníze vracet, 

což by byl jen další byrokratický krok na-
víc,“ řekl primátor Žbánek.

Především u menších grantů do 50 tisíc 
korun to bylo zřejmé. „Proto jsme posunu-
li termín na jejich přehodnocení a uza-
vření smluv na červen. Odborné komise 
dotační tituly znovu posoudí, zda naplňují 
podmínky dotační výzvy,“ vysvětlil primá-
tor. Vedení města počítá s tím, že po pře-
hodnocení podpoří pouze ty granty, které 
budou schopny naplnit do konce roku za-
dávací podmínky. „Odmítli jsme nepromy-
šlené plošné škrty ve výši třiceti procent, 

jak navrhovala opozice,“ dodal primátor.
V případě grantů nad 50 tisíc korun 

rozhodli zastupitelé o přidělení poloviční 
částky. „Naším cílem je nerozkolísat spo-
lečenský, kulturní ani sportovní život ve 
městě natolik, aby z něj odpadávaly jed-
notlivé služby,“ zdůraznil primátor Žbá-
nek. Podle něj město nenechá finančně 
padnout kluby závislé na dotacích.

Výdaje na granty v sociální oblasti se 
sníží pouze kosmeticky o sedm procent, 
tak aby nedošlo k narušení sociálních 
služeb.   pok

Radnice odpustí podnikatelům 
nájemné i poplatek za zahrádky
Osmadvaceti provozoven ve městě 
se týká prominutí nájemného na tři 
měsíce. Městská pokladna tím přijde 
o zhruba 2,8 milionu korun. V případě 
restauračních zahrádek, které budou 
letos zdarma, se jedná přibližně o vý-
nos 1,5 milionu korun. S finanční úlevou 
souhlasilo zastupitelstvo.
„Bereme na svá bedra část tíživé situa-
ce podnikatelů, kterým chceme touto 
formou alespoň částečně pomoci,“ uve-
dl primátor Mirek Žbánek. Zároveň ale 
připomněl, že prominutí nájmu se týká 
jen provozoven, jejichž činnost je ex-
plicitně vyjmenovaná v nařízení vlády 
v souvislosti s karanténními opatřeními.

„Nájemné nemusí platit majitelé ob-
chodů a dalších zařízení v nebytových 
prostorách města," řekl náměstek Ma-
touš Pelikán.

Podle ekonomického náměstka pri-
mátora Otakara Bačáka nebude město 
vybírat nájemné ani za provoz předza-
hrádek. „Aktualizovali jsme obecně 
závaznou vyhlášku o záboru veřejného 
prostranství a do konce roku nebude-
me vybírat poplatek za provoz restau-
račních zahrádek,“ potvrdil náměstek 
Bačák. Opatření se týká asi čtyřiceti 
restaurací a barů.

„Je to skvělá zpráva,“ reagoval Jiří 
Šmoldas, který provozuje restaurace 

Pod Limpou, U Nadporučíka Lukáše 
a U Červeného volka. „Jsme pod vodou, 
na pokraji krachu,“ přiznal Šmoldas 
s tím, že se nyní snaží udržet restaurace 
alespoň rozvozem jídel.

Podle dosavadních informací by ven-
kovní restaurační zařízení mohla začít 
fungovat 25. května.   pok

EKONOMIKA
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Doprava v čase koronaviru?
Důraz na dezinfekci a ochranu
V souvislosti s rychlým šířením koronaviru 
začal Dopravní podnik města Olomouce 
(DPMO) již od 2. března zavádět postupná 
bezpečnostní opatření, aby šíření viru pro-
střednictvím městské hromadné dopravy 
co nejvíce eliminoval a aby v maximální 
míře ochránil cestující i své zaměstnance.

„Především řidiči jsou velmi ohrože-
nou skupinou, která je v denním kontaktu 
s cestujícími, a v případě onemocnění ně-
kterého z nich by museli být do karanté-
ny umístěny desítky jeho kolegů, což by 
vedlo k razantnímu omezení hromadné 
dopravy,“ objasnila mluvčí DPMO Marti-
na Krčová.

K této situaci naštěstí nedošlo, 
a to i díky maximálnímu úsilí vedení 

společnosti zajistit zaměstnancům do-
pravního podniku ochranné prostřed-
ky. „Všichni zaměstnanci byli postupně 
vybaveni dezinfekčními gely, rukavicemi, 
respirátory a rouškami, které se podařilo 
zajistit i díky vlastní výrobě v naší čalou-
nické dílně,“ poznamenala mluvčí.

Ochrana řidičů byla posílena tím, že 
byl dočasně zrušen doplňkový prodej jíz-
denek a v autobusech byly trvale uzavře-
ny přední dveře pro nástup cestujících.

„Při každodenním úklidu dochází k dů-
kladné dezinfekci vozidel, především pak 
madel a tyčí, pravidelně dochází k čištění 
vozidel, ale i ostatních prostor, jako jsou 
zdržovny, výpravny, kanceláře, sociální 
zařízení, jídelna nebo zasedací místnosti 

pomocí generátoru ozónu. Všechny vozy 
jsou také na konečných zastávkách dů-
kladně větrány,“ poslala Krčová.

V souvislosti s nedostatkem řidičů, 
kteří museli zůstat doma s dětmi, a také 
velkému poklesu cestujících došlo po-
stupně k redukci tramvajového a auto-
busového provozu. K obnovení běžného 
provozu bude dopravní podnik přistupo-
vat v závislosti na postupném uvolňování 
vládních opatření.   dtx

Nouzový stav využili k údržbě aquaparku
I když nouzový stav uzavřel všechny pro-
story olomouckého aquaparku, jeho klienti 
o své předem zakoupené služby nepřijdou.

„Platnost poukazů bude prodlouže-
na tak, aby je mohli pohodlně vyčerpat. 
O nové platnosti vydaných poukazů bu-
dou držitelé informováni ve chvíli, kdy 
se jednotlivé služby otevřou, nebo bude 
s jistotou stanoven termín,“ uvedl ředitel 
aquaparku Dalibor Přikryl.

Vzniklou situaci využili v aquaparku 
k technologické odstávce a rozjeli prá-
ce na údržbě. „Ať už v bazénech, které 
byly vypuštěny, vyčištěny, desinfikovány 
a byly v nich provedeny drobné servis-
ní práce, nebo údržbou vodních atrakcí. 
I další prostory, které slouží veřejnosti, 

prošly revizní a hygienickou prohlídkou. 
Jedná se o wellness zónu, recepce a šat-
ny, gastro zóny a dětský koutek,“ vyjme-
noval ředitel Přikryl.

Po znovuotevření aquaparku budou pro 
naše návštěvníky k dispozici stanoviště pro 
desinfekci rukou a další hygienická opatře-
ní. „První datum, ke kterému se upínáme, 
je 11. května, kdy bychom chtěli zprovoz-
nit služby masáží a solária. Vše nasvědčuje 
tomu, že další služby budeme rozšiřovat už 
v druhé polovině května. Rozhodující pro 
nás budou závěry Krizového štábu města 
Olomouce,“ naznačil ředitel. 

Aktuální rozsah otevřených služeb 
najdete na webových a facebookových 
stránkách aquaparku.   dtx

Pomozte zoo  
adopcí zvířete
Olomoucká zoologická zahrada na Sva-
tém Kopečku se kvůli koronaviru uzavře-
la na den přesně rok po ničivé vichřici 
Eberhard. Výsledek je zatím dost podob-
ný, ztráta po měsíci přesahovala dva mi-
liony korun.

„Děláme ale vše pro to, aby chod zoo 
nebyl ochromen, zvířatům je zajišťová-
na stále stejná péče. Zaměstnanci často 
opouští prozatímně své profese a posilují 
tak zahradnickou sekci. Zalévají vysáze-
né stromy, pečují o výběhy,“ uvedla mluv-
čí zahrady Iveta Gronská.

„Zahrada nyní sestavuje hygienický 
plán a píše scénář režimových opatře-
ní tak, aby nebyli návštěvníci vystaveni 

riziku nákazy,“ uvedl po návštěvě zoo pri-
mátor Mirek Žbánek. 

Venkovní areál je nyní přístupný, pa-
vilony se otevřou 25. května. „Změny se 
budou týkat systému nákupu vstupe-
nek nebo gastro provozu,“ konstatovala 
mluvčí Gronská.

Pokud byste chtěli zoo pomoci, zkuste 
na webu adopci zvířete, protože o ta jde 
nyní především.   dtx

Selské a Zahradnické 
trhy na Floře
Čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné 
výrobky, uzeniny a maso, džemy 
a marmelády nebo kuchyňské bylinky 
a koření začalo na Selských trzích 
nabízet Výstaviště Flora. Navazuje na 
tradici farmářských trhů pořádaných 
donedávna v centru města. Konají se 
každý pátek ve Smetanových sadech 
za pavilonem A mezi 13.–17. hodinou.

Od poloviny května k nim přibydou 
Zahradnické trhy. „Rozhodli jsem se 
nabídnout všem zahrádkářům a mi-
lovníkům rostlin možnost nakoupit si 
vše potřebné. Současně také chceme 
podpořit lokální prodejce rostlinného 
materiálu, které citelně zasáhla sou-
časná situace. Zahradnické trhy nabíd-
nou široký sortiment květin, zeleniny, 
semen, okrasných rostlin, školkařských 
výpěstků a zahradnických pomůcek 
a potřeb,“ uvedla mluvčí výstaviště 
Kristýna Buchtová. Zahradnické trhy 
se budou konat ve třech termínech ve 
Smetanových sadech, tím prvním je 
víkend 16.–17. května.

Trhy jsou připravovány podle přís-
ných hygienických norem a plně re-
spektují aktuální pravidla. „Vše jsme 
konzultovali s Krajskou hygienickou 
stranicí, Státní veterinární správou 
a Státní zemědělskou a potravinář-
skou inspekcí,“ ujistila Buchtová.

Pokud byste rádi na Selských nebo 
Zahradnických trzích prodávali, ozvě-
te se na adrese trhy@flora-ol.cz.   dtx



16        www.olomouc.eu

Nemilany: galerie pod širým nebem
Zavřená Mateřská škola v Nemilanech 
vystavila práce svých dětí. Byla to ale 
poněkud zvláštní výstava obrázků, které 
do školky poslali rodiče. 

„Dostali jsme fotografie toho, co šikov-
né ručky jejich dětí vytvořily. Rodiče nám 
je poslali proto, aby nám bez dětí nebylo 
tolik smutno,“ vysvětlila za učitelský sbor 

mateřské školy Vladimíra Rohovská. Ra-
dost byla podle ní veliká. „Chtěli jsme ji 
předat dál, a tak vznikla první nemilan-
ská galerie pod širým nebem,“ uvedla 
Rohovská. Výstavní plochu poskytl plot 
školkové zahrady a návštěvníkem mohl 
být každý, kdo šel kolem a chtěl se podí-
vat na svět očima dětí.   dtx

ŠKOLY

Online domácí výuku rozjeli na Základní škole Nedvědova 
Na základě rozhodnutí vlády jsou žáci už 
druhý měsíc doma. Zpočátku se mohlo 
zdát, že budou mít volno, během které-
ho se nemusí učit. Olomoucká Základní 
škola Nedvědova však nelenila a rychle 
spustila výuku online.

Učitelé se museli co nejdříve adaptovat 
na online prostředí. „Velkou výhodou 
byla především schopnost ovládat plat-
formu MS Teams. Žáci totiž tento nástroj 
znali už z dřívějších hodin informačních 
technologií, takže toto prostředí pro ně 
nebylo neznámé. Učitelé okamžitě začali 
sestavovat úkoly, které by bylo možné 
zadat online,“ popsala situaci učitelka 
Lenka Winterová.
Pedagogové s žáky komunikují nejen 
prostřednictvím psané formy, ale také za 
pomoci videokonferencí. Jednotlivé třídy 

mají stanovené konkrétní termíny, během 
kterých se můžou připojit na video výuku 
českého jazyka, matematiky, angličtiny, 
ale také chemie.
„V českém jazyce žáci dostávají v zadání 
pracovní listy, které mají doplnit, vypl-
ňují online kvízy nebo sami tvoří vlastní 
práce. Ve videokonferenci pracují s vý-
ukovými prezentacemi a interaktivními 

učebnicemi,“ naznačila Winterová. Po-
dobné je to v matematice, kde učitelka 
do souborů postupně vkládá poučky, vy-
světlivky a vzorečky.
„Výuka se navíc nahrává, aby si žáci, 
kteří se nestihli videokonference zú-
častnit, mohli video pustit ze záznamu,“ 
doplnila Winterová.
U deváťáků měly vrcholit přípravy na 
přijímací zkoušky na střední školy. Žáci 
ZŠ Nedvědova proto zhlédli interaktiv-
ní pořad České televize, ve kterém měli 
možnost chatovat s moderátory a využili 
přípravných lekcí, které zdarma poskytlo 
vydavatelství Taktik. Využívají také při-
jímačky nanečisto, ve kterých dostanou 
zadání v PDF a následně úlohy řeší pomocí 
streamování videa. Kdo se chce na přijíma-
cí zkoušky řádně připravit, má sice nestan-
dardní, ale bohatou škálu příležitostí.   dtx

Funguje jako jediná městská škola v Olo-
mouci a zvládá to na jedničku! Řeč je 
o Základní a mateřské škole Holečkova, 
která zůstala otevřená a v době nouzové-
ho stavu pečuje o děti rodičů v první linii.

Do školky a na první stupeň tam cho-
dí děti záchranářů, lékařů, příslušníků 
bezpečnostních sborů a dalších lidí za-
členěných do složek Integrovaného zá-
chranného systému.

„Je o nás zájem. Jsme úplně nový ko-
lektiv dětí, ale zvládáme to všichni 
výborně,“ sdělila Radmila Mrázková, 
vedoucí učitelka mateřské školy Štístko. 
Všechny děti, které teď školku a ško-
lu navštěvují, jsou v novém prostředí 
a učitelé se jim snaží změnu maximál-
ně zpříjemnit.

ZŠ a MŠ Holečkova je zařízením, 
které zajišťuje nezbytnou péči o děti ve 
věku od 3 do 10 let, na základě rozhod-
nutí krizového štábu.   ste

 HOLEČKOVA – ŠKOLA A ŠKOLKA  
 PRO DĚTI ZÁCHRANÁŘŮ 
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S mírným zpožděním se po Velikonocích 
rozběhla oprava ulice 8. května v cent-
ru města. Jedna z klíčových dopravních 
tepen zůstane pro automobilový provoz 
i hromadnou dopravu zcela neprůjezdná 
do listopadu. Průchod pro chodce bude 
po celou dobu stavby zajištěn. 

„Původně odsouhlasené termíny oprav 
jsou nyní zcela závislé na vývoji pande-
mické situace. Všichni doufáme, že nezpů-
sobí zásadní problémy,“ uvedl při zahájení 
prací náměstek primátora Major.

Rekonstrukce se týká celého uliční-
ho prostoru – povrchů vozovek, vjezdů, 
chodníků, tramvajové trati včetně trolejo-
vého vedení, veřejného osvětlení a inže-
nýrských sítí od křižovatky ulic Pekařská, 
Zámečnická a Opletalova, až po zaústě-
ní ulice 8. května do náměstí Národních 
hrdinů. V současné době je povolen vjezd 
pouze zásobování, rezidentům a vozidlům 

stavby, a to jen v úseku náměstí Národ-
ních hrdinů – Galerie Moritz. „V úseku od 
Galerie Moritz ke Koruně probíhá nyní 
první etapa rekonstrukce, její součástí 
bude archeologický průzkum a oprava 
kanalizace. Tato etapa potrvá přibližně 
do července,“ uvedl náměstek primáto-
ra Martin Major. Druhou etapu staveb-
ních prací tvoří úsek od Galerie Moritz ke 
křižovatce na náměstí Národních hrdinů. 
„Termín ukončení je stanoven na listopad 
tohoto roku,“ doplnil náměstek Major.

K průběhu stavby zorganizovalo měs-
to předem veřejné jednání. „Snažíme se 
usnadnit lidem situaci a zmírnit dopady 
stavby, právě proto se s majiteli nemovi-
tostí scházíme a informujeme je,“ vysvět-
lil primátor Mirek Žbánek. Ke stavební 
části rekonstrukce magistrát zřídil i infor-
mační službu na čísle 605 875 579.

Zhotovitelem byla vybrána olomouc-
ká akciová společnost IDS - Inženýrské 

a dopravní stavby. „Můžeme slíbit, že 
uděláme všechno pro to, aby diskomfort, 
který stavba vyvolá, byl pro Olomoučany 
co nejmenší,“ vzkázal Hynek Schilberger, 
místopředseda představenstva.

Celkové náklady rekonstrukce jsou 
téměř 75 milionů korun. Z toho 35,6 mi-
lionů korun pokryje dotace z fondů Ev-
ropské unie prostřednictvím operačního 
programu Doprava.    pok

 ZAČALA REKONSTRUKCE ULICE 8. KVĚTNA 

Online!

Desáté jednání současného městské-
ho zastupitelstva na počátku dubna 
bylo v něčem zcela první. Bylo to poprvé 
v Olomouci i v celé republice, kdy zastupi-
telé rozhodovali online. Kvůli koronaviru 
zasedali, kromě primátora, doma u svých 
monitorů. Hlavními body jednání byly do-
tace a ochranné prostředky.  pok

Bez poplatku

Parkování v zóně placeného stání je 
v době nouzového stavu zdarma. Par-
kovací automaty jsou označeny ozná-
mením Mimo provoz a znemožněna je 
i platba za parkování prostřednictvím 
SMS. Důvodem je upřednostnění indivi-
duální dopravy v době, kdy hrozí nákaza 
koronavirem.   pok

Město kvete

Olomouc pokračuje v rozšiřování kve-
toucích záhonů na městských třídách 
i v historických parcích. Nepřehlédnu-
telné záhony pestrobarevných cibulovin 
i trvalek ozdobily třídu Svobody. Tra-
dičně to kvete ve Smetanových sadech, 
v Holandské zahradě, ale i podél cyklo-
stezky ve Foersterově ulici.   pok

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Marián Hajdúch (*1969) se narodil v Nových Zámcích na Slovensku. 
Maturoval ale na hejčínském gymnáziu v Olomouci a následně 
vystudoval medicínu na Univerzitě Palackého. Dnes je ředitelem Ústavu 
molekulární a translační medicíny a vedoucím laboratorního testování 
v týmu Covid-19 ministerstva zdravotnictví.

VIRU ZMAR!

ROZHOVOR



ROZHOVOR

„To snad není pravda,“ podivil se Marián 
Hajdúch při pohledu na monitor. Během 
hodiny byla obsazena většina míst ve 
stanech na plošné testování sedmi tisíc 
obyvatel Hané na přítomnost onemocně-
ní Covid-19. „Tak velký zájem jsem neče-
kal,“ přiznává.

Dá se testování přirovnat ke špičce le-
dovce?
Upřímně řečeno, nevím, jestli je to špička, 
ale je to určitě část ledovce. A my nevíme, 
jak je velká. Ta studie by měla zmapovat 
celý ledovec, i to, co je pod vodou. Nebo 
přinejmenším odhadnout, jaká část není 
vidět, jaká část infekce se neprojeví a je 
asymptomatická. To bychom chtěli zjistit.

Máte i nějaký odhad?
Nemám. Infekce koronavirem SARS-CoV-2 
je velmi nová a my spoustu věcí ještě ne-
známe, je to otázka budoucího výzkumu.
Zřejmě to bude nejzávažnější pandemie 
od období španělské chřipky.

Po sto letech…
Ano, na druhou stranu je třeba si uvědo-
mit, že máme daleko závažnější infekč-
ní nemoci – malárii, HIV, hepatitidy nebo 
chřipku. Když to propočítáte, tak většina 
z nich se vyskytuje méně v oblastech, kde 
žijeme, ve vyspělém světě. V Africe by 
zřejmě za větší problém považovali právě 
malárii nebo ebolu než koronavirovou 
epidemii, která zcela jistě proběhne i tam.

Pokud už tam neprobíhá skrytě…
Ona pravděpodobně probíhá, je ale možné, 
že těžkých případů je méně díky nižšímu 
věkovému průměru v populaci. Dopady to-
hoto onemocnění tam budou odlišné.

Jak je to s vývojem vakcíny? Zapojíte se 
do něj?
My jsme na ústavu vývoj vakcín nikdy 
nedělali, věnujeme se jiným oblastem, 
zejména výzkumu léčiv v souvislosti 
s nádory, což je odlišná situace. Někte-
ré výsledky probíhající studie komunitní 
imunity, které se teď generují, jsou ale 
využitelné i pro vývoj vakcín. Například 
budeme vědět, jaké třídy a podtřídy pro-
tilátek se vytvářejí v populaci infikované 
koronavirem a zda se liší u jedinců, kteří 
mají manifestní, nebo skrytý průběh in-
fekce. Tyto poznatky se dají aplikovat do 
modelů aktivní imunizace vakcínou.

Věříte tedy, že vakcína vznikne?
Věřím, ale jistotu nemáte nikdy. Nelze 
tuto situaci úplně odhadnout, ale ko-
ronavirus je zatím geneticky poměrně 

stabilní, mutuje, ale ne moc rychle, což je 
příznivá informace. Na druhou stranu je 
hodně kompaktně zabalený - takže uvidí-
me, nakolik se imunitní systém bude moci 
ochránit vakcinací.

Jak to přišlo, že jste prvním akademic-
kým pracovištěm, které dělalo testy?
Máme akreditaci pro genetickou diagnos-
tiku jiných onemocnění i viru HPV, což je 
vlastně v principu stejný průkaz jiného 
viru polymerázovou řetězovou reakcí. 
Jsme tedy vybaveni po stránce znalostní, 
přístrojové i řízení jakosti. Vyčlenili jsme 
část kapacity ústavu na zvládnutí této 
pandemie. Připadalo nám, že se do toho 
musíme zapojit, že to je správné rozhod-
nutí. Velmi mne k němu motivovali naši 
studenti a mladí výzkumníci, kteří chtěli 
přispět ke zvládnutí infekce.

Pořád vyšetřujete pět set vzorků denně?
Teď ne, v tuto chvíli kolem tří set, což 
souvisí s poklesem nakažených. Indi-
kační kritéria se ale budou rozvolňovat 
a i kvůli chytré karanténě očekáváme 
zase nárůst počtu vzorků. Zvládneme 
jich denně do tisíce.

Ale ty nejsou z nemocničního stanu, co 
stojí tady vedle na parkovišti?
Ne, vzorky ze stanu i fakultní nemocnice 
jdou na ústav mikrobiologie lékařské fa-
kulty, toto pracoviště začalo s testováním 
koronaviru asi měsíc před námi. My testu-
jeme převážně externí vzorky.

Jak testování vypadá v praxi, musí vzít 
laborant každý vzorek do ruky, nebo jde 
o automatizovanou činnost?
Úplně každý vzorek se musí vzít do ruky 
a to prakticky ve všech laboratořích. Ta 
musí mít navíc speciální prostory i vzdu-
chotechniku, aby byla chráněna před 
únikem infekce. Teprve po inaktivaci 
pokračuje izolace virové RNA, která je 
automatická. Pak pokračuje reformáto-
vání a příprava polymerázové řetězové 
reakce, která se provede v termocykléru 
a poté se vyhodnotí výsledek. Ten odchá-
zí do informačního systému a odesílá se 
pacientovi, hygienické stanici a do regist-
ru infekčních chorob.

Ty vzorky pro studii komunitní imunity, to 
byl asi rychlotest?
Ano, je pro tyto účely nejvhodnější. Mo-
lekulární vyšetření přítomnosti viro-
vé RNA odpoví, zda v daný den máte 
nebo nemáte virus, ale není schopno 
odpovědět na to, zda jste před měsí-
cem prodělal infekci. To poznáte testem 

protilátek – tedy rychlotestem, jehož 
výsledek dostali lidé na místě. Všechny 
vzorky ale ještě budeme testovat i v labo-
ratoři do větší hloubky, abychom dostali 
odpovědi na další řadu otázek.

Má mít člověk z koronaviru strach?
Záleží na tom, v jaké jste rizikové sku-
pině. Koronavirus určitě není chřipka, je 
mnohem infekčnější a může to být nebez-
pečné onemocnění. Covid-19 je zvláště 
nebezpečný pro některé lidi. I když není 
smrtící jako ebola, je potřeba mít před 
ním respekt.

Jak si vysvětlujete, že v Olomouci je po-
čet onemocnění na počet obyvatel prak-
ticky nejvyšší v republice?
Podle mě to není problém se zahraniční-
mi studenty, ti například v Litovli nejsou. 
Domnívám se, že to souvisí s termínem 
jarních prázdnin a návštěvou Itálie a Ra-
kouska. A snad i s větší družností menších 
měst, což je za normálních okolností vel-
mi příjemná vlastnost.

Jaká je role vědy v době pandemie?
Je vidět, že biomedicínská pracoviště, ale 
i mnoho jiných oborů se intenzivně za-
pojilo do toho boje. Od výroby a vývoje 
ochranných prostředků, přípravy dezin-
fekcí, testování diagnostických a izolač-
ních souprav, do toho informatici – všichni 
v krátké době zmobilizovali a vytvořili 
velmi silný tým. Ajťáci programují úžas-
né aplikace, třeba vzpomínkové mapy, 
laboratorní informační systémy, do toho 
epidemiologové, hygienici. Prokázalo 
se, že věda nás může udržet při životě 
i v krizových situacích a ukázat cestu, jak 
z toho ven. Důležité je také vědecké a kri-
tické myšlení, které umožňuje vyhodno-
cování postupů a hledání efektivnějších 
alternativ. Zapojují se i velké výzkum-
né infrastruktury jako Eatris, Elixír nebo 
Openscreen. To vše vede k tomu, že tady 
nemáme tisíce mrtvých, ale luxus rozvol-
ňovacích opatření.

Zbavíme se někdy koronaviru?
Neporazí nás, ale asi se ho nezbavíme. 
Stane se z něj jedna z dalších infekčních 
nemocí, která nás příležitostně bude na-
padat. Důležité je, že se blíží doba, kdy 
budeme mít účinnou léčbu. Ve chvíli, kdy 
ji budeme mít pro ty nejtěžší případy, tak 
se s tím už dá docela dobře žít. Potřebu-
jeme ochránit rizikovou skupinu starších 
obyvatel a lidí, kteří mají diabetes, hyper-
tenzi nebo onkologické onemocnění. Ty 
potřebujeme dostat za bezpečnou hrani-
ci rizika.   Pavel Konečný
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V návaznosti na bezpečnostní opat-
ření související s pandemií korona-
viru se Moravské divadlo rozhodlo 
odložit chystané oslavy stého výročí 
vzniku stálé české divadelní scény v 
Olomouci. Kočování divadelníků po 
Olomouckém kraji a prozatímní scé-
ny na Výstavišti Flora se milovníci 
divadla dočkají v příštím roce.

Divadlo se nyní soustředí na za-
bezpečení základního chodu po 
finanční stránce a také proto ušetří 
náklady spojené s oslavami. 

Kulaté výročí si Moravské divadlo 
připomene letos galavečerem, který 
se uskuteční v listopadu.   pok 

KULTURA

 MORAVSKÉ DIVADLO PRODLUŽUJE  
 SEZONU, ZRUŠENÉ JARNÍ PREMIÉRY  
 UVEDE NA PODZIM 
Kvůli pandemii koronaviru a zrušení kul-
turních akcí musí Moravské divadlo změnit 
plány. Do konce roku 2020 je také abonen-
tům prodlouženo stávající předplatné. 

Aby divadlo nepřipravilo diváky o naplá-
nované premiéry, rozhodlo se jeho vedení 
přesunout z jara na podzim premiéry muzi-
kálu Donaha!, adaptace filmového hitu Ne-
dotknutelní nebo baletu Krvavá svatba.

„Za normálních okolností by naši 
abonenti byli v těchto dnech již obezná-
meni s premiérovými tituly příští sezony 
a v pokladně divadla by probíhal pro-
dej předplatného. Situace je ovšem jiná. 
Pomalu se smiřujeme s tím, že aktuální 
sezona míří do ztracena a pravděpo-
dobnost, že budeme schopni odehrát do 
konce června naplánované premiérové 
tituly, je velmi nízká. Protože nechceme 

našim abonentům vzít něco, co jsme jim 
slíbili, rozhodli jsme se všechny premié-
ry, které se měly uskutečnit teď na jaře, 
přesunout na podzim. Věřím, že nám 
diváci zachovají přízeň i nadále,“ uvedl 
ředitel divadla David Gerneš.

Na podzim se tak diváci dočkají od-
ložených premiér muzikálu Donaha!, 
taneční verze Lorcovy Krvavé svatby, 
adaptace francouzského filmu Nedo-
tknutelní, kterou Moravské divadlo 
uvede jako první na světě, a také insce-
nace jediné Beethovenovy opery Fide-
lio. Kromě toho se diváci mohou těšit na 
premiéru baletu Sólo pro tři s písněmi 
Jacquese Brela, Vladimíra Vysockého 
a Karla Kryla.

„V plánu je také premiéra jednoho 
operetního titulu, momentálně ladíme 
poslední detaily. Celkem nás tedy na 

podzim čeká šest premiér. Reagujeme na 
stále se měnící situaci, informace o kon-
krétních termínech tedy budeme zveřej-
ňovat postupně,“ upozornil Gerneš.

Držitelům předplatného na stávající 
sezonu 2019/2020 se jejich abonmá au-
tomaticky prodlužuje do konce letošního 
roku. Předplatné si mohou po otevření 
pokladny koupit rovněž noví zájemci, 
abonmá za poměrnou cenu bude platit 
ode dne zakoupení do 31. prosince.

„Na konci června představíme před-
platné na rok 2021 s tím, že obnovování 
stávajícího předplatného bude probíhat 
v září a nové předplatitele rádi přivítáme 
od října. Všechny termíny ještě upřes-
níme,“ upozornil vedoucí obchodního 
oddělení Petr Zadorožný. Nové abonmá 
bude platné od 1. ledna 2021 do konce 
kalendářního roku.   pok

 OSLAVY 100 LET ČESKÉHO DIVADLA  
 SE O ROK ODKLÁDAJÍ 

Olomouc ztratila další výraznou tvář. Zemřel sochař Zdeněk Přikryl
Olomoucká vý-
tvarná scéna je od 
2. dubna chudší 
o jednu výraznou 
osobnost. V ne-
mocnici v Hra-
nicích zemřel 
Zdeněk Přikryl, 
sochař, kreslíř, 

medailér, ilustrátor, básník i pedagog. 
Tento emeritní profesor sochařství na 
Univerzitě Palackého byl od roku 2002 
také laureátem Ceny města Olomouce 
za přínos v oblasti výtvarného umění.

Zdeněk Přikryl se narodil v Cho-
moutově 4. července 1928. Vystudoval 
Ústav výtvarné výchovy na obnovené 

univerzitě v kombinaci s deskriptivní 
geometrií a modelováním. Od 50. let mi-
nulého století byl výtvarně mimořádně 
činný, jeho dílo je k vidění nejen v Olo-
mouci, ale i v řadě dalších měst u nás 
i v zahraničí. Vytvořil volná sochařská 
díla i busty osobností do veřejných bu-
dov, tvořil pamětní medaile, ale součas-
ně také kreslil, psal básně a věnoval se 
odborné literární činnosti. Mnoho let byl 
pedagogem na různých typech škol.

Přikrylova socha Dona Quijota je 
i v budově olomoucké radnice. „Je to 
moje největší socha instalována v interi-
éru, zároveň se řadí k mým nejvýznam-
nějším dílům. Jsem blouznivý stejně 
jako Don Quijote, proto ke mně patří,“ 

řekl Zdeněk Přikryl v září roku 2015 těs-
ně před slavnostním odhalením sochy 
na radnici. Městu ji daroval se slovy, že 
se jedná o výtvarný symbol lidské čisto-
ty, obětavosti a stálosti v myšlení.

Dílo Zdeňka Přikryla je hojně za-
stoupeno ve sbírkách Národní gale-
rie v Praze, Moravské galerie v Brně, 
Muzea umění i Vlastivědného muzea 
v Olomouci, ale také ve sbírkách muzeí 
evropského formátu v Polsku, Fran-
cii, Itálii i Německu. Přikryl byl členem 
různých sdružení, mimo jiné dlouhá 
léta působil v Unii výtvarných umělců 
Olomoucka. Smrt Zdeňka Přikryla zna-
mená skutečně citlivou ztrátu pro olo-
mouckou kulturní scénu.   mif
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Online koncerty jsou novinkou Moravské 
filharmonie Olomouc. Po dvou živých 
přenosech vysílaných v dubnu připravují 
hudebníci další na květen.

Streamované koncerty čekají na své 
posluchače na webu mfo.cz nebo na fa-
cebookovém profilu filharmonie. „Rádi 
našim posluchačům v současné složité 

situaci nabízíme koncerty v naší produk-
ci. Věřím, že se nám výběrem skladeb 
a interpretů daří přinášet potěšení z kva-
litní hudby i prostřednictvím počítačů 
a chytrých technologií,“ uvedl ředitel Mo-
ravské filharmonie Jonáš Harman.

Prvního online koncertu se počát-
kem dubna ujali koncertní mistr Mo-
ravské filharmonie Vít Mužík (housle) 

a klavíristka Lucie Kaucká, kteří předved-
li díla klasické i soudobé hudby. Poslu-
chači si v jejich podání mohli vychutnat 
skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha 
Smetany, Eugèna Ysaÿe, Lionela Sains-
buryho či Willema van Twillerta.

„Mimořádný Velikonoční koncert pak 
připravila filharmonie ve spolupráci s ar-
cibiskupstvím jako součást programu 
Paschalia Olomucensia a přenášela ho 
živě z Arcibiskupského paláce,“ popsal 
Harman. Koncert uvedl arcibiskup Jan 
Graubner velikonočním poselstvím.

Příběh Ježíše Krista připomněl kantá-
tou Stabat Mater od italského barokní-
ho skladatele G. B. Pergolesiho komorní 
soubor Gaudio kvartet, sólové pěvecké 
party zazněly v podání A. M. Líňové a B. 
K. Juráňové.

Moravská filharmonie se tímto kon-
certem také připojila ke Sbírce pro Česko 
organizované Charitou ČR, která je urče-
na na přímou finanční pomoc lidem, kteří 
kvůli pandemii onemocnění Covid-19 
a s tím spojenými vládními opatřeními 
přišli o peníze nutné k zajištění základ-
ních životních potřeb.   dtx

Knihovna žije i za zavřenými dveřmi
I v zavřené městské knihovně se pracuje. 
Stále se nakupují a zpracovávají nové kni-
hy, ale zároveň je třeba se postarat o více 
než 200 tisíc knihovních dokumentů.

„Zavření využíváme k revizi, což je 
taková knihovnická inventarizace, která 
v knihovně naší velikosti musí proběh-
nout každých patnáct let. Naštěstí nám 
pomáhá technika. Přesto každou knihu 
či CD musíme vzít do ruky a zkontrolovat 
čtečkou čárového kódu. Sami jsme pře-
kvapeni, že počet ztracených či ukrade-
ných knihovních jednotek je minimální,“ 
uvedla ředitelka Knihovny města Olo-
mouce Lenka Prucková.

Podle ředitelky se čtenáři nemuse-
jí obávat pokut za pozdní vrácení knih. 
„Doba vrácení byla prodloužena tak, aby 
ještě dva týdny po otevření knihovny 
mohli beztrestně knihy vrátit,“ zdůraznila.

Zavřená knihovna? Jak pro koho
 Klienti knihovny si nadále zdarma půj-
čují e-knihy. Nyní je to pět titulů měsíčně.
 Omezené možnosti pohybu lze překo-
nat vlastní tvorbou – stále je možno zasílat 
příspěvky do literární soutěže PRVOTINY 
2020. Dosud nezveřejněné práce v oblas-
ti poezie (5 básní) nebo prózy (20 stran, 
v delším textu je nutno označit soutěžní 
pasáže) opatřené jménem, rokem narození 

a kontaktem čeká knihovna na adrese: 
prvotiny@kmol.cz do konce srpna.
 Milovníci královny detektivek Agathy 
Christie si mohou zasoutěžit o její knihu. 
Stačí vyplnit do 14. září soutěžní lístek z 
webových nebo facebookových stránek 
knihovny. Slosování je 15. září, kdy by se 
spisovatelka dožila 130 let.

A kdy se knihovna otevře? „Držíme si pal-
ce, aby to bylo v pondělí 8. června,“ přála 
si ředitelka Prucková.   dtx

Dvořákova 
Olomouc  
se v květnu 
neuskuteční
Moravská filharmonie Olomouc 
se po pečlivém vyhodnocení si-
tuace s rozšířením onemocně-
ní Covid-19 a s ním spojenými 
vládními nařízeními rozhodla 
neuspořádat v květnu mezinárod-
ní festival Dvořákova Olomouc. 
Vstupné bude posluchačům v plné 
výši vráceno nejpozději v průběhu 
května. 

„Ochrana zdraví je celosvěto-
vou prioritou a opatření, která s 
sebou nesou omezení svobody 
pohybu a sdružování, mají vliv na 
celou naši koncertní činnost i na 
koncept Dvořákovy Olomouce s 
řadou mezinárodních sólistů a in-
terpretů,“ vysvětlil ředitel filhar-
monie Jonáš Harman.

Tradice festivalu se začala psát 
v roce 1950. Pod názvem Dvořá-
kova Olomouc se pořádá od roku 
2002.    pok

 NALAĎTE SI 
 MORAVSKOU FILHARMONII 
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Stejně jako všechny sportovní kluby 
v České republice i Atletický klub Olo-
mouc se musí vypořádat s neočekáva-
ným sledem událostí posledních měsíců.

Ve chvíli, kdy došlo k celostátnímu uza-
vření všech sportovišť, vstoupili právě 
atleti do přípravného období. Tréninky 
všech kategorií od nejmladších v atletic-
ké přípravce až po veterány tak musely 
být zrušeny, stejně jako plánovaná jarní 
soustředění žactva ve Vysokém Mýtě 
a soustředění vrcholového střediska 
v italském Caorle.

Nejlepší olomoučtí atleti se po vyda-
řené halové sezoně museli vzdát většiny 
svých ambicí nejen na domácí, ale i na 
evropské scéně. Člen české reprezenta-
ce koulař Jakub Héža měl odcestovat 
do Portugalska na Evropský vrhačský 
pohár, když byla 16. března vyhlášena 
karanténa. Sprinterka Lucie Mičunková 
a vícebojař Jonáš Pospíšil se připravo-
vali na mistrovství světa juniorů v Nai-
robi, které je odloženo na neurčito. Eva 
Kubíčková, Barbora Héžová a Michal 
Hroch měli v plánu bojovat o splnění vý-
konnostních kritérií na dorosteneckém 
mistrovství Evropy v Itálii, které však 
bylo pro rok 2020 zrušeno.

Olomoučtí závodníci přesto nezahálí 

a v rámci možností pokračují v poctivé 
přípravě doma. S uvolněním některých 
omezení se již nyní budou výkonnostní 
sportovci postupně vracet trénovat na 
atletický stadion a těšit se na opožděné 
zahájení letní sezony.

To se však netýká skupinových tréninků 
mladšího žactva a atletických přípravek, 
které se stávají „ohroženou“ skupinou. Věří-
me, že alespoň termíny letních soustředění 
AK Olomouc pro nejmladší kategorie atle-
tů s největší pravděpodobností nebudou 
ohroženy, a tak rodiče mohou bez váhání 
přihlásit své děti na soustředění v Nesmě-
ři (8.–15. srpna) nebo na příměstský tábor 
(13.–17. července).

Vedení atletického klubu bylo nuce-
no přesunout extraligový závod Olo-
moucká dvacítka v chůzi a zcela zrušit 
20. ročník Hanáckého půlmaratonu. 
Mezinárodní mistrovství České repub-
liky zdravotně postižených sportovců 
Czech Open 2020 je přesunuto na nový 
srpnový termín, který ale bude záviset 
na změně termínu mistrovství Evropy 
zdravotně postižených. 

I přes veškerá omezení byly také za-
hájeny přípravy her X. letní olympiády 
dětí a mládeže, jejichž atletické soutěže 
v roce 2021 plně zajišťuje právě Atletic-
ký klub Olomouc.    deš

 ATLETI V OBDOBÍ 
 PANDEMIE NEZAHÁLEJÍ  PRODEJNA A PŮJČOVNA

LUXUSNÍ MÓDY

KOLEKCE JARO/LÉTO 
2020

SVATEBNÍ ŠATY

PÁNSKÉ OBLEKY

SPOLEČENSKÉ ŠATY

ELEGANTNÍ MÓDA
PRO DÁMY I PÁNY

OTEVÍRÁME 
JIŽ 11. KVĚTNA V 10:00

NAJDETE NÁS

BEA campus Olomouc
tř. Kosmonautů 1288/1

777 757 217

Maestra Fashion
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Fanoušci hlasováním zajistili volejbalistkám medaili

Na facebooku Uniqa volejbalové ex-
traligy žen proběhlo virtuální online 
play-off, ve kterém o úspěchu rozhodo-
valy hlasy klubových příznivců. Fanouš-
ci univerzitního týmu postrčili hráčky 
Olomouce ke třetímu místu v pomyslné 
tabulce. Po semifinálové porážce s praž-
ským Olympem, v hlasování o bronz po-
razily díky příznivcům v poměru 765:634 
brněnské Šelmy. 

Virtuální souboj pro volejbalové fandy 
uspořádal Český volejbalový svaz a byl 
to dobrý nápad. Do hlasování se zapojilo 
téměř dvanáct tisíc fanoušků.

„Finále nám uniklo o pár hlasů, přesto 
se ukázalo, že máme hodně fanoušků. 
Doufáme, že se s nimi co nejdříve uvi-
díme v naší hale v reálu při zápasech,“ 
vyjádřil své přání výkonný ředitel VK UP 
Olomouc Radan Holásek.   deš
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Do anglického Manchesteru United pře-
stoupil z olomoucké Sigmy teprve šest-
náctiletý brankář Radek Vítek.

Kluby se na transferu olomouckého od-
chovance dohodly již v lednu. Až nyní 
byly veškeré administrativní úkony do-
končeny a Vítek se oficiálně stal hráčem 
evropského velkoklubu.

Olomoucký brankář není prvním mla-
díkem, který z Olomouce přestoupil do 
některého ze špičkových klubů prestižní 
evropské soutěže. V roce 2010 se to po-
vedlo Tomáši Kalasovi. Tehdy sedmnác-
tiletého obránce si v době své největší 
slávy vyhlédla londýnská Chelsea.

„Pocity jsou neskutečné, přestup do 
Manchesteru United je přeci snem mno-
ha kluků, kteří začnou hrát fotbal. Moc se 
na to těším,“ prohlásil nadějný brankář.

S jednáním s evropským velkoklubem 
bylo spokojené také vedení hanáckého 
klubu. „Zájem, který Manchester Uni-
ted projevil, byl seriózní. Pro mladého 
hráče, jako je Radek, je takové angaž-
má obrovskou příležitostí a pro nás jako 
klub čest. Věřím, že Radkův přestup 
bude další motivací do práce pro naše 
mladé fotbalisty,“ řekl sportovní ředitel 
Sigmy Ladislav Minář.

Vítek v Sigmě chytal za tým do 19 let 
v celostátní dorostenecké lize. Zároveň 

byl členem národního týmu do 17 let. 
V Anglii absolvoval stáže v Southampto-
nu a právě v Manchesteru. V Manches-
teru může navázat na další dva české 
brankáře, kteří se pohybují v tamních 
mládežnických týmech Ondřeje Mastné-
ho a Matěje Kováře.   deš

„Těší mě, že se nám daří dostat 
talentované hráče na prestižní 
světové adresy, které je posunou 
ve vnímání sportu, profesionality 
i mezilidských vztahů. Skvělou práci 
odvádí při těchto transferech naše 
londýnská pobočka, výbornému 
jménu se na ostrovech nadále těší 
také Luděk Mikloško,“ uvedl Viktor 
Kolář z agentury Sport Invest, která 
Vítka zastupuje.

„Radek zaujal skauty Mancheste-
ru už dva roky nazpět. Na stáži si je 
získal přístupem, zápalem a obrov-
skou touhou se zlepšovat. Radek je 
skromný, inteligentní a komunikativ-
ní kluk, což vše v rozhodování vel-
kých klubů hraje svoji roli. V brance 
navíc prokazuje klid, přehled a na 
svůj věk výjimečně vyrovnané vý-
kony,“ řekl sám Mikloško, který na 
ostrovech chytal 11 let za West Ham 
United a Queen’s Park Rangers.  deš

  KAŽDÝ PŘESTUP DO ANGLIE  
  JE VÝJIMEČNOU UDÁLOSTÍ  

 BRANKÁŘ RADEK VÍTEK  MÍŘÍ ZE SIGMY   
 DO  MANCHESTERU UNITED 

Zemřel Miroslav Hrabal
Pokud byl někdo atlet tělem, duší i srd-
cem, platí to o Miroslavu Hrabalovi ale-
spoň dvojnásobně. Dlouholetý předseda 
Atletického klubu Olomouc zasvětil krá-
lovně sportu celý svůj život. Od šestnácti 
let se připravoval ve sprinterské skupi-
ně Lokomotivy Olomouc a později jako 
student Univerzity Palackého získal me-
daile na Univerziádě. Již během spor-
tovní kariéry bylo zřejmé, že u atletiky 
zůstane. Absolvoval kurzy pro rozhodčí 
a trenéry a po návratu z vojenské služby 
v pražské Dukle se začal v Olomouci na-
plno věnovat trenérské práci a působil 
také ve výboru atletického klubu. V roce 
1991 se stal jeho předsedou. Společ-
ně se svým týmem dokázal vybudovat 
umělou atletickou dráhu totálně zniče-
nou po povodních v roce 1997 a nastar-
toval novou éru olomoucké atletiky, 

pořádající každoročně několik význam-
ných domácích i mezinárodních akcí. 
Současně stačil pro atletiku pracovat na 
nejvyšší úrovni. V letech 1998 až 2002 
byl členem Výkonného výboru Českého 
atletického svazu a předsedal komisi 
pro kluby a oddíly. Po vzniku krajů byl 
zvolen do funkce předsedy Krajského 
atletického svazu, kterou vykonával až 
do roku 2017, a byl rovněž členem Kraj-
ské rady Olomoucké krajské organizace 
Českého svazu tělesné výchovy a České 
unie sportu.

V roce 2018 byl uveden do Síně slávy 
Českého atletického svazu a jmenován 
jeho čestným členem. Milovanému spor-
tu se věnoval i v téměř devětašedesáti 
letech. Poslední závod však po krátké 
nemoci 21. dubna nedoběhl a v cílové 
rovince bude všem atletům chybět.  deš

Jeho odchod je velkou ztrátou pro olo-
moucký sport. Lidé jako on jsou ne-
nahraditelní. Byl svázaný s atletikou 
v Olomouci pupeční šňůrou a dával jí 
všechno. Když jsem byla na oslavách 
atletického klubu před dvěma lety, bylo 
vidět, že je velmi šťastný. Mezi svými 
a s atletikou, kterou měl ve svém srdci. 
Znali jsme se léta, bydleli jsme ve stej-
ném domě. Vnímám, jak těžké to musí 
být pro celou jeho rodinu. V Olomouci 
Miroslav Hrabal zanechal nesmazatel-
nou stopu, jako sportovec i jako člověk.

Markéta Záleská
náměstkyně primátora

SPORT
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Příslušníci Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje od začátku 
nouzového stavu zajišťují distribuci tisíců 
ochranných prostředků na kontaktní mís-
ta pro sociální služby, nemocnice i složky 
integrovaného záchranného systému.

Hasiči dekontaminují zdravotnické odbě-
rové stany a další místa, kde je to potře-
ba. „Naši příslušníci jsou také nedílnou 
součástí krizového štábu kraje, který od 
vyhlášení nouzového stavu zasedá ne-
přetržitě. Působí i ve stálých pracovních 
skupinách krizových štábů obcí s rozšíře-
nou působností. Naši chemici technické 
služby vyrobili desítky kubíků dezinfek-
ce, kterou následně hasiči rozvezli všem 

obcím s rozšířenou působností v hejtman-
ství. Distribuovali jsme rovněž rychlotes-
ty zdravotnickým zařízením a zajišťovali 
repatriační jízdy pro obyvatele kraje,“ 
vyjmenovala mluvčí Lucie Balážová. Jed-
notky sborů dobrovolných hasičů byly 
součástí hlídek na kontrolních stanovištích 

u uzavřené oblasti Litovelska a Uničovska.
„Na začátku pandemie sehráli obrovskou 
úlohu naši operační technici a důstoj-
níci, kteří na linkách 150 a 112 nonstop 
přijímali stovky hovorů v souvislosti 
s nákazou koronovirem. Dosud jsou stá-
lou oporou krizového štábu kraje i měst 
a sehrávají důležitou roli při nasazení 
profesionálních i dobrovolných jednotek 
v terénu,“ doplnila Balážová.

Hasiči také na začátku nouzového 
stavu zřídili linku psychosociální pomo-
ci a podpory. „Linka byla určena nejdříve 
lidem z uzavřených oblastí. Následně byl 
pak její dosah rozšířen všem obyvatelům 
kraje, kteří potřebovali podpořit, nevědě-
li si rady se svými emocemi, potřebovali 
s někým mluvit,“ uvedla mluvčí.

Lidé se dovolali odborníkům na krizo-
vou intervenci, kteří na lince denně odbavili 
desítky hovorů. Volajícím pomáhal psycho-
log hasičů, nemocniční kaplanka, ředitelka 
střediska sociální prevence nebo sociální 
pracovnice z krizového centra.    dtx

Nevypalujte trávu, nerozdělávejte oheň

Olomoucké profesionální i dobrovolné ha-
siče nyní zaměstnávají požáry lesů a jiných 
porostů. K největšímu z nich vyjížděly jed-
notky v dubnu, kdy hořel les za Moravským 
Berounem ve směru na Nové Valteřice. 

Na náročném zásahu, který probíhal 
celou noc, se podílelo 24 jednotek ve III. 
stupni požárního poplachu. Práci hasičům 
ztěžoval nepřístupný terén, složitá dopra-
va vody, tma a silný vítr, který zapříčinil 
rozhoření porostu na ploše 3,5 hektaru. 

„Od začátku dubna evidujeme desítky 
požárů v přírodním prostředí a v lesích, 
které souvisejí s nezvládnutým pálením, 
táborákem nebo odhozeným nedopal-
kem. A číslo narůstá. Důrazně proto do-
poručujeme obyvatelům města, aby nyní 
nepálili klestí a další biologický odpad 
a nerozdělávali oheň ve volné přírodě,“ 
uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Vypalování porostů a trávy je záko-
nem zakázáno. V případě porušení hrozí 
pokuta až do výše 25 tisíc korun.   dtx

 V přírodě se vyhněte použití zdro-
jů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, 
zapalovač, vařič). 
 Pamatujte, že v lese lze rozdělá-
vat oheň jen na vyhrazených místech 
a kouření je zcela zakázáno. 
 Vhodné místo pro ohniště by mělo 
být vzdáleno nejméně 50 m od okraje 
lesa, nejméně 100 m od stohu a v do-
statečné vzdálenosti od obytných 
a hospodářských budov. 
 Při rozdělávání ohně v přírodě ohni-
ště bezpečně oddělte od okolního pro-
středí kameny nebo pískem. 
 K zapálení nebo udržování ohně 
v žádném případě nepoužívejte vy-
soce hořlavé látky jako např. benzín, 
naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno 

vymkne kontrole a může způsobit 
i vážné popáleniny. 
 Oheň nenechávejte ani chvíli bez 
dozoru. Nachystejte si předem dosta-
tek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se 
oheň vymykal kontrole. 
 Místo opusťte jen tehdy, až je oheň 
řádně uhašený – nejlepší je ohniště po-
řádně prolít vodou, popřípadě zasypat 
zeminou. 
 Za silného větru nebo v období ex-
trémního sucha oheň nerozdělávejte. 
 Spalování klestí nebo většího množ-
ství biologického odpadu na zahrádce 
předem nahlaste hasičům. 
 Pokud se vám situace vymkne kon-
trole, volejte na tísňovou linku 150 
nebo 112.

 Pokud se rozhodnete rozdělat oheň v přírodě nebo pálit klestí,   
 dodržujte tato bezpečnostní pravidla:

 HASIČI VYRÁBÍ DEZINFEKCI  
 A ROZVÁŽEJÍ OCHRANNÉ  
 PROSTŘEDKY I RYCHLOTESTY 
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Strážníci odvádějí profesionální práci 
Vzhledem k aktuální situaci, která 
ochromila životní styl, práci a dal-
ší nedílné součásti běžného fungová-
ní v osobním životě, se s nejrůznějšími 
opatřeními, nařízeními a dalšími ome-
zeními musí vypořádat také Městská 
policie Olomouc.

 
„V historii, snad kromě povodní v roce 
1997, nečelili strážníci podobné výzvě 
jako v těchto chvílích. Museli jsme re-
organizovat samotný výkon služby tak, 
aby byl pokryt dohled nad dodržováním 
veřejného pořádku a dalších úkolů vyplý-
vajících se zákona o obecní policii,“ uvedl 
mluvčí strážníků Petr Čunderle.

Mimo jiné k těmto úkolům přibyla 
kontrola dodržování nařízení vydaných 
vládou. Od zavedení těchto opatře-
ní strážníci zkontrolovali do poloviny 
dubna bezmála dva tisíce osob, které je 

určitým způsobem nerespektovaly.
„U většiny hříšníků stačilo k navození 

právního stavu upozornění, ale našli se 
i jedinci, kteří ani po opakovaných upo-
zorněních nebyli schopni pochopit dů-
ležitost nařízení a zejména fakt, že platí 
pro všechny občany,“ dodal mluvčí.

Nejvíce bylo v prvních dnech od 
vyhlášení nařízení vytíženo operační 
středisko, kde strážníci během dne řešili 

desítky telefonických oznámení o lidech, 
kteří si s nařízeními někdy vůbec neláma-
li hlavu. Postupně se však situace začala 
zklidňovat, ubylo telefonátů a samotných 
výjezdů. Během této doby však strážníci 
řešili a stále řeší případy, které jsou den-
ním koloritem jejich služby.

„Jedná se o oznámení o krádežích, 
špatně zaparkovaných vozidlech, nale-
zených stříkačkách, opilcích, u kterých 
je nutnost je odvézt na protialkoholní 
záchytnou stanici, nebo zvýšený počet 
oznámení o rušení nočního klidu,“ vy-
jmenoval Čunderle.

Strážníci i civilní zaměstnanci Městské 
policie Olomouc plně osvědčili profesio-
nální přístup k plnění pracovních povin-
ností. To ocenili i obyvatelé města, když 
strážníkům darovali ručně šité roušky. 
„Veřejnosti děkujeme za podporu v této 
nelehké situaci i za to, že lidé jsou ohle-
duplní a uvědomělí v této velké zkoušce 
pro všechny,“ prohlásil mluvčí městské 
policie.   dtx

Vraha dopadli policisté za 36 hodin
Olomoučtí kriminalisté zahájili trestní 
stíhání 47letého muže pro vraždu 51leté 
ženy. Ve středu 15. dubna po dvacáté 
hodině přijali policisté oznámení o po-
hřešování jednapadesátileté ženy, která 
se nevrátila v domluveném čase domů 
a rodina o ni měla obavy. „Ihned jsme 
zahájili pátrání a ženu zanedlouho na-
lezli bez známek života u polní cesty ve 
Chválkovicích. Z prvotního ohledání na 
místě činu bylo zřejmé, že se na její smr-
ti podílela cizí osoba,“ uvedla policejní 
mluvčí Jitka Dolejšová.

Bezprostředně se rozběhlo intenzivní 
pátrání po pachateli. „Případ si převza-
li krajští kriminalisté a byl ustanoven 
speciální tým, který zajistil a vyhodnotil 
stopy a informace směřující k dopadení 
pachatele,“ popsala Dolejšová.

Do pátrání se zapojilo pět desítek po-
licistů, přes šedesát příslušníků odboru 
pořádkové služby, psovodi a specialisté 
z odboru kriminalistické techniky a ex-
pertíz z Frýdku-Místku. Po vyhodnocení 
zajištěných stop se kriminalistům podařilo 
vytipovat pachatele, zjistit jeho totožnost 

a následně i vypátrat jeho pobyt. Vrah byl 
zadržen 17. dubna dopoledne.

Z vyšetřování vyplynulo, že obvině-
ný muž nepobýval trvale na Olomoucku 
a s obětí nebyl v příbuzenském vztahu 
ani se s ní nijak neznal. Muž byl v minu-
losti několikrát odsouzen pro násilnou 
i majetkovou trestnou činnost a z posled-
ního výkonu trestu se vrátil letos v lednu.

Obviněnému, který je ve vazbě, hrozí 
za zvlášť závažný zločin vraždy trest 
odnětí svobody na patnáct až dvacet 
let nebo výjimečný trest.  pok
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Poplatek za komunální odpad v roce 2020

Ve vztahu k vyhlášenému nouzovému stavu a nařízení ministerstva zdravotnictví vyzýváme občany – poplatníky, aby v maxi-
mální míře využili formu bezhotovostního převodu či platbu poukázkou.  Této formy se dá využít i za pomoci příbuzných či 
známých. Občané, kteří nemají tuto možnost do data splatnosti (31. 5. 2020), nebudou při pozdější platbě sankcionováni. 

PLATBY
Bezhotovostním převodem či poštovní poukázkou na účet 19-1801731369/0800, var. symbol = 1337, specifický symbol = rodné číslo.
K oznámení hromadné platby je možno využít formulář níže či elektronický formulář na stránkách www.olomouc.eu.

Hotovostní platba či platba kartou bude od úterý 5. května umožněna ve dnech úterý a čtvrtek 9.00–15.00 hodin v objektu 
„NAMIRO“ - Palackého 14. Vzhledem k vyhlášeným hygienickým opatřením je ale nutno počítat s delšími časovými prodlevami  
a časově náročnější čekací dobou.

 Pro rok 2020 je stanovena výše základní sazby poplatku za komunální odpad 816,- Kč na poplatníka. 
 poplatníci narození od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2019 – platí poplatek ve výši 408,- Kč.
 Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1940, starší a děti narozené v roce 2020. Osvobozeni od platby jsou  
 i majitelé nemovitostí na území města, ve kterých není k pobytu hlášena žádná osoba. 
 druhy osvobození od poplatku, které je nutno oznámit a doložit správci poplatku do 31. 5. 2020, jsou uvedeny na www.olomouc.eu.

Podrobné informace jsou na webu www.olomouc.eu, případně na oddělení místních poplatků, na telefonních číslech 588 488 617–621,  
popř. mobil 734 681 304.

Nezapomeňte do 31. května uhradit poplatek za komunální odpad v roce 2020

OZNÁMENÍ O HROMADNÉ PLATBĚ 
(určeno Magistrátu města Olomouce, odbor ekonomický, oddělení místních poplatků)

Oznamovatel: Jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu**:

…………………………………………………………………………………………………..………………….………........................……........................……........................……........................

…………………………………………………………………………………………………..………………….………........................……........................……........................……........................

telefon:…………………………………………...........   e-mail:…………………………………………………………....................................

oznamuji, že dne………………….......................... byla provedena platba ve výši Kč………………….................

 bezhotovostně převodem z účtu č:……………………………………………....................................   bezhotovostně poštovní poukázkou             

*Variabilní symbol platby: 1337

*Specifický symbol platby: …………………………………....................... (rodné číslo oznamovatele)

Pokud byla platba provedena i za oznamovatele – poplatníka, musí být níže uveden spolu s ostatními osobami. 
Platba obsahuje úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňovaní komunálních odpadů na území města Olomouce za tyto osoby:

Jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu** Datum narození Částka

1. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

2. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

3. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

4. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

5. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

6. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

7. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

8. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

9. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

10. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..…….....................  ...……………..……............. ..……….............. Kč

V Olomouci dne.…………………………………..............                                  Podpis oznamovatele.…………………………………..............

* Povinné údaje platby!!!

** adresa trvalého pobytu je nepovinným údajem, pro přesnou identifikaci doporučujeme vyplnit

Doporučujeme nechat si potvrdit převzetí tiskopisu na Vámi donesenou kopii.

• Pro rok 2020 je stanovena výše základní sazby poplatku za komunální odpad 816,- Kč na poplatníka. 
• poplatníci narození od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2019 – platí poplatek ve výši 408,- Kč.
• Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1940, starší a děti narozené v roce 2020. Osvobozeni  
od platby jsou i majitelé nemovitostí na území města, ve kterých není k pobytu hlášena žádná osoba. 

• druhy osvobození od poplatku, které je nutno oznámit a doložit správci poplatku do 31. 5. 2020, jsou uvedena  
na www.olomouc.eu.

Poplatek lze zaplatit v úředních hodinách hotově či platební kartou na pokladně budovy NAMIRO, Palackého 14  
a Hynaisova 10, Olomouc nebo na detašovaných pracovištích magistrátu. 
Bezhotovostním převodem či poštovní poukázkou na účet 19-1801731369/0800, var. symbol=1337, spec. symbol=rodné číslo.
K oznámení hromadné platby je možno využít přiložený formulář či elektronický formulář na stránkách www.olomouc.eu. 
Podrobné informace jsou na webu www.olomouc.eu, případně na oddělení místních poplatků, na telefonních číslech 
588 488 617–621, 588 488 611–612,  
popř. mobil 734 681 304, 734 690 596, 734 690 567, 733 593 991.
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Jak postupovat při objevení černé skládky?
Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
kterým se v ČR při nakládání s odpady řídíme, pojem „černá skládka“ 
nezná. Zákon tento název definuje pojmem neoprávněně založe-
ná skládka. Jak nakládat s odpady na území města Olomouce, řeší 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015. Většina z nás o černé skládce 
alespoň jednou ve svém životě slyšela, někteří ji viděli, a proto si 
dokážeme představit, jak asi taková skládka vypadá. Identifikovat 
osobu, která černou skládku založila, je obtížné, ale i tento problém 
se dá řešit. V současné době používají TSMO, a. s. fotopasti, které jsou 
exponovány do problematických lokalit za účelem zjištění původce 
černé skládky. Daří se nám původce identifikovat a následně postiho-
vat. V případě dopadení hrozí pachateli za odložení odpadu v mís-
tech, kam nepatří, podle přestupkového zákona pokuta ve správním 
řízení až do výše 50 tisíc korun.

Co je vlastně černá skládka?
Černá skládka je ve své podstatě místem, kde dochází k nelegálnímu 
ukládání odpadu. Toto místo není pro ukládání odpadu technicky vy-
baveno a nesplňuje podmínky pro jeho uložení.

Černé skládky mohou být tvořeny odpady různého druhu a pů-
vodu, jako je klasický směsný domovní odpad, ale i objemný odpad, 
jako jsou koberce a starý nábytek či stavební sutě. Občas se v nich 
najdou pneumatiky, elektroodpad, případně nebezpečný odpad, 
nádoby na olej, barvy a laky. A co je nejhorší, že nejčastěji je „černá 
skládka“ zakládána spoluobčany, kteří záměrně porušují ustano-
vení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 a zbavují se „jednoduše“ 
například starého nábytku, koberců nebo sanitární techniky přímo 
u nádob na směsný komunální odpad nebo na stanovištích s třídě-
ným odpadem.

Nepřeháníme, když řekneme, že černé skládky jsou skutečnou 
hrozbou – pro přírodu i pro nás samotné. Do ovzduší z nich mohou 
unikat škodlivé látky, hrozí kontaminace půdy, povrchové i podzemní 
vody. Rozhodně tedy nemají pozitivní dopad na životní prostředí.

Co dělat, když narazím na černou skládku?
Kdo objeví černou skládku, může její vznik ohlásit telefonicky, 

osobně nebo pořídit 
prostřednictvím mobil-
ního telefonu snímky 
a odeslat je na e-mail 
podatelna@olomouc.eu 
Magistrátu města 

Olomouce. Tento podnět je následně předán Odboru městské zeleně 
a odpadového hospodářství. Další možností je využití webových strá-
nek www.tsmo.cz. Tyto stránky patří Technickým službám města Olo-
mouce a je zde možné nahlásit nejen černé skládky, ale i další závady 
týkající se poškozování zeleně, nepořádku v ulicích, oprav komuni-
kací apod. Majitelé chytrých mobilních telefonů si mohou za stránek 
www.mobilnirozhlas.cz stáhnout aplikaci, jejímž prostřednictvím lze 
na černé skládky rovněž upozornit.

Likvidace černých skládek
Když už máme skládku nahlášenou, co se děje pak? Následuje úklid 
černé skládky nebo odstranění odpadů.Při odstranění černé sklád-
ky je zapotřebí asistence odborných služeb. V Olomouci jsou to 
Technické služby. Je třeba si uvědomit, že každé odstranění černé 
skládky stojí naše město nemalé finanční náklady, které by mohly 
být využity mnohem lepším způsobem, třeba na zkvalitnění odpa-
dových služeb nebo zpříjemnění prostředí pro své obyvatele.

V dnešní době, kdy má město Olomouc vypracovaný systém na-
kládání s odpady, je snadné odpad třídit. Každý občan má poměrně 
dobře dostupná veřejná stanoviště s tříděným odpadem, a to, co již 
vytřídit nelze, může odložit do nádoby na směsný komunální odpad 
nebo odvézt do sběrného dvora.

Provozní doba sběrových dvorů pro občany v Neředíně (za krema-
toriem) a v Hodolanech (na ulici Chelčického) 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 pneumati-
ky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat 
pouze za poplatek 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.

Postupně se rozvíjející ekologická osvěta zapříčinila podstatné 
zredukování načerno založených skládek, ovšem stále máme mezi 
sebou takové občany, kteří nerespektují žádná pravidla.

TSMO se osvětou zaměřují především na naši budoucnost – naše 
děti. Pomocí her se děti učí třídění odpadu. Tato forma osvěty je pro-
kazatelně nejúčinnější. Samozřejmě se nezapomíná ani na dospělé 
občany našeho města, a to účastí na ekologických, společenských ak-
cích a prostřednictvím 
tisku. Pojďme se všichni 
snažit, aby žádné černé 
skládky odpadu nevzni-
kaly, naše město si to 
jistě zaslouží.

Sběrové dvory opět v provozu
V dubnu byly znovu uvedeny do provozu sběrové dvory 
Technických služeb města Olomouce. Pro občany v Neře-
díně u krematoria a v Chelčického ulici v Hodolanech. Pro 
podnikatele slouží sběrový dvůr v ulici U Panelárny.

Do sběrového dvora může ale najet pouze jeden zákaz-
ník, který musí být vybaven ochrannou rouškou. Po vjezdu 

do dvora odloží, podle pokynů obsluhy, dovezený odpad.  
Teprve poté, až tento zákazník opustí sběrový dvůr, může 
najet do dvora další. Ve dvoře se může nacházet vždy jen 
jeden zákazník. 

Nadále platí, že na sběrový dvůr může odkládat odpad 
pouze občan s trvalým bydlištěm v Olomouci.  dtx

ODPADY
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Květen roku 1920 přinášel lidem přes 
veškeré nepříjemnosti dané zejména 
hospodářskými těžkostmi i milé události. 
Podstatné bylo, že se ve městě konalo ně-
kolik akcí v duchu studentských majálesů 
a jiných oslav jara. Několik nepříjemností 
ale v květnu zažili olomoučtí strážníci.

Pokousaný strážník
Mezi milé události, zejména z pohledu 
zraněného strážníka, se rozhodně nedal 
počítat konflikt mezi koněm a právě tímto 
zodpovědným strážcem pořádku. Tento 
svědomitý strážník spatřil v ulici Komen-
ského povoz s koněm, zatímco kočího ne-
viděl. Přišel tedy vůz zkontrolovat, načež 
se kůň splašil, vyskočil a strážníka „těžce 
pokousal na prsou“. Následně se ukáza-
lo, že kočí, jistý J. Krumpholz ze Šternber-
ka, v povozu byl, pouze seděl za plachtou 
a odpočíval. To ovšem strážníkovi nepří-
jemné zranění nijak neulehčilo.

Strážníci jsou bezbranní
Další případ ze sféry veřejné bezpečnosti 
v Olomouci poukazuje na to, že strážníci 
byli v počátcích mladé republiky nedosta-
tečně vyzbrojení. Na Palackého třídě se 
dva lupiči vloupali do podniku vinárníka 
Pěnkavy. Sice je při tom vyrušil strážník, ale 
neměl je jak zadržet. Jelikož neměl žádnou 
zbraň, pachatelé mu jednoduše utekli. No-
vináři na případ reagují slovy, že to je již ně-
kolikátý debakl strážníků a že za vše může 
jejich naprosto nedostatečná výzbroj.

Majáles i májové koncerty
Od 9. do 16. května se v Olomouci konají 
studentské majálesové oslavy, do nichž se 
zapojují čeští i němečtí gymnazisté a další 
olomoucká mládež. Čeští studenti pořádají 
velký majálesový průvod v Michalském vý-
padu, zvou i dámy v lidových krojích. Kro-
mě toho se ale baví i měšťané. Například 
v sobotu se koná velký koncert ve Sme-
tanových sadech, kde posádková hudba 
vyhrává slavné a populární skladby mnoha 
tuzemských i evropských skladatelů, v ne-
děli se pak koná slavnostní představení ba-
letu Coppella. Dvorana Národního domu 
hostí další koncerty.

Věřící jdou na Svatý Kopeček
Katolíci mají v květnu početné májové po-
božnosti a ve čtvrtek na Nanebevstoupení 
Páně pořádají velkou pouť na Svatý Kope-
ček. Mimochodem, jdou tam pěšky až od 
kostela svatého Michala a na cestu vyráží 
už v sedm ráno.

PŘED STO LETY

Květen 1920: před sto lety se politici 
hádali kvůli zadlužování města
Dluhy, nízké příjmy, velké výdaje a bič 
na poplatníky. Tak by se dalo shrnout 
velmi bouřlivé téma Olomouce v květnu 
roku 1920, kdy se projednávalo hospo-
daření města, kritický stav jeho rozpoč-
tu a plánované zvýšení poplatků včetně 
zvýšení „činžovního haléře“ neboli daně 
z nájemného za nemovitost. Nebylo to 
samozřejmě jediné téma, kterým květno-
vá Olomouc žila, leckdo se třeba těšil na 
majáles a podobné slavnosti, věřící zase 
čekaly májové pobožnosti, dalším vlek-
lým tématem byly církevní spory, nicmé-
ně průšvih v podobě zadlužené městské 
kasy byl opravdu problémem číslo jedna.

Novináři varovali hned po jednání 
městského zastupitelstva 11. května, že 
se daňoví poplatníci v Olomouci mají na 
co těšit. Problém spočíval v tom, že už 
v roce 1919 hospodařilo město s velkým 
dluhem, který se ostatně vlekl už z před-
chozích časů rakousko-uherského moc-
nářství, a v době kritického poválečného 
nedostatku všeho možného dál narůstal. 
Ekonomové města tehdy museli vychá-
zet z toho, že odhadované příjmy pro 
rok 1920 jsou pouze necelých 6 milionů 
korun, zatímco předpokládané výdaje 
činí nejméně 20 milionů korun a v přípa-
dě výstavby městských domů, která byla 
v plánu, ještě o několik milionů více.

Ministerstvo financí varuje Olo-
mouc, že špatně hospodaří
Jak takovou nemožnou situaci vyřešit? 
Samozřejmě záleželo (a záleží dodnes) 
na úhlu pohledu. Zatímco vládnoucí 
sociální demokraté v čele se starostou 
Karlem Marešem vymysleli několik me-
tod, jak navýšit příjmy, tedy zvýšením 
všech možných poplatků a místních daní, 
a protože ani to by nestačilo, navrhli 

přijetí nového úvěru v tehdy obří výši 25 
milionů korun, opoziční lidovci starostovi 
a jeho týmu vyčítali plýtvání, zbytečnou 
podporu aktivit spřízněných subjektů 
a nehospodárné řízení města.

Opozici dalo tak trochu zapravdu 
i ministerstvo financí, které zaslalo do 
Olomouce už 15. dubna 1920 varovný 
přípis, že by město mělo především začít 
úplně jinak hospodařit. „Stav obecních 
financí města Olomouce za dobu trvání 
republiky se tak nepříznivě utvořil, že mi-
nisterstvo financí vidí se nuceno městské 
správě co nejdůtklivěji připomenout, že 
první prostředek sanace obecních finan-
cí třeba hledati v největší a nejúčelnější 
spořivosti v obecním hospodářství…“

Koalice však přesto schválila schodko-
vý rozpočet a bankovní úvěr.

Vysoké poplatky odradí investory
Opozice vyčítala radním, že zvyšováním 
poplatků odradí případné investory, kteří 
by mohli v Olomouci rozjet své podniky 
a zvýšit tak zaměstnanost. Další chybou 
bylo zvýšení tzv. činžovního haléře, tedy 
daně odváděné z platby nájemného. Za-
tímco třeba Praha brala v potaz chudo-
bu části obyvatel a stanovila nižší sazbu 
u nižších nájmů, tedy těch, které platili 
nejméně movití lidé, v Olomouci na to 
prý koalice nebrala ohledy.

Posledním, co opozice vyčítala sociál-
ním demokratům, bylo ochotné přispí-
vání na aktivity, které olomoučtí katolíci 
vnímali jako nepřátelské. Koalice napří-
klad schválila velkou podporu záměru 
vystavět v Olomouci krematorium, což 
katolická strana razantně odmítala, pro-
tože nesouhlasila s pohřbíváním žehem, 
zatímco naopak pomoc s vytvořením far 
v nově připojených předměstích Řepčín 

a Hejčín, byť mno-
honásobně méně 
drahou, město ne-
schválilo.

Čeští sociál-
ní demokraté pak 
s podporou svých 
německých socia-
listických kolegů 
a některých menších 
stran schodkový roz-
počet prosadili. Za-
dluženost města se 
tím ještě zhoršila.
  Michal Folta

KVĚTEN 1920 TELEGRAFICKY

Krematorium, o němž se zastupitelé hádali roku 1920, vzniklo 
nakonec až v letech 1931–32.
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NECHTE SE HÝČKAT NA PRODEJNĚ  V OLOMOUCI

Horní náměstí З71/1
(2 .  patro Salmův Palác)

NÁZOR ZASTUPITELE

Velikonoce 2020

Velikonoce bývají zpravidla spojené s návštěvou blízkých. Spolu s Vánocemi jsou 
příležitostí k duchovnímu povznesení, ale především jsou to svátky veselé a ba-
revné. Oslavujeme příchod jara, všude je plno kůzlátek, kuřátek, zajíčků, všichni 
obdivují zelenou trávu a rozkvetlé stromy i záhony. Po šedé zimě je najednou 
všude plno barev, zvuků a zpěvu ptáků. Všichni horečně zahradničí, natírají ploty 
a umývají okna. Objeví se mládež na jednostopých, hlučných vozítkách a do toho 
vesele štěkají psi a zpívají cirkulárky. Velikonoce jsou také oslavou tradic, a to 
nejen církevních, ale i těch starších, pohanských. Muži mají možnost a vlastně 
i povinnost „vyplatit“ tatarem své družky, ti nezadaní tak mohou projevit náklo-
nost své vyvolené a děvčata se mohou pochlubit, jaké dokáží vytvořit kraslice 
a jak rychle dovedou pelášit do bezpečí. Velikonoce jsou také svátky dobrého 
jídla, na stole se objeví tradiční pokrmy jako mazance, beránci, koblihy, králíci 
pečení, smažení i nadívaní, o klobáskách a uzeném nemluvě.
Letošní Velikonoce však přišly v době, kdy se celý svět stáhl do bezpečí domovů, 
všichni jsme omezili kontakt s ostatními a zdálo by se, že na nějaké slavení nemá 
nikdo náladu, že nám koronavirus vzal všechnu radost ze života. Nestalo se tak. 
Sice odpadlo halasné slavení na veřejnosti, lidé se nemohli ve větší míře setkat 
s přáteli ani se vzdálenou rodinou. Tím ale odpadl ten velký předvelikonoční 
shon, nakupování spousty jídla, vaření, smýčení a gruntování. Napeklo a navařilo 
se míň, ale taky se obarvila vajíčka a nazdobila se domácnost a lidé pozvali 
přátele na návštěvu prostřednictvím sociálních sítí. Více než jindy si užívali poho-
du v nejužším rodinném kruhu, vyrazili na výlet na vlastní zahradu nebo do lesa, 
daleko od ostatních a radovali se ze sluníčka, trávy a kytek. Někteří kraslicemi 
ozdobili stromy před domem, někdo tam navěsil roušky. Oslava jara proběhla, 
jen byla trochu komornější, skromnější, ale možná o to intenzivnější. A já, abych 
nenaštvala Beránka, jsem si pořídila novou roušku s jarním motivem, potěšila se 
z dobrého zdraví rodičů a na zahradě si užila opékání buřtů se sestrou, se kte-
rou se mi nepodařilo potkat se o Velikonocích už hodně let, protože jednoduše 
neposedí doma.
Byly to vlastně moc pěkné Velikonoce!

Miroslava Ferancová / ANO 2011

NÁZOR ZASTUPITELE

Privilegované roušky, zastupitelské výplaty a stud

Krizové chvíle umožňují rozpoznat, co je v daném společenství nejlepší a taky 
nejhorší. Dobrých okamžiků zažíváme naštěstí hodně: hrdinství lidí v první linii, 
solidarita, obětavost, kreativita.
Hůř se píše o tom, co je trapné, ostudné a nehorázné. Nevýhodnou pozici v tomto 
ohledu mají opoziční zastupitelé. Krizová situace vyžaduje nestandardní řešení, 
očekává se solidarita a podpora těch, kteří nesou odpovědnost.
Přesto je nutné některé věci pojmenovat. Například způsob, jak jsme na 
online zastupitelstvu 6. dubna schvalovali mimořádné výdaje a bianco šek 
pro městskou radu. Na národní úrovni takto „lítají“ miliardy, na úrovni našeho 
extrémně zadluženého města mluvíme o jednotkách až desítkách milionů. 
Jistěže město musí mít peníze na mimořádné výdaje, tím spíše, že část peněz 
z tohoto balíčku už v prvních týdnech „korona krize“ rada vydala. Naše návr-
hy však hovořily o 5-7 milionech s tím, že další větší částka by znovu musela 
projít zastupitelstvem. Velkorysá koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a Společně si 
však rovnou odhlasovala 50 milionů.
Už v průběhu zastupitelstva však od pana primátora unikla například informace 
o tom, že město narychlo nakoupilo například „krizové notebooky“ (pravda je, že 
online zastupitelstvo proběhlo technicky ve vysoké kvalitě a bez větších obtíží). 
Přijali jsme také informaci o často neadekvátních částkách za ochranné pomůc-
ky, které musí město vynaložit, aby zabezpečilo pracovníky svých organizací. To 
vše se dá pochopit, jakkoli jistě existují úspornější řešení.
Když jsme ale za klub Piráti a Starostové navrhli, aby si zastupitelé odhlasovali 
zmrazení vlastních odměn, bylo hlasování velmi rozpačité a návrh neprošel. 
Vyčíslili jsme přitom, že by šlo po dobu tří měsíců o úsporu 770 tisíc korun. Mno-
ho dotačních titulů bylo dočasně zmrazeno na NULA korun, zastupitelé si však 
veškeré své finanční výhody ponechali.
Nedosti na tom. Jen několik dní po velkoryse-lakomém zastupitelstvu jsme 
obdrželi e-mail s výzvou k vyzvednutí „balíčku“ s 50 respirátory a 60 rouškami. 
Nemohla jsem uvěřit svým očím. Skutečně? Opravdu mám nafasovat absurdní 
množství 110 ochranných pomůcek jen proto, že jsem zastupitelka? Je zjevné, 
že narozdíl od hasičů nebo policistů tolik roušek skutečně nepotřebuji. Chápe 
město tedy své zastupitele jako distributory, kurýry nebo dobrovolníky v rozdá-
vání roušek?
Zásilka ochranných pomůcek stála bez pár tisíců 25 milionů korun. Ptejme se 
městské rady, zdali je takové zacházení s veřejnými prostředky ukázkou péče 
řádného hospodáře.

Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové

NÁZOR ZASTUPITELE

V Droždíně makáme, opravujeme, investujeme

Naše komise městské části se dlouhé roky snaží o zklidnění dopravy a bezpečné 
přecházení chodců v Droždíně. Denně zde projede 8 až 10 tisíc vozidel, přičemž 
nejhorší situace je na ulicích Pplk. Sochora a U Cihelny. Problémem je také, že 
minimálně 40 % těchto vozidel nerespektuje maximální povolenou rychlost 
v obci. To samé lze říci i o nedodržování omezené tonáže vozidel.
V komisi usilujeme především o bezpečnost účastníků silničního provozu. Z toho 
důvodu jsme navrhovali například instalaci ostrůvků, světel a dalších pasivních 
prvků zvyšujících bezpečnost chodců a omezení rychlosti projíždějících vozidel.
Díky vstřícnému postoji Rady města se konečně pohnuly ledy. Dopravním exper-
tům bylo zadáno posouzení situace a navržení nejlepšího řešení. Z jejich debaty 
vyplynulo, že jako nejbezpečnější pro tento úsek bylo navrženo řešení pomocí 
instalace okružní křižovatky. Realizace této investiční akce dle nejnovějších 
informací bude do konce letošního roku.
Touto cestou bychom rádi jménem komise poděkovali statutárnímu městu Olo-
mouc, Olomouckému kraji a Správě silnic, kteří se na této investiční akci finančně 
podílejí.
Je dobře, že dnešní představitelé města více komunikují s jednotlivými komisemi 
městských částí a také navýšili finance komisím. I díky navýšeným finančním 
prostředkům se mnohé za poslední rok povedlo realizovat, ať to jsou opravy 
chodníků či havarijního stavu potrubního vedení vodního toku Adamovky. Dále 
došlo k opravám a zajištění bezpečnosti při přívalových deštích v ulici Horní 
Úlehla a podařilo se zakoupit nové osvětlení vánočního stromu.
Naše komise se zajímá o problémy občanů a snaží se v maximální míře pracovat 
pro blaho obce a neustále pracuje na zvelebení Droždína. Připravujeme studii 
návsi, pracujeme na vytipování chodníků a komunikací určených k opravě, dopl-
nění prvků pro mládež na dětském hřišti či instalaci měřících úsekových radarů 
na vjezdech do obce.
Co nám zde ještě chybí? Tělocvična pro školní děti a ostatní občany, školní hřiště 
včetně zpřístupnění pro veřejnost, společenská místnost nebo nová cyklostezka. 
Tyto projekty jsou během na dlouhou trať, nicméně věříme, že jednou doběhne-
me do zdárného cíle.

Vladimír Prášil / ANO 2011
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TIRÁŽ

TAJENKA
Moudří lidé mluví, protože mají co říci… 
— Platón, klasický řecký filozof 427–347 př. n. l.

Vylosovaný úspěšný luštitel získá celodenní rodinné 
vstupné pro dva dospělé a tři děti do 15 let do olo-
mouckého Aquaparku.

Tajenku křížovky zasílejte do 15. května 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:

Chceš se pomstít tomu, kdo ti svedl ženu?  
Přenech mu ji! (Sacha Guitry)

Úspěšní luštitelé: Anna Skácelíková, Jiří Zapletal 
a Hana Borčanyiová.

KŘÍŽOVKA

SPOJOVAČKA
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Děkujeme všem,  

kteří dodržují pravidla, 

pomáhají a pracují  

pro naše město.
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