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MOST PŘES MLÝNSKÝ POTOK
ČEKÁ PŮLROČNÍ REKONSTRUKCE

NA VŠEM ŠPATNÉM JE NĚCO 
DOBRÉ

V NOVÝCH HODOLANECH  
SI LIDÉ OSADILI KVĚTINÁČE

KOLEKTIVNÍ IMUNITA NA COVID-19  
JE NÍZKÁ, UKÁZALA STUDIE

OLOMOUC A PARTNERSKÁ MĚSTA 
SE VZÁJEMNĚ PODPORUJÍ

Po jejím dokončení by měly jezdit 
tramvaje z centra na Žižkovo náměstí 
a zpět. 

Rozhovor s ředitelem olomoucké 
zoologické zahrady Radomírem 
Habáněm.

Obrovské betonové kvádry sloužící 
primárně jako mechanická zábrana 
se proměnily.

31
ZA PARKOVÁNÍ V KŘIŽOVATCE HROZÍ 
VYSOKÁ POKUTA NEBO ODTAH

Téměř osm stovek přestupků 
souvisejících se stáním vozidel  
v křižovatkách řešili strážníci.

S novým typem koronaviru se  
v tuzemsku setkala zatím jen malá 
část populace. 

Mozaika pohledů do zahraničí. 
Nahlédnutí, jak prožívali karanténu  
a pandemii naši přátelé.

Marcela Plachá
personalistka

NAPŮL

Líbí se vám sluneční hodiny na rohu radnice?

Je to zpestření radnice, ale na 
druhé straně bych volila jinou 
barevnost. Je to hodně výrazné  
i vůči Ariónově kašně.

Jiří Daubner
důchodce

NE

Nelíbí se mi z hlediska historického 
pohledu a obsahu. Přijde mi, že 
ta tvorba byla pocitovka. Myslím, 
že to nemělo být pojato jako 
turistická atrakce.

GLOSA

Skvělá práce! Nic jiného se o slunečních 
hodinách vytvořených Radomírem Surmou 
prohlásit nedá. 

Přesto nepřekvapí, když někdo řekne, 
že jsou jako pěst na oko. Přesně tak 
by působily na české vlastence, kteří 
tyto hodiny po vyhlášení republiky 

zabílili. Vadil jim ten habsburský motiv 
rakouského orla, jehož jedna půlka je 
vyvedena v barvách olomoucké orlice. 
Olomouc se pyšní působením Josefa 
Dobrovského, který vzkřísil českou řeč, 
ale stejně tak ráda připomíná, že právě 
tady byl intronizován císař František Josef. 
Zvláštní směs.

Někdejší symbol oddanosti habsburskému 
mocnářství, nebo dobový kolorit – jak tyto 
sluneční hodiny vnímat? Drtivé většině lidí 
se líbí a žádnou c. k. politiku v nich nevidí. 
Kontext se změnil. Zkrátka starožitnost. 

Pavel Konečný 
předseda redakční rady

OBSAH / ANKETA

Martina Schmidtová
bankovní úřednice

ANO

Jsou moc hezké. Určitě se mi líbí. 
Dokonce na nich poznám, kolik 
hodin ukazují.
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OZNÁMENÍ

Informační centrum v podloubí radnice 
znovu nabízí drobné upomínkové před-
měty a regionální speciality. V letošní
turistické sezoně se návštěvníci mohou
těšit na prohlídkové okruhy Olomouc
v kostce, doplněné o domovní znamení
včetně nových slunečních hodin, nebo
na prohlídky freskového sálu v Základní
škole Komenium. Připravuje se prohlíd-
ka vily Primavesi spojená s mauzoleem 
v Bezručových sadech.

Od konce května je opět v provozu Cen-
trum Semafor. Při návštěvě dopravního 
hřiště je potřeba dodržovat všechna aktu-
álně platná protiepidemiologická opat-
ření a zvýšenou hygienu. Řídítka, volant, 
brzda a další části vozidel, kterých se 
návštěvníci při jízdě dotýkají, jsou vždy po 
vrácení desinfikovány. Doporučuje se pou-
žití vlastních cyklistických přileb.

Po dvou letech se v zoologické zahradě 
otevřelo lanové centrum. Z původního 
Lanáčku kvůli kůrovci a vichřici nezůstaly 
ani stromy, na nichž byl vybudován. Nyní si 
děti mohou užít zcela novou lanovou drá-
hu, a to až ve výšce osmi metrů nad zemí.

Symbolický šek na 153 tisíc korun předa-
li řediteli Fakultní nemocnice Olomouc 
zástupci KSČM. Jde o část finančních 
prostředků z celkové částky více než 450 
tisíc, které mezi sebou vybrali poslanci 
a krajští a obecní zastupitelé jako po-
děkování všem, kteří pracují ve zdra-
votnictví, tedy v první linii boje proti 
koronavirové pandemii.

Správa hřbitovů oznamuje, že společné 
vsypy přesunuté z 20. května se uskuteč-
ní 17. června. Pro jednání na pokladně 
a evidenci je nutno sjednat čas a termín na 

čísle 585 413 703 nebo e-mailem na adrese 
hrbitovy@olomouc.eu. Úhrady nájmu slu-
žeb splatné po 1. březnu a uhrazené
do konce června nebudou sankcionovány.

Olomoučtí měšťané versus smutně pro-
slulý inkvizitor a „kladivo na čarodějni-
ce“ Jindřich Boblig, ztracené olomoucké 
sakrální památky na svatého Jana Sar-
kandra či putování jezuity z barokní Olo-
mouce do orientální Západní Indie. Tato 
i další zajímavá témata z historie nabízí 
49. číslo vlastivědné revue Střední Mora-
va, které vydalo olomoucké Nakladatel-
ství a vydavatelství Memoria.

Jak podnikat na úplném začátku i jak 
podnikat v zemích Evropské unie a Švý-
carsku poradí na Jednotném kontaktním 
místě. Působí ve všech krajských měs-
tech. V Olomouci na magistrátu – Pa-
lackého 14. Kontakt: jkm@olomouc.eu, 
588 488 241.

Na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy 
fakultní nemocnice byla založena porad-
na pro pacienty, kteří prodělali onemoc-
nění Covid-19. Podstoupí v ní všechna 
nezbytná vyšetření, jako je například 

spirometrie či rentgen plic. Pacienti se do 
poradny mohou objednat na telefonním 
čísle 588 443 561. Podmínkou je, aby byli 
již vyléčení, tedy s negativním výsledkem 
vyšetření.

Nejen modeláři si přijdou na své koncem 
června. O víkendu 27. a 28. června chystá 
Výstaviště Flora mini FOR MODEL netra-
dičně v zadní části Smetanových sadů 
v prostorách kolem jezírka.

Technické služby města Olomouce do-
končily návoz nového písku do dětských 
pískovišť. Plošná dezinfekce herních prv-
ků párou bude hotova na všech místech  
v polovině měsíce června. 

Mimozemšťan, ušatý zázrak, přerostlá 
krysa, divné prase... Ošklivý až krásný. 
V olomoucké zoo se narodil hrabáč kap-
ský, ve svahilštině kukukifiku. Patří mezi 
velmi vzácně chované druhy. Chová jej 
přibližně 25 evropských zoo, přičemž 
odchovává jen sedm zahrad. Když se po-
daří odchovat mládě, je to malý zázrak. 
Matka může mládě zavrhnout a to pak 
nemusí být životaschopné. Olomoucká 
zoo chová hrabáče od roku 2017.

V pondělí 29. června proběhne jednání 
Zastupitelstva města Olomouce. Jednání 
se bude konat od 9 hodin ve velkém zase-
dacím sále magistrátu v Hynaisově ulici 
10. Program a materiály jsou k dispozici 
na www.olomouc.eu, tamtéž bude možné 
v den konání sledovat také online přenos.
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PROBÍHAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ UZAVÍRKY V OLOMOUCI 

do 7. června úplná uzavírka ulice Ondřejova
do 10. června úplná uzavírka ulice Ševčíkova
do 14. června částečná uzavírka ulic Sladkovského  
 a Krokova
20. a 21. června  úplná uzavírka ulice Pavlovická 
22.—24. června  úplná uzavírka ulic Praskova  
 a Starodružiníků
22.—26. června  uzavírka ulice U Podjezdu (jednosměrná)
do 30. června  úplná uzavírka chodníku a cyklostezky  
 Kosmonautů x Wittgensteinova
do 3. července částečná uzavírka ulice I. P. Pavlova

do 3. července úplná uzavírka ulic Jaselská a Hanácká
8. června—10. července úplná uzavírka ulice Bohuslava   
 Martinů
do 10. července částečná uzavírka ulice Pavlovická 
do 21. července částečná uzavírka I/46 - Šternberská ulice  
 (Týneček)
do 31. července částečná uzavírka ulice Dělnická
do 31. července částečná uzavírka třídy Míru
do 15. prosince úplná uzavírka ulice 8. května
do 31. prosince úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června 2022  úplná uzavírka ulice Masarykova

INFORMAČNÍ SERVIS
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ČAS, MOUDROST, HISTORIE A SLUNCE

Nikdo neví, kdy se na radnici objevily poprvé. Od 12. května jsou tady ovšem znovu. Obnovené 
sluneční hodiny na jižním nároží radnice. 
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Ukazují čas, ale nejsou zrovna moc přes-
né. Ne že by se autor nesnažil, ale jejich 
princip jim to ani neumožňuje. Přesto 
jsou nové hodiny unikátní – nabízí totiž 
mnohem víc než jen kontrolu toho, jak 
nám ubíhá čas.

MICHAL FOLTA

Čas pomocí slunce a stínu měřili olo-
moučtí konšelé nejpozději v barokní éře, 
možná i dříve. Víme, že se v 19. století ho-
diny stěhovaly. S ohledem na to, jak rostly 
okolní domy, musely se sluneční hodiny 
posunovat výš. Kromě slunečních měla 
radnice vždy i věžní hodiny a také orloj. 
Nárožní hodiny v podobě, jakou vidíme 
dnes, se objevily ve druhé polovině 19. 
století a jsou zachyceny na řadě snímků. 
Zničeny byly za německé okupace.

„Jejich podoba ale nebyla na žádném 
z dokumentů zachycená natolik detailně, 
aby je bylo možné jednoduše a doslovně 
zrekonstruovat. Dnešní výsledek je tedy 
novým autorským dílem, ovšem inspiro-
vaným v maximální míře tím původním,“ 
vysvětlil Radomír Surma, akademický 
malíř, který obnovené hodiny vytvořil. 
Své dílo vnímá jako poctu Olomouci.

Hlavním motivem nárožních hodin je 
heraldická kombinace rakouského černé-
ho orla a olomoucké červeno-stříbrné or-
lice. Tato figura s iniciálami FJ (František 
Josef) a MT (Marie Terezie) připomíná 
dobré vztahy Olomouce s Habsbur-
ky. Alegorické postavy bohů Chrona 

a Sapienzy jsou vypodobněny v anti-
kizujícím stylu a připomínají šťastnou 
renesanční epochu Olomouce i legendu 
o antickém původu města. Pozadí tvo-
ří idealizovaná veduta Olomouce v 18. 
století, kdy se město stalo hlavní říšskou 
pevností, takže zdůrazňuje i vojenskou 
tradici.

Sluneční hodiny ukazují sluneční čas, 
který se od mechanického liší. Odvíjí se 
od zdánlivého pohybu slunce po obloze. 
Vzhledem k tomu, že zeměkoule koná 
více pohybů, tedy točí se kolem vlastní 
osy a také kolem slunce po eliptické drá-
ze, mění se délka jedné sluneční hodiny. 
Olomoucké hodiny jsou umístěny na ná-
roží, a jsou tedy vlastně dvojité. Na jiho-
východní straně ukazují čas od samého 
rána zhruba do 14 hodin, na jihozápadní 
straně od 11 hodin dále po celé odpole-
dne. Přibližně v době od 11 do 14 hodin 
mohou tedy lidé vidět čas na obou polo-
vinách hodin současně.

„Návrat slunečních hodin na radnici 
zhruba osmdesát let po jejich zničení je 
výjimečný a nepříliš obvyklý počin. Vě-
řím, že Olomoučané budou s výtvarným 
oživením vzhledu radnice spokojeni,“ re-
agoval primátor Mirek Žbánek.

„O obnově těchto a dalších dvou men-
ších slunečních hodin jsme rozhodli už 
na začátku projektu rekonstrukce rad-
nice. Když už se podařilo obnovu sídla 
samosprávy zajistit, chtěli jsme, aby byla 
opravdu důsledná,“ dodal investiční ná-
městek Martin Major.

CO  S E  J E Š T Ě  N A  R ADN I C I 
MU S Í  O P R AV I T ? 

Z více než devadesáti procent jsou 
už dokončeny opravy radničních fa-
sád, s výjimkou fasády věže. Kame-
nické práce jsou hotovy přibližně 
z poloviny.

Na dokončení opravy čekají obě 
schodiště, kamenný sokl a také 
třináct gotických a renesančních 
kamenných erbů. Po kamenickém 
restaurátorovi je dostane do rukou 
výtvarný restaurátor, který obnoví 
jejich polychromii.

Pokračovat bude i restaurování 
truhlářských a kovářských prvků. Na 
Horním náměstí řemeslníci komple-
tují střední díl věže a nejvyšší část – 
hrotnici. Někdy na přelomu července 
a srpna budou obě části vyneseny 
nahoru na věž.   mif

CO  S E  J E Š T Ě  N A  R ADN I C I 
MU S Í  O P R AV I T ? 

Chronos, zachmuřený muž v pokročilém věku, 
je alegorií času. Jedním z jeho neveselých 
atributů je vyhaslá pochodeň, druhým kosa 
a třetím přesýpací hodiny. Vše ukazuje na po-
míjivost času a na to, že čas měří všem stejně.

Sapienza, bohyně moudrosti, symbolizuje sta-
letou tradici Olomouce jako města vzdělanosti 
a sídla nejstarší moravské univerzity. Sapien-
za drží svítící pochodeň a ratolest a u nohou 
má knihy. Na jejich hřbetech čteme písmena 
SPQO, která odkazují k legendě o římském 
původu Olomouce. Nádherně modrý plášť bo-
hyně vděčí za svou nebeskou barvu užití ultra-
marínu, vyrobeného z minerálu lapis lazuli.

Polos je kovová ručička, jejíž stín ukazuje čas. 
Na konci má kuličku zvanou nodus. Polos 
musí s plochou hodin svírat přesně vypočí-
taný úhel. Autor díla Radomír Surma vylep-
šil konstrukci pomocí šroubovacího prvku, 
díky němuž lze provádět korekce polohy tyče 
a zobrazeného času.

SLUNEČNÍ HODINY

Detail fotografie z počátku 20. století ukazuje 
původní podobu nárožních hodin.
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 MOST PŘES MLÝNSKÝ POTOK  
 ČEKÁ PŮLROČNÍ REKONSTRUKCE 
Na mostě přes Mlýnský potok v ulici  
1. máje začala v polovině května rekon-
strukce. Potrvá do prosince a po jejím 
dokončení by tudy měly jezdit tramvaje 
z centra města, prozatím ale jen na Žiž-
kovo náměstí a zpět. Teprve po dokonče-
ní stavby dalšího mostu na Masarykově 
třídě budou jezdit tramvaje z centra opět 
až k nádraží.

Rekonstrukce mostu o rozpětí 17 metrů 
bude probíhat po polovinách. „Na jedné 
straně mostu tedy zůstane vždy zacho-
ván provoz pro pěší a také průjezd pro 
autobusy MHD,“ vysvětlil investiční ná-
městek primátora Martin Major. V první 
etapě rekonstrukce je průchozí stra-
na návodní, tedy bližší k budově pojiš-
ťovny. Přestavba mostu, která má stát 
27 milionů korun, zahrnuje odbourání 
stávajících pojízdných vrstev včetně ko-
lejového svršku, betonáž nové spřaže-
né desky a říms mostu, provedení nové 

izolace, dilatací, chodníků a zábradlí.
Důvody k rekonstrukci byly dva – 

technický stav mostu se zhoršoval 
a v budoucnu by musel být zastaven 
tramvajový provoz. Druhým důvodem 
pro spuštění opravy je sladění s termí-
nem rekonstrukce velkého mostu na 
Masarykově třídě, která probíhá v rámci 
protipovodňových opatření. Kvůli ní je 
tramvajový provoz od nádraží do centra 
na dva roky zastaven a radnice tak využí-
vá situace ke spojení termínů výluky.

„Využíváme období, kdy ulicí 1. máje 
nemohou jezdit tramvaje. To je smys-
lem sladění termínů městských investic 
s protipovodňovými opatřeními a demo-
licí mostu přes Moravu, které v Olomouci 
realizuje Povodí Moravy. Díky tomu mů-
žeme stihnout i naše akce, které by stej-
ně přišly na řadu v nejbližší době,“ uvedl 
náměstek Martin Major. Z obdobného 
důvodu začaly nedávno i opravy tramva-
jové tratě a komunikace v ulici 8. května.

Stavba v ulici 1. máje znamená zásah 
do dopravního režimu v této lokali-
tě. Pro osobní dopravu je neprůjezd-
ný most a změnil se i režim v ulicích 
Kosinova, nábřeží Přemyslovců a Jiřího 
z Poděbrad, které jsou z části neprů-
jezdné a z části mají obousměrný pro-
voz. Objízdná trasa vede od křižovatky 
na Žižkově náměstí ulicemi Husova, 
Komenského do ulice 1. máje a stejně 
i v opačném směru.   mif

ZPRÁVY Z MĚSTA

Zahrady Holice  601 357 038  /  www.zahradyholice.cz 
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Nová zkušenost: pracovat spolu a nepotkat se
Zcela novou životní i pracovní zkuše-
nost, jakou si před třemi měsíci nedoved-
li ani představit, mají za sebou členové 
olomouckého krizového štábu.

„Museli jsme vyhodnotit 344 usnese-
ní vlády a 109 mimořádných opatření 
ministerstva zdravotnictví a posoudit 
míru dopadu do činnosti města a na jeho 
obyvatele. Dále to byly desítky metodik, 
stanovisek či doporučení různých minis-
terstev či hygieny, a to vše ve velmi hek-
tické době,“ uvedl předseda krizového 
štábu a primátor Mirek Žbánek.

Stálá pracovní skupina fungovala na 
magistrátu nepřetržitě od 14. března do 
18. května, tedy do ukončení nouzového 
stavu. „Vlastní aktivaci krizového štábu 
předcházelo šest koordinačních schůzek 
a dvě jednání bezpečnostní rady, může-
me tedy říct, že celou situaci jsme řešili 
již od konce února,“ upřesnil tajemník 
krizového štábu Jan Langr.

Patnáct zasedání
Organizace práce celého úřadu i vlastní-
ho štábu byla naprosto nová. „Povodně 
a jiné mimořádné události nás naučily 
pracovat bez dodávek elektrické energie 
nebo se ztrátou infrastruktury, nikdy jsme 
se však nepřipravovali na to, že zdrojem 
nebezpečí můžeme být my samotní. Na-
učit se pracovat a řešit složité úkoly tak, 
abychom se pokud možno nepotkávali, 
byla pro nás nová zkušenost,“ zhodnotil 
situaci náměstek primátora Martin Major, 

který má v gesci ochranu obyvatel a byl 
místopředsedou krizového štábu.

Za dobu trvání nouzového stavu zase-
dal olomoucký krizový štáb 15× v plném 
složení za účasti Policie ČR, městské 
policie a hasičského záchranného sboru, 
vydal 120 úkolů a usnesení, která zásad-
ním způsobem ovlivnila život města, ale 
i obcí v olomouckém správním obvodu. 
Jednalo se zejména o omezení činnosti 
úřadu, dopravy, aktivace telefonních li-
nek, uzavření školek, organizace statické 
dopravy a provozu MHD, činnosti měst-
ských organizací, zpřísnění hygienických 
opatření, ale i zajištění služeb a péče 
o nejohroženější skupiny obyvatel, způ-
sob zajištění rozvozu stravy a výkonu 
péče. Štáb také hodnotil třeba i ekono-
mické dopady nebo zpracovával návrhy 
prominutí nájemného.

Dvouměsíční zásoby
„Zřejmě nejsložitější kapitolou byla otáz-
ka ochranných pomůcek, zejména zpo-
čátku, kdy byl jejich absolutní nedostatek, 
se v určitých chvílích jednalo o velmi 
emotivní okamžiky,“ vzpomněl Žbánek. 
Olomouc se již v lednu snažila předzáso-
bit a nakoupit respirátory, ovšem situace 
byla složitá a nikdo nedokázal odhadnout 
rozsah nastávající pandemie.

„Díky této snaze jsme alespoň zpo-
čátku měli skromné zásoby, které ovšem 
rychle docházely a poptávka zejména po 
respirátorech byla obrovská,“ popsal Ma-
jor. Město se proto rozhodlo pro pořízení 

150 tisíc respirátorů a 200 tisíc jednorá-
zových roušek pro potřebu města, jeho 
organizací, ale i zajištění činnosti základ-
ních služeb, lékařů a zdravotnického per-
sonálu, obcí a sociálních služeb.

„Jen díky spolupráci všech zaintere-
sovaných stran jsme v nejkritičtějším 
období dokázali zásilku ochranných po-
můcek dostat do Olomouce,“ zdůraznil 
Mirek Žbánek.

Město Olomouc si pro případ, že by 
se podobná situace zopakovala, uloží ve 
svých skladech přibližně dvouměsíční 
zásobu materiálu.

Zvládneme to
 „Covid-19 byla novou zkušeností, ale také 
jsme se připravili na to, že až znovu zaúto-
čí, budeme situaci zvládat daleko lépe. Už 
víme, jak na to,“ dodal primátor Žbánek.

Stálá pracovní skupina zpracovala 
více než 2600 dokumentů, administro-
vala téměř 600 smluv, naskladnila nebo 
přerozdělila na obce a další subjekty té-
měř 10 tisíc litrů dezinfekce, více než 150 
tisíc respirátorů, 250 tisíc jednorázových 
ústenek a 10 tisíc rukavic. Od dobrovolní-
ků bylo vykoupeno a lidem rozdáno přes 
19 tisíc šitých roušek a telefonická info-
linka obsloužila přes tisíc dotazů.

To vše i v součinnosti s kolegy 
z Olomouckého kraje, profesionálními 
a dobrovolnými hasiči, zdravotníky, po-
licisty a vojáky, bez jejichž práce a pod-
pory by boj s tímto onemocněním nebyl 
možný.   mmo

Kolektivní imunita na Covid-19 je nízká, ukázala studie
S novým typem koronaviru se v tuzem-
sku setkala jen malá část populace. Ani 
v nejvíce zatížených místech, kam patří i 
oblasti Olomouckého kraje, míra imu-
nizace nedosáhla čtyř až pěti procent. 
Vyplývá to z prvních výsledků studie ko-
lektivní imunity na Covid-19.

Studie se účastnilo 26 549 osob. Po-
zitivní test na protilátky jich mělo 107. 
„Studie kolektivní imunity ukázala, že stu-
peň imunizace populace je velmi nízký. 
Pohybuje se v řádech jednotek promile. 
Znamená to, že Česká republika učini-
la opatření proti šíření viru rychle a díky 
tomu infekce prošla populací mírně,“ řekl 
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V Olomouckém kraji se studie zúčast-
nilo přes 9000 lidí, zdravotníci jim krev 
odebírali v Olomouci, Litovli a Uničově. 

Na testování se podílela vedle Fakultní 
nemocnice Olomouc i lékařská fakulta a 
fakulta zdravotnických věd Univerzity Pa-
lackého. K významným partnerům patřila 
i Armáda ČR, olomoucká krajská hygienic-
ká stanice nebo jednotlivé samosprávy.

Jeden z garantů studie a ředitel Ústavu 
molekulární a translační medicíny Lé-
kařské fakulty UP Marián Hajdúch ocenil 
účast všech dobrovolníků. „Studie na tom-
to případě také ukázala efektivitu lokál-
ních preventivních opatření. Bylo vidět, že 
pokud se zatáhne za brzdu rychle a správ-
ně, funguje to,“ uvedl Hajdúch. Opakovaně 
vyzdvihl i spolupráci všech zúčastněných, 
a to nejen z oblasti zdravotnictví. „Česká 
věda je to, co nám může pomoct řešit další 
problémy a výzvy, kterým budeme v bu-
doucnu nepochybně čelit,“ doplnil.

Olomoucké vědce v příštích týdnech 
čekají podrobné analýzy odebraných 
vzorků žilní krve. „Je to výrazný vědecký 
aspekt studie, který si kolegové v Olo-
mouci ještě krutě odpracují v příštích 
týdnech,“ potvrdil ředitel Ústavu zdravot-
nických informací a statistiky ČR Ladislav 
Dušek.   mif
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Park Malého prince u Kmochovy ulice se 
stal prvním olomouckým hřištěm, které 
vydezinfikovali pomocí horké páry.

„Rozhodli jsme se pro tento typ dezin-
fekce, protože nezatěžuje životní pro-
středí jako chemické přípravky. V písku 
nezůstanou žádná škodlivá rezidua. 
Čištění se týká sedacích ploch, herních 
prvků, branek, zkrátka všeho, čeho se 
dotýkají dětské ruce,“ popsal primátor 
Mirek Žbánek.

Použití chemických prostředků nebo 
chloraminu vede podle primátora k rezi-
stenci na viry a po dešti vytváří i problém 
v čistírnách odpadních vod. Do poloviny 
června bude takto ošetřeno na sedmde-
sát dětských hřišť.

Speciální vysokotlaký stroj na horkou 
páru i automobil, na kterém je umístěn, si 
pořídily Technické služby za 1,9 milionu 
korun. Pracovně mu říkají Parník.

„Hlavním kritériem pro nákup bylo 
širší využití. Viděli jsme i stroj poháněný 

elektromotorem s minimální hlučností, 
pro ekologii úžasná věc. Bohužel při zo-
hlednění výkonu, který jsme požadovali, 
nebyl tento stroj vhodný. Proto jsme při-
stoupili na variantu spalovacího motoru,“ 
objasnil ředitel Technických služeb města 
Olomouce Jiří Fryc.

Zařízení je multifunkční, kromě čiště-
ní hřišť jej použijí i na dalších místech – 
k čištění zastávek, hnízd s odpadovými 
nádobami, hubení plevele nebo odstra-
ňování graffiti.   pok

 DĚTSKÁ HŘIŠTĚ DEZINFIKUJE PÁRA 

Liliová louka

Sto metrů čtverečních liliové louky 
vzniklo v květnu v Parku pod dómem. 
Zasloužila se o to strojová výsadba 
cibulí lilií s podsevem letničkové luční 
směsi.   mmo
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Delší dobu se dívali lidé z oken bytů 
v Nových Hodolanech na obrovské 
betonové kvádry sloužící primárně 
jako mechanická zábrana proti ničení 
zeleně parkujícími auty. Sekundárně 
fungovaly jako květináče. Rostly v nich 
ale nálety a okolí spíše hyzdily, než 
kultivovaly.

„V projektu estetizace nám vyšla vstříc 
komise městské části Nové Hodolany, 
která se rozhodla tuto situaci aktivně 

řešit a také financovat,“ uvedl za všech-
ny sousedy Aleš Pátek.

Prvotní fáze rekultivace 16 betono-
vých květináčů proběhla v září minulé-
ho roku, kdy zaměstnanci Technických 
služeb města Olomouce květináče 
vyrovnali, vybrali od náletů a starých 
keřů a doplnili hlínou.

„Na jaře jsme chtěli sadit nové keře, 
ale kvůli koronavirové pandemii jsme 
akci přesunuli až na květen. Z rozpočtu 
komise městské části Nové Hodolany 

jsme nakoupili keře a hlínu a se sou-
sedy se domluvili na termínu sázení. 
Společně jsme potom, i s našimi dět-
mi, opět vypleli drobné nálety, doplnili 
hlínu, zasadili nové keře a nakonec vše 
pořádně zalili,“ popsal Pátek.

Nyní již plní betonové kvádry znovu 
také svou okrasnou funkci. „Náš vnit-
roblok žije a tato zelená oáza slouží 
všem. Jsme rádi, že tady není parkoviš-
tě, ale zelená tráva s několika krásnými 
stromy,“ uzavřel Aleš Pátek.   pok

	NOVÝ	PARK	
NA	DLOUHÉ
ZAPOJTE	SE	I	VY	DO	NÁVRHU	
NOVÉHO	PARKU	MEZI	ULICÍ	
DLOUHÁ	A	MLÝNSKÝM	POTOKEM	
NA	LAZCÍCH

VEŘEJNÁ	DISKUSE	PROBĚHNE	
VE	ČTVRTEK	18.	ČERVNA	2020	
V	17.00	HODIN	V	KINĚ	METROPOL

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Tato	aktivita	je	spolufi	nancována	z	OP	Zaměstnanost	
v	rámci	projektu	Olomouc	plánuje	budoucnost	
(Reg.	č.:	CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570,	KA02	Zavedení	Místní	Agendy).

MĚNÍME	

 V NOVÝCH HODOLANECH SI LIDÉ 
 SAMI OSADILI KVĚTINÁČE 

PR2006036
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ČASOVÝ ROZVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ VEŘEJNOSTI

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

ZŠ Demlova 15.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Helsinská 15.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Heyrovského 16.00—19.00   9.00—18.00

ZŠ Holečkova 16.30—20.00   9.00—12.00   13.00—20.00

ZŠ Náves Svobody 15.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Mozartova 16.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Rooseveltova 15.00—19.00   9.00—19.00 

ZŠ Rožňavská 15.00—19.00   9.00—12.00   14.00—19.00

ZŠ Tererovo nám. 15.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Zeyerova 15.30—20.00   9.00—20.00

ZŠ Svatoplukova 16.30—20.00   9.00—20.00

ZŠ Spojenců 16.30—19.00   9.00—19.00

ZŠ Řezníčkova 15.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Nedvědova 16.00—19.00   9.00—19.00

Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem rodičů

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

MŠ Herrmannova 16.00—19.00 9.00—19.00

MŠ Svatoplukova 16.30—20.00 9.00—20.00

ZŠ Řezníčkova 15.00 —20.00 9.00—20.00

Na uvedených hřištích není dočasně k dispozici toaleta a ne-
půjčuje se sportovní materiál.Vstup povolen pouze za dodržení 
bezpečnostních pokynů uvedených u vstupu na hřiště. 

ŠKOLY

 V Olomouci roste nová waldorfská škola
Ojedinělý kampus věnovaný waldorf-
ské pedagogice a myšlenkám s ní spo-
jeným vzniká v Hejčíně. Investice za 
160 milionů korun podle návrhu Petra 
Leinerta přinese výstavbu mateřské, 

základní i střední školy s dalšími pro-
storami pro aktivity všech věkových 
kategorií. Podle plánu se do nových 
prostor škola přestěhuje v srpnu příští-
ho roku.   pok

Tým z Útvaru hlavního architekta města 
Olomouce připravil pro všechny základ-
ní školy projekt Bezpečná cesta do školy. 
Svou podstatou byl bezpečnostní inspek-
cí. Jenže bezpečnost tentokrát neposu-
zovali odborníci, ale ti, kteří komunikace 
používají v každodenním provozu – děti.

Hlavním cílem bylo identifikovat nebez-
pečná místa, tím předcházet dopravním 
nehodám v místech, kde se pohybují děti, 
a získat zpětnou vazbu přímo od nich. 
„Chceme v první řadě co nejvíce mini-
malizovat jejich vznik, a pokud už k ne-
hodám přece jen dojde, měly by mít co 
nejmírnější následky. Větší bezpečnost 
na cestách do školy zároveň umožňuje 

rodičům nechat své děti volněji se pohy-
bovat, což zvyšuje počet žáků chodících 
do školy pěšky nebo jezdících na kole,“ 
uvedl primátor Mirek Žbánek.

Podle Martina Luňáčka z Útvaru hlav-
ního architekta nemívá dospělý, kolikrát 
i odborník, jasnou představu o tom, jak 
se dítě v dopravním provozu skutečně 
cítí, co jej znevýhodňuje a co omezuje.

„Primárně tento projekt cílil na žáky 
čtvrtých a pátých tříd na prvním stup-
ni a na osmáky a deváťáky z druhého 
stupně. Součástí našeho záměru bylo 
také naučit děti spolupracovat v týmu 
a vnímat své okolí,“ vysvětlil Luňáček. 
Do projektu se zapojilo 16 základních 
škol, v průzkumu odpovídalo přibližně 

1600 žáků, kteří předali 240 podnětů 
k řešení.

Školy dostaly mapku svého okolí 
a žáci do ní zakreslili nebezpečná nebo 
problematická místa. Ty v mapě ozna-
čili a připojili stručné vysvětlení, jako 
například, že chybí přechod pro chod-
ce, parkující auta zabraňují dostateč-
nému výhledu, projíždějící auta jezdí 
příliš rychle.

„Pro správnou analýzu problému 
je nejdůležitější právě jejich pohled. 
Takto lze poměrně detailně zmapovat 
okolí školy a získat přehled o nebez-
pečných místech i trasách, kudy děti 
chodí,“ dodal Luňáček.

Průzkum také zjišťoval způsob do-
pravy dětí do a ze školy, času stráve-
ného cestou do školy nebo informace 
o pocitu bezpečí.
A výsledek? Pokud se žáci cítí při cestě 
do a ze školy nebezpečně, pak je nej-
častěji kvůli velkému provozu a ne-
vhodně parkujícím autům. Obavy také 
mají z bezdomovců, opilců či narkoma-
nů. Nepotvrdily se všeobecně prokla-
mované mýty, kdy si většina dospělé 
populace myslí, že děti jsou do školy 
dopravovány autem, a proto je třeba 
pro ně vytvořit mnohem lepší zázemí. 
Opak je pravdou, většina žáků do školy 
chodí pěšky. Vyhodnoceny jsou i všechny
mapové podklady a výstupy toho, co žáci 
zakreslili do map. Ty jsou k dispozici na 
webu Spokojená Olomouc.   mmo

 JAK BEZPEČNĚ DO ŠKOLY? 
 DĚTI TO VĚDÍ 

PR2006036
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MORAVSKÁ FILHARMONIE 
CHYSTÁ JUBILEJNÍ SEZONU
 

Tři čtvrtě století uplynulo 26. května od 
založení Moravské filharmonie Olo-
mouc. Jedinečné hudební těleso již nyní 
připravuje jubilejní 75. sezonu koncertní 
sezonou 2020/2021. Je plná atraktivních 
jmen a novinek. Otevře se 24. září.

PAVEL KONEČNÝ

V nové sezoně Moravské filharmonie 
se posluchačům představí zcela nová 
koncertní řada C, nový hostující dirigent 
i sedm premiér. Olomouckou Redutu ro-
zezní skladby klasické i soudobé hudby 
a publiku se předvedou špičkoví sólisté 
jako Ivan Ženatý, Václav Hudeček, Ivo 
Kahánek či Eva Garajová s Mariánem 
Lapšanským i výjimeční mladí interpreti, 
již se etablují na mezinárodní úrovni.

„Navázat na úspěšné třičtvrtěstoletí, 
které má za sebou Moravská filharmonie, 
je velký závazek. Přistoupili jsme k němu 
s velkým odhodláním a připravili do nové 
sezony atraktivní kombinaci osvědče-
ných skladeb klasické hudby, nových děl 
z tvorby současných autorů, vystoupe-
ní špičkových dirigentů a výjimečných 
sólistů,“ řekl ředitel filharmonie Jonáš 
Harman. Podle něj je program vytvořen 
tak, aby otevíral a přibližoval klasickou 
hudbu novým posluchačům a mladé ge-
neraci, což považuje za jedno z poslání 
souboru.

Inaugurace dirigenta
Významným krokem bude bezesporu 
angažmá nového hostujícího dirigenta 
švýcarského původu – Christiana Knüse-
la, kterého posluchači Moravské filhar-
monie měli možnost poprvé vidět už 
v loňském roce. Na svém inauguračním 
koncertu 26. listopadu se v řadě A 

představí společně s filharmoniky a vyni-
kající klavíristkou Mariou Mazo. Prove-
dou skladby Ludwiga van Beethovena 
a Sergeje Rachmaninova.

„Nová sezona bude mimořádná i pro-
to, že navazuje na období plné omezení 
a preventivních opatření, která na čas 
ochromila kulturní život v naší zemi. 
Vážím si toho, že se Moravská filharmo-
nie i v době, kdy nemohla koncertovat 
běžným způsobem, setkávala se svými 
posluchači prostřednictvím online vy-
stoupení. Nyní dostane možnost obnovit 
i živý vztah s posluchači. Ten je pro kla-
sickou hudbu nepostradatelný,“ prohlásil 
primátor Mirek Žbánek.

Klasické koncertní řady
Nová sezona Moravské filharmonie při-
náší klasický Velký a Malý symfonický 
cyklus – řady A a R. Jejich posluchači se 
mohou těšit na díla pocházející ze 40. a 50. 
let minulého století, tedy z doby vzniku 
orchestru. Programová skladba reflektuje 
i významná výročí Bohuslava Martinů, Gu-
stava Mahlera nebo Antonína Dvořáka.

Řada A je orámovaná zahajovacím 
a závěrečným koncertem, na kterých 
zazní i skladby soudobých autorů, a to 
s takovými sólisty, jako jsou klavírista Ivo 
Kahánek, jenž před nedávnem obdržel 
významné ocenění BBC Music Magazine 
Award, či hobojista Vilém Veverka, vítěz 
jedné z nejprestižnějších interpretačních 
soutěží – Sony Music Foundation.

Koncertní řada P (jako patriot) se dočká 
významné programové změny a leitmo-
tiv patriotismu zde bude propsán v celé 
své šíři. Najdeme ho nejen v řadě mla-
dých orchestrálních hráčů, kteří vystoupí 
s filharmoniky, a v plejádě olomouckých 
pěveckých sborů vystoupivších společně 

v jednom večeru, ale i v takových sólis-
tech, jakými jsou houslista Václav Hudeček 
nebo někdejší první trumpetista Berlínské 
filharmonie Gábor Tarkövi, kteří mají k Olo-
mouci blízký vztah.

„Do koncertní řady P jsme zařadili 
i premiéru skladby Ondřeje Moťky, který 
není jen olomouckým patriotem a prv-
ním trumpetistou Moravské filharmonie, 
ale i výborným hudebním aranžérem 
a skladatelem,“ uvedla dramaturgyně 
Ivana Kalina Tabak.

Poprvé napříč žánry
Novou koncertní řadou C (crossover), kte-
rá staví svůj program napříč žánry, zaklá-
dá Moravská filharmonie novou tradici. 

Švýcarský dirigent Christian Knüsel bude 
od nové koncertní sezony hlavním hostu-
jícím dirigentem Moravské filharmonie. 
Zdejšímu publiku není neznámý, poprvé 
se v Olomouci představil v loňském roce, 
kdy dirigoval díla Mozarta, Haydna a Čaj-
kovského.
Christian vyrostl v Basileji v hudebně za-
ložené rodině, věnoval se studiu hry na 
trubku a vedle oboru dirigování orchest-
ru vystudoval také hudební vědu a filozo-
fii. Od roku 2012 působí jako šéfdirigent 
a umělecký vedoucí švýcarského Nového 
orchestru Basilej složeného z mladých 
hudebníků, který je známý svým inovativ-
ním přístupem k dramaturgii a divácké-
mu zážitku.
V minulosti Knüsel dirigoval symfonické 
orchestry v několika evropských zemích. 
Mezi ty nejznámější patří Royal Concert-
gebouw Orchestra Amsterdam nebo Ber-
línští a Vídeňští filharmonici. 
Inaugurační koncert Christiana Knüse-
la se uskuteční 26. listopadu s reprízou 
27. listopadu a zazní na něm skladby od 
Beethovena a Rachmaninova.   dtx

TAKTOVKY SE UJME JAKO HOST 

TÉMA
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„I v rámci řady C jsme vybírali ze žánrů, ve 
kterých se svébytně a rovnocenně uplatní 
také orchestr. Na posluchače čeká spojení 
tradičních orchestrálních nástrojů s hud-
bou jazzovou i filmovou a také s folklorem 
a muzikálem,“ vysvětlil Jonáš Harman.

Cyklus mimořádných koncertů v řadě 
M se uskuteční při významných státních či 
církevních svátcích. Přinese posluchačům 
hudbu starých mistrů i evropské a čes-
ké premiéry děl soudobých skladatelů. 
Novinkou je datum konání Novoročního 
koncertu, který Moravská filharmonie 
odehraje 1. ledna na Nový rok.

S novou koncertní sezonou bude pokra-
čovat Cyklus komorních koncertů v řadě 
K i Hudební podvečery pro nastávající ro-
diče – projekt přinášející harmonickou až 
meditativní hudbu koncipovanou zejmé-
na pro nastávající maminky a jejich ještě 
nenarozené děti. Na větší děti, jejich rodiče 
a prarodiče čekají tradiční Nedělní matiné 
s originálním programem.

250 novinek současné tvorby
Moravská filharmonie Olomouc patří 
k nejstarším českým symfonickým or-
chestrům. Na jejím uměleckém vývoji 
se podílely významné osobnosti české 
i světové hudební scény. Za dobu své exi-
stence filharmonie vytvořila mimořádně 
rozsáhlý a rozmanitý repertoár, věnuje 
se především klasickému symfonickému 
repertoáru, propaguje ale i soudobou čes-
kou a světovou hudební tvorbu, o čemž 
svědčí uvedení více než 250 novinek.

„Orchestr má i bohatou diskografii 
a vystupuje na významných mezinárod-
ních hudebních festivalech doma i v za-
hraničí,“ připomněl ředitel Harman.

Filharmonie je ale především kulturní 
institucí, která se zásadní měrou podílí 
na organizaci uměleckého a koncertního 
života. Pořádá festivaly Dvořákova Olo-
mouc a Mezinárodní varhanní festival. 
Mezi její činnosti patří také řada vzdělá-
vacích aktivit pro děti a mladé lidi.

AMBASADOŘI MFO

Moravská filharmonie kvůli koronavi-
rové krizi neodehrála posledních deset 
koncertů ze své sezony i celý festival 
Dvořákova Olomouc, který měl začínat 
v polovině května. Zároveň byla nucena 
kvůli nouzovému stavu a zákazu cesto-
vání odvolat i všechny tuzemské a zahra-
niční koncerty.

Filharmonici se ale přesto naplno 
věnovali primárnímu poslání – sloužit 
Olomoučanům – šili roušky, nakupova-
li seniorům, vyučovali hudební výuku 
online a především si našli cestu, jak 
přinášet lidem kvalitní hudbu i v mimo-
řádné situaci.

„Abychom byli svým posluchačům 
stále na blízku, koncertovali jsme za 
přísného dodržování hygienických 
pravidel online. Vysílali jsme živé 
streamované koncerty s atraktivním 
programem a špičkovým obsazením, 
které se setkaly s pozitivními ohlasy 
nejen z Olomouce, ale i z různých kon-
ců pandemií zasaženého světa,“ uvedl 
ředitel Jonáš Harman.

Aktivity Moravské filharmonie v době 
koronakrize ocenilo i na 250 abonentů 
a posluchačů, kteří se rozhodli orchestr 
podpořit a nenárokovat si vrácení vstup-
ného za neuskutečněné koncerty. Cel-
kem tak na hudební produkci přispěli 
částkou převyšující 140 tisíc korun. Právě 
jim byl věnovaný jeden z online koncer-
tů – Májové hudební poděkování.   dtx

HUDEBNÍCI DĚKOVALI STREAMEM PRODEJ PŘEDPLATNÉHO  
A VSTUPENEK

Předprodej abonmá na 75. koncertní se-
zonu 2020/2021 začíná 15. června.
Abonmá lze obnovit nebo zakoupit ná-
sledujícími způsoby:  
elektronickou formou na webu  
www.mfo.cz/vstupenky nebo osobně 
v sídle MFO (Horní náměstí 23, vchod vedle 
Moravské restaurace) od pondělí do středy 
9:00–11:00 a 13:00–16:00
Stávající předplatitelé mají svá místa 
z minulé sezony rezervována od pondělí 
15. června do pondělí 20. července. K ob-
novení je zapotřebí abonentní karta 
nebo voucher ze sezony 2019/2020.
Neobnovené rezervace budou od 
21. července bez možnosti dalšího ovliv-
nění uvolněny do prodeje pro ostatní 
zájemce. Zakoupené předplatné nelze 
vrátit ani vyměnit.
Důležité upozornění: v letošním roce 
nepřijímá Moravská filharmonie po-
žadavky na obnovení abonmá formou 
korespondence (pošta, e-mail). Ta je na-
hrazena online formou a také možností 
obnovit a zakoupit si předplatné v sídle 
filharmonie.
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty 
a veřejné generální zkoušky bude zahá-
jen 27. července.
 
Více informací k prodeji vstupenek 
a abonmá: 
Produkce MFO, telefon 585 206 514, 
e-mail: produkce@mfo.cz

Nejen v této době, s tím, jak čas běží, 
cítím čím dál tím větší hlad po krásné 
hudbě. Doprovází mne všude. Moderní 
technologie nám umožňují mít všechny 
skladby instantně v kapse, ale prožitek  
z hudby živé je nenahraditelný.

 LUMÍR KANTOR , 
 lékař a senátor 

Moravská filharmonie sehrála v neleh-
kých a zlomových dobách minulého 
století velmi důležitou roli. Svou kulturní 
činností povzbudila své příznivce, zmírni-
la obavy a nejistotu a přinesla potřebnou 
dávku optimismu. V letošním roce zaží-
váme pandemii, která pravděpodobně 
přinese řadu celospolečenských změn, 
rychlých proměn a nových výzev. Koncer-
ty Moravské filharmonie se stanou něčím 
mimořádným a neopakovatelným a bu-
dou nám přinášet odpočinek a dodávat 
elán, který nám pomůže překonat nové, 
zřejmě bouřlivé období. Čeká nás neza-
pomenutelná sezona.

 F IL IP HAJDU, ředitel Základní  umělecké  
 školy Iši Krejčího  

Jubilující Moravská filharmonie vstoupila 
podobně jako další symfonické orchestry 
do nejnáročnějšího období své historie. 
Olomoucká kulturní veřejnost by měla 
proto o ni prostřednictvím svých zastu-
pitelů pečovat, zůstávat jí věrná a co 
nejvíce se těšit libými tóny jejího stále se 
obrozujícího interpretačního mládí.

 JAN VIČAR , muzikolog, pedagog  
 a hudební skladatel 

MORAVSKÁ FILHARMONIE

mailto:produkce@mfo.cz


14        www.olomouc.eu

Jiří Zima 
KSČM 

Každý podle svého gus-
ta má rád různou hudbu. 
U mě je to jednoduché. 
Mám rád hudbu, dobrou 
hudbu, napříč různými 
žánry, a to podle své ná-
lady a časových možností. Klasická hudba, to 
je pohlazení na duši. Mám rád symfonii Vlta-
vu od Bedřicha Smetany. MFO je dle mého 
mínění kulturní vlajkovou lodí našeho města. 
Výkladní skříní, kdy mnohá větší města nám 
mohou závidět tuto instituci. Proto je třeba 
podporovat tento reprezentativní soubor a 
udržovat tak kulturní cítění obyvatel hanácké 
metropole i obyvatel přilehlých obcí. 

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Cykly Gustava Mahle-
ra hudební mládeže v 
Divadle hudby, koncer-
ty MFO, rozhlas Vídeň 
nebo Vltava a v pátek 
odpoledne do orchest-
ru. To je moje hudební dětství, které mi dalo 
jednu z životních lásek. Smetana, Dvořák, 
Janáček - v nich se mi zrcadlí naše vlast. Ani 
na chvíli nepochybuji o významu MFO pro 
město a jeho kulturní prostředí. Snad jen 
dnes, jako nikdy předtím, kdy je snadné vi-
dět a poslechnout si na internetu dokonalé 
světové hudební soubory a osobnosti, je to 
práce o to více náročnější.

Martin Major
ODS

Člověk nemusí milo-
vat výhradně klasic-
kou hudbu, aby si našel 
k Moravské filharmonii 
Olomouc srdečný vztah. 
Moravská filharmonie je 
totiž zárukou kvality každé akce, což potvrdí 
třeba ti, kdo zažili open air koncerty při Svát-
cích města. A ví to i zahraniční posluchači, 
kteří se díky naší filharmonii poprvé v životě 
doslechli o Olomouci. Přivítal bych, kdyby se 
na chodu tohoto hudebního tělesa o něco 
více podílel Olomoucký kraj, protože filhar-
monie dělá radost i hudebním fanouškům z 
širšího regionu a reprezentuje celý kraj.

Otakar Bačák
spOLečně

Klasickou hudbu po-
slouchám denně. Určitě 
mám svoje "hity", větši-
nou části skladeb, ale i 
celé symfonie, které si 
pouštím pro zlepšení 
nálady. Moravskou filharmonii vnímám jako 
instituci, která mi dává možnost pravidelně 
na koncerty chodit a jistotu kvalitního hu-
debního zážitku.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Klasická hudba není 
zrovna můj šálek kávy, 
nicméně zažil jsem ně-
kolik koncertů, kdy fol-
ková skupina připravila 
koncert ve spolupráci s 
klasickým tělesem a to se mi velmi líbilo. V 
rámci své 70leté historie si Moravská filhar-
monie vydobyla své nezastupitelné místo v 
srdcích svých posluchačů a má jednoznačně 
nadregionální přesah. Doufejme, že nedávné 
politické rošády při výměně ředitele nebu-
dou mít vliv na uměleckou činnost. Z hledis-
ka financování je nutné hledat další zdroje 
na Olomouckém kraji a ministerstvu kultury.

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

Klasickou hudbu v běž-
ném dni moc nevyhle-
dávám. K mytí nádobí či 
cvičení preferuji jiný styl 
hudby. O to víc si ji užiju 
ve vzácných okamžicích 
slavnostních koncertů. Vědci vyvrátili mý-
tus, že poslech klasické hudby zvyšuje IQ. Ve 
skutečnosti zvyšuje „jen“ emocionální vzru-
šení, které krátkodobě zlepšuje soustředění  
a efektivitu mentální činnosti. Stejně to fun-
guje v reakci na jakoukoli emotivní hudbu, 
příběh, film nebo knihu a tohoto efektu dosáh-
nete i chlazeným nápojem či konzumací po-
chutiny. Budu však rád, když před chlazeným 
nápojem upřednostníte návštěvu filharmonie.

Viktor Tichák
Piráti a Starostové

Klasickou hudbu mám 
moc rád. Tím více je mi 
líto, že město nevyuží-
vá potenciálu svých or-
ganizací. Filharmonie 
i orchestr divadla jsou 
nyní spíše regionální tělesa, MFO je přitom 
nejdražší v ČR. Nemusí to tak ale být. Existu-
jí příklady dobré praxe ze zahraničí. Napří-
klad filharmonici z německého Essenu hrají 
pod taktovkou hanáckého rodáka Tomáše 
Netopila skvělé koncerty, operu i balet. Jed-
no město – jeden orchestr, který přinese 
úspory a láká návštěvníky z celé Evropy, to 
je jedna z vizí pro město.

Máte rádi klasickou hudbu, jaký je podle vás význam Moravské 
filharmonie pro město?

Magdaléna Vanečková 
ANO 2011

Na koncert klasické 
hudby si velmi ráda za-
jdu. Nejsem znalec a 
hodnotím jen to, jestli 
se mi zvolený repertoár 
líbí nebo nelíbí. MFO je 
součástí kulturního života ve městě a k měs-
tu neodmyslitelně patří. Jako jeden z před-
ních a nejstarších symfonických orchestrů 
v České republice poskytuje nejen kvalit-
ní hudbu, ale i nevšední zážitek, který je s 
návštěvou koncertu spojen. Setkávají se tu 
lidé všech generací nacházející uspokojení z 
hudby, jejíž poslech dává možnost na chvíli 
uniknout od každodenních starostí a dokáže 
pohladit po duši.

Jitka Weiermüllerová
ČSSD

Klasickou hudbu miluji 
a jako ředitelka Balet-
ního studia při Morav-
ském divadle s ní denně 
přicházím do kontaktu. 
Moravskou filharmonii 
Olomouc považuji za vynikající symfonický 
orchestr, který už mnohokrát prokázal svoje 
kvality. MFO je skvělou značkou nejen na-
šeho města, ale celého Olomouckého kraje. 
Věřím, že statutární město Olomouci i hejt-
manství v případě potřeby naleznou tako-
vý model financování Moravské filharmonie 
Olomouc, aby se z jejího působení mohly tě-
šit další generace posluchačů.

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Moje babička, která pocházela ze Sloven-
ska, říkávala, že dobrá studna v suchu vodu 
dává a dobrý přítel se v nouzi poznává.

Po více než dvou měsících skončil nou-
zový stav vyvolaný pandemií koronaviru 
a  s rozvolňováním omezujících opatření 
se vracíme k normálnímu způsobu života. 
Hrozba i obavy postupně opadávají, obe-
zřetnost je však stále na místě.

Začíná období hodnocení. Nejhla-
sitěji se veřejně zcela logicky pouští 
opozice do vládnoucích představitelů 
na regionální i vládní úrovni. Je to při-
rozené, k politice to holt patří po staletí 
a pohoršovat se lze případně jen nad 
neslušným způsobem komunikace či 

nepravdivými argumenty, ať přicházejí 
z jedné či druhé strany.
Má připomínka slovenského přísloví zapa-
dá do uplynulých měsíců. V období nouze 
jsme poznali obrovské množství opravdo-
vých přátel. Přátel, které jsme do té doby 
často ani neznali a kteří se dobrovolně roz-
hodli nám pomáhat. Míra vzájemné solida-
rity, ohleduplnosti, ale i obětavosti, která 
se stala součástí olomouckého života, byla 
mimořádná. Rád bych, aby byla zazname-
nána a uchována pro příští generace, aby-
chom na nikoho nezapomněli. Uplynulé 
měsíce se staly svědectvím naší doby.

Rychlý nástup pandemie zastínil ale 
daleko závažnější hrozbu, která bohužel 
k dnešní realitě také patří. Tou se stalo 
sucho. Podle odborníků nejhorší za po-
sledních 500 let. Jako zahrádkář a kluk 
z venkova jsem slýchával, že když lidé 
z města mluví o krásném počasí, vesnici 
sužuje sucho. Vážnost situace tak doklá-
dá fakt, že i lidé z měst si uvědomili, jak 
důležitá je voda pro naše životní prostře-
dí, jak složitým a nepříjemným se stává 
každodenní život v rozpáleném betonu 
a prachu vysušené půdy. Na celé Hané 
mizí voda ze studní, snižuje se hladina 
podzemní vody v Litovelském Pomoraví, 
největším zdroji pitné vody pro naše měs-
to. Z řek se stávají potůčky, které lze bez 
problému přejít z břehu na břeh. Boj s ne-
čekaným virem jsme zatím zvládli a byli 
jsme ochotni přijmout nevídané zásahy 

do našeho zaběhlého života. Byli jsme 
ochotni se na pár měsíců uskromnit z ne-
bývalého ekonomického blahobytu.

Město se na období sucha snaží při-
pravit. Máme nebo zpracováváme hned 
několik strategických dokumentů s ná-
vrhem opatření pro zadržování vody, 
rozšiřování zeleně a změn v péči o ní. Při-
pravují se nebo vznikají první projekty. 
Obnovujeme zničené lesy v souladu s pří-
rodou, vysazujeme nové stromy, do měst-
ských trávníků vracíme pestrost květů.

Chystaná opatření jsou nákladná. Čeká 
nás diskuse, zda a jak jsme ochotni se po-
dílet na boji proti dopadům klimatických 
změn. Zda jsme stejně jako u koronaviru 
ochotni slevit ze svých životních nároků, 
platit více ze svých daní nebo oželet část 
nabídky služeb placených z veřejných pe-
něz ve prospěch modrozelených projektů.

Mnohé obce kvůli nedostatku vody za-
kázaly napouštět bazény, zalévat trávníky, 
umývat auta, uvažuje se o povinném zadr-
žování dešťovky u nových staveb. Moc bych 
si přál, aby se v nouzi o vodu v Olomouci 
projevila opět ta vlna pochopení, respek-
tu, odpovědnosti a moudrého rozhodová-
ní, jakou jsme zažili při virové pandemii. 
Jen tentokrát to nebude na pár měsíců, ale 
pravděpodobně na několik let… Jako svě-
dectví o naší době by to bylo skvělé!

Mirek Žbánek
primátor

Pohledem primátora

 ROKY MÍSTO MĚSÍCŮ 

Olomoucké barokní slavnosti / www.baroknislavnosti.cz

V létě vás opět ovlažíme barokem.

Letos ZDARMA!

Zapojte se do průzkumu spokojenosti obyvatel
Olomoučané mají jedinečnou možnost 
zapojit se do průzkumu spokojenosti se 
životem ve městě. Dotazování probíhá 
od května elektronickou formou a od 
června i formou osobních rozhovorů 
s respondenty v ulicích města. Výsledky 
budeme znát v říjnu.

„Cílem průzkumu je zjistit potřeby 

a priority obyvatel, aby se na ně město 
v následujících letech mohlo zaměřit,“ 
uvedla Kateřina Přidalová z olomoucké-
ho magistrátu.

Šetření je součástí aktivit místní Agen-
dy 21. Chcete-li se vyjádřit ke konkrétním 
oblastem života ve městě nebo sdělit své 
názory na míru informovanosti veřejnosti 

o aktivitách města nebo uvést, do jakých 
aktivit města byste se rádi v budoucnu za-
pojili, případně o jaké téma osvětové akce 
máte zájem, stačí vyplnit dotazník.    mmo

Elektronický formulář najdete na adrese: 
menimeolomouc.eu/mistni-agenda-21/
pruzkum-spokojenosti.
Místní Agenda 21 je zaváděna v rámci projektu Olomouc 

plánuje budoucnost, registrační číslo: CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/1

8_092/0014570, KA02 Zavedení místní Agendy
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Restart cestovního ruchu a kultury ve městě – i to jsou priority 
náměstkyně Markéty Záleské po koronavirové pandemii. Ko-
neckonců také ona se připojila k těm mnoha spontánním doná-
torům, kteří na záchranu olomoucké kultury přispěli.

Je jasné, že se cestovní ruch po nouzovém stavu změní. Jak na 
to bude město reagovat?
Letošní sezona bude specifická, zaměříme se na české turisty 
v rámci individuálního cestování a rodinných dovolených. Olo-
mouc má co nabídnout všem. A my se to musíme snažit maximál-
ně zúročit. Domníváme se, že lidé budou do velkých měst spíše 
jezdit na jednodenní výlety, my je ale chceme přilákat víc, i tím, 
že pokud se v Olomouci ubytují na několik dní, obdrží od nás 
slevovou kartu Olomouc Region Card. Chceme tak pomoci nejen 
místním ubytovacím zařízením, ale i ostatním, kteří tady hrají 
v turismu důležitou roli. Od července spustíme nový turistický 
web města, který bude korespondovat s propagační kampaní.

S turisty ze zahraničí nepočítáte?
Pokud se nic nezkomplikuje, očekáváme spíše turisty ze sou-
sedních zemí. Ti k nám ostatně doteď jezdili nejvíc. Cestovní 
ruch zažívá hlubokou krizi, která potrvá ještě dlouho. Hromad-
né zájezdy turistů ze zámoří jsou minulostí i v Olomouci. Bude-
me si vše v čase vyhodnocovat. Vlastně je to příležitost, jak na 
věci nahlížet i z jiného úhlu.

Čím chcete oslovit?
Chystáme se až do konce září zkrášlovat květinovou výzdobou 
Trojici a kašny. Každý měsíc jinak. A z květin se budou instalovat 
sochy. V plánu je taky street art pár kroků od Dolního náměstí, 
který připomene slavné osobnosti svázané s Olomoucí. V ple-
néru se objeví přitažlivá umělecká díla. Na tradiční prohlídkové 
trasy s průvodcem navážou nové, které blíže představí městské 
parky a architekturu a příběhy olomouckých vil. Bude toho víc. 
Určitě chceme navodit příjemnou atmosféru v centru města.

Jak?
Prázdninové víkendy oživí letní večery s multižánrovým 

programem, do něhož zapojíme i místní umělce. Kvůli omeze-
ním budou mít komorní ráz…aby se lidé zastavili, dali si něco 
dobrého a pak třeba vyrazili dál. Na Dolní náměstí chceme 
umístit podestu, aby se tam mohla odehrávat kulturní produk-
ce. První zájemci už jsou. I v jiných částech města se toho bude 
hodně dít, v rozsahu, který bude možný.

Na září se plánovala velká oslava…
Bohužel, to musíme korigovat. Sloup Nejsvětější Trojice letos 
slaví dvacet let zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. 
Měla to být velká sláva, ale nedá se nic dělat. Každopádně tuto 
událost si budeme chtít důstojně připomenout. Poprvé při ná-
rodním zahájení Dnů evropského dědictví druhý víkend v září 
a podruhé na konci října. Zaznít by měla stejně jako před dva-
ceti lety Carmina Burana.

Mluvila jste i o rodinách s dětmi…
Ano, pro ně máme třeba připravené nové geolokační hry s ná-
zvem Skryté příběhy. Na prohlídku městem budou moct vyrazit 
s kočičkou Olou, ta je velmi oblíbená. Zase bude jezdit turistic-
ký vláček. Budeme nabízet procházkové okruhy zaměřené ryze 
na děti. Více propagovat budeme i zoo na Kopečku, kde mají 
nová zvířata a v atraktivní podobě tam otevřel Lanáček. Novin-
ky avizuje hodně navštěvovaná Pevnost poznání.

Co považujete za největší lákadlo?
V tuto chvíli to jsou zcela jistě unikátní sluneční hodiny na náro-
ží budovy radnice. Je to atrakce, o které se už teď hodně mluví.

Chystáte i nějakou kampaň?
Letošní kampaň Olomouc, to musíte… bude mít několik fází 
a zahrne vše, za čím stojí do Olomouce jet včetně gastronomie. 
Připojujeme se i k národní kampani CzechTourismu nazvané Svě-
tové Česko, která má podpořit domácí turismus. Těch srovnání 
se světem tu je… freskový sál na Základní škole Komenium, to je 
přece olomoucká Sixtinská kaple, nebo náš dóm se podobá ně-
kolika světovým katedrálám, průčelím nejvíc svatému Patrikovi 
v New Yorku. Výčet podobností by byl samozřejmě delší.

Kromě turistického ruchu máte na starosti i kulturu. Nyní se 
bude celý měsíc hrát v Olomouci divadlo pod širým nebem…
Společná scéna olomouckých umělců je skvělý nápad a město 
ho podpořilo. V amfiteátru na Korunní pevnůstce se budou celý 
červen střídat Divadlo Tramtarie, Moravské divadlo, Divadlo Na 
cucky, přidá se i kabaret Nabalkoně nebo Moravská filharmo-
nie. Věřím, že tato iniciativa u diváků příznivě zarezonuje.

Vy sama jste přispěla kulturním organizacím ze svého desítky 
tisíc korun. Potřebuje místní kultura záchranu?
Potřebuje. Někteří jsou opravdu v těžké situaci. Město nemůže 
vykrýt všechny ztráty z této krize. Ty se sčítají a dopady budou 
nepříznivé. Pomoc musí jít z více stran. Přispívalo hodně lidí, já 
jsem byla jen jedním článkem v tom velkém solidárním řetězu. 
Kultura v Olomouci je mi velmi blízká, pohybovala jsem se v ní 
roky. A na to, jak je důležitá pro každého z nás i pro společen-
ský život ve městě, nezapomínám.  Pavel Konečný

 „KULTURA V OLOMOUCI  
 JE MI VELMI BLÍZKÁ...“ 

Markéta Záleská
náměstkyně primátora

Kompetence: cestovní ruch, kultura, sport.
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Když vláda České republiky na kon-
ci března přijala usnesení, že územní 
samosprávné celky musí vést zasedá-
ní zastupitelstva vzdáleně za pomocí 
prostředků umožňujících účast členů 
zastupitelstva v reálném čase bez jejich 
osobní přítomnosti, byl to úkol pro odbor 
informatiky a Smart City jako vystřižený.

„Měli jsme týden na to, abychom vybrali 
vhodnou aplikaci a odzkoušeli ji. Zároveň 
jsme museli s právníky zajistit úpravu jed-
nacího řádu,“ popsal náměstek primátora 
Matouš Pelikán.

Při testování aplikací brali pracovníci 
informatiky v potaz především uživatel-
skou náročnost. „Uspořádali jsme cvičnou 

videokonferenci, kde jsme oslovili třicet 
dobrovolníku z řad radních a zaměstnan-
ců, abychom vše odladili,“ popsal vedoucí 
odboru informatiky Jiří Fišer. Dalším kro-
kem byly cvičné videohovory se zastupiteli.

„Před cvičnými videohovory jsme vy-
členili moderátorský a podpůrný tým. 
Moderátor prováděl zastupitele aplikací 
a seznamoval je s funkcemi a pravidly bě-
hem videohovorů, podpůrný tým odstra-
ňoval technické problémy jednotlivých 
zastupitelů,“ doplnil Fišer.

Ještě před zasedáním se uskutečnil vi-
deohovor všech předsedů zastupitelských 
klubů. „To jsme prošli kompletní program 
bod po bodu, což byla vítaná zkušenost 
před samotným zasedáním zastupitelstva,“ 
řekl náměstek Pelikán.

První online jednání zastupitelstva 
v Česku se tak konalo 6. dubna v Olo-
mouci a proběhlo bez potíží. O zdárný 
průběh se zasloužili i samotní zastupite-
lé svou disciplinovaností, kdy během za-
sedání dodržovali jednací řád a pravidla 
videohovoru.   pok

 LADĚNÍ A TRÉNINK BYLY KLÍČEM 
 K ÚSPĚŠNÉMU ZASEDÁNÍ 

Názor: Baťův kanál v Olomouci? Raději ne
Návrh na prodloužení Baťova kanálu 
až do Olomouce město nepodporuje. 
Olomoucká část uvažovaného kanálu je 
v rozporu s provedenými nebo připravo-
vanými etapami protipovodňových opat-
ření. Trasa kanálu nezapadá do územního 
plánu a nepočítají s ní ani klíčové vodo-
hospodářské dokumenty a modely.

Podle odborníků by chystaný kanál  
v jižní části Olomouce narušil vazbu 
řeka – niva a eliminoval princip protipo-
vodňové ochrany hráz – rozliv. „Stavba 
i existence kanálu by potlačila revita-
lizační efekt přírodě blízkého řešení 
protipovodňových opatření i možnosti 
zapojení řeky do organismu města. Do-
jde k ovlivnění podzemních vod a odvod-
nění navazující krajiny od jihu k severu, 
což si v období největšího sucha za po-
sledních pět set let opravdu nemůžeme 
dovolit,“ uvedl vedoucí odboru životního 
prostředí Petr Loyka.

Jakékoliv zkracování koryta, jeho 
odtěžování a prohlubování zvýší odtok 
vody z krajiny, a to i v městském pro-
storu. „My naopak v souladu s veřejným 
zájmem ochrany přírody na území města 
stavíme a vzájemně propojujeme všech-
ny etapy protipovodňové ochrany. Využí-
váme šanci přiblížit řeku lidem, vytvořit 
optimální prostředí pro ryby a další vod-
ní živočichy,“ doplnil Loyka.

Stavbě kanálu by předcházelo rozsáh-
lé kácení, prostředí řeky by se změnilo 
v soustavu na sebe navazujících nádrží. 
Proto je nutné si položit další otázku. Jak 
bude vypadat jejich řízený vodní režim 
a odkud budou dotovány vodou?

„Splavnění, plavební komory, přísta-
viště a zdvihadla budou mít nevratný 
negativní vliv na toky a navazující území. 
Konkrétně v Olomouci by došlo napří-
klad ke změně charakteru již hotové 
II A etapy protipovodňových opatření 
a navazujících úseků Moravy i Mlýnského 

potoka,“ dodal vedoucí odboru Petr Loyka.
Prodloužení Baťova kanálu není podle 

Loyky opatřením, které by zadrželo vodu 
v krajině. Nacházíme se v klimatickém 
období, kdy musíme počítat se střídá-
ním extrémů – povodní i mimořádného 
sucha. „Mám také obavy, že od Baťova 
kanálu jsme již pouze kousek od nápadu 
zbudovat kanál Dunaj-Odra-Labe. A v ev-
ropském i českém pojetí ochrany příro-
dy by jeho realizace znamenala státem 
řízenou ekologickou katastrofu v přímém 
přenosu,“ uzavřel Loyka.    mmo
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Odbor sociálních věcí Magistrátu města 
Olomouce ukončil činnost mimořádného 
provozu telefonních linek určených 
primárně pro zprostředkování služeb 
a nákupů pro osamocené seniory.
Během provozu linek bylo zaznamenáno 
celkem 114 telefonátů. U 71 telefonátů 
probíhal kontakt se seniory poprvé, 43 
dalších telefonátů bylo ze strany seniorů
v průběhu provozu linek opakovaných. 
Provoz speciálních linek trval přibližně 
dva měsíce.

„Nejčastějšími volajícími byli senioři 
ve věku přes sedmdesát let, ale ozývali se 
i starší lidé,“ potvrdila za odbor sociálních 
věcí Lenka Soukopová. Zpočátku provozu 

převládala poptávka ochranných po-
můcek, v dubnu po stabilizaci a počátku 
uvolňování opatření již převládaly nákupy 
spolu s poskytováním informací.

„Telefonní linky se ukázaly být význam-
ným prostředkem poskytování poradenství 
a zprostředkování služeb dalších organiza-
cí seniorům. Možnost telefonického kon-
taktu a vyřešení naléhavých problémů bez 
nutnosti návštěvy úřadu se setkávala s po-
zitivní odezvou,“ doplnila Soukopová.

V případě opakování mimořádné situ-
ace a znovuzavedení seniorských linek je 
odbor připraven poskytnout všem operá-
torům dostupné informace a odkazy pro 
řešení zvláštních situací.   pok

Mimořádná pomoc těhotným ženám
V reakci na mimořádný stav způsobený 
koronavirem nabízí Hnutí Pro život ČR 
v rámci projektu Nesoudíme. Pomáhá-
me mimořádnou finanční pomoc až do 
výše 50 tisíc korun každé ženě, která 
nečekaně otěhotněla a je ve složité ži-
votní situaci.

Hnutí Pro život ČR se obává, že stres 
z koronaviru a nejistota mohou za-
příčinit unáhlená rozhodnutí a narůst 
umělých potratů. Tyto ženy v nouzi se 
mohou obracet na Linku pomoci na číslo 
800 108 000.

Finanční pomoc je určena na okamžité 
řešení situace v případech, které nedo-
káže řešit stát svými sociálními nástroji. 

Pokud budou finanční prostředky vyčer-
pány, požádá Hnutí Pro život ČR o další 
pomoc tisíce dárců, kteří spolek dlouho-
době podporují.

„Vítáme tuto sociální pomoc nečeka-
ně těhotným, které jsou ve složité životní 
situaci a mohly by podstoupení interrup-
ce později litovat,“ řekl Vladimír Dvořák, 
předseda České gynekologické a porod-
nické společnosti.

Finanční pomoc je nevratná. Příjem-
kyně pomoci pouze podepisuje smlou-
vu o daru, ve které na sebe bere morální 
závazek obdobně pomoci ženám, které 
nečekaně otěhotní, a to v době, kdy si to 
bude moci finančně dovolit.   dtx

Převozy osob s hendikepem a náhradní doprava
Alfa převozy vozíčkářů rozšiřuje s podpo-
rou města Olomouce přepravní služby kvů-
li rekonstrukci mostu na Masarykově třídě.

Již tradičně poskytuje statutární 
město Olomouc dotaci na individuál-
ní přepravu osob na invalidním vozíku, 
popř. držitelů průkazu mimořádných vý-
hod ZTP a ZTP/P. Ta je poskytována pro-
střednictvím Alfa taxi.

Služba má k dispozici upravený auto-
mobil, který je schopen přepravit i osobu 
na elektrickém invalidním vozíku, bez nut-
nosti jakékoli manipulace se zákazníkem.

Základní taxa činí 50 korun. V této ceně 
je přistavení vozidla a dva kilometry jízdy, 
každý další kilometr stojí deset korun.

„Je to služba, která funguje již řadu let. 
Jsem ráda, že Olomouc byla mezi první-
mi městy, která ji zavedla,“ komentovala 
poskytnutí dotace na provoz náměstkyně 
primátora Eva Kolářová.

Služba je na objednání den předem na 
telefonním čísle 778 030 051.

Částečnou náhradou hromadné do-
pravy na Masarykově třídě kvůli výstav-
bě mostu je služba Alfa v úseku zastávek 
U Bystřičky – Hlavní nádraží. Smlouva o in-
dividuální přepravě byla rozšířena o seni-
ory starší 65 let. Pokud lidé cestují z této 
lokality nebo do ní, mají zvýhodněnou 
cenu 25 korun za dva kilometry jízdy. Kaž-
dý další kilometr je za běžnou taxu.

„Budeme provoz služby monitorovat 
a uvidíme, jaká bude její skutečná potřeba 
a vytíženost. Jedná se o férový krok vůči 
veřejnosti, které mohl v rámci omezení 
městské hromadné dopravy vzniknout pro-
blém,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Klient při nástupu prokáže svůj nárok 
na zvýhodněnou jízdu předložením prů-
kazu prokazujícího věk nad 65 let nebo 
průkazu ZTP a ZTP/P.   mmo
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Výstaviště Flora se pustilo do pořádání 
trhů a menších akcí. Pravidelně kaž-
dý pátek až do konce června se v době 
mezi 13. a 17. hodinou za pavilonem 
A konají Selské trhy. Nabízí produkty lo-
kálních a regionálních výrobců. Nakou-
pit si můžete sezonní zeleninu, mléčné 
výrobky a sýry, uzeniny, domácí mošty, 
zavařeniny, vajíčka nebo pečivo.

Pro zahrádkáře a milovníky rostlin se 
o víkendu 6.–7. června konají již třetí jar-
ní Zahradnické trhy. Uskuteční se od 9 
do 17 hodin v prostorách kolem pavilonů 
A a E. Vstup je zdarma.

První červnový víkend je na Floře 
opravdu nabitý událostmi. V palmovém 
a sbírkových sklenících začíná výstava 
masožravých rostlin Živé pasti. Součástí 

je i prodej těchto exotických rostlin. Vý-
stava potrvá do 14. června, každý den od 
9:30 do 18:00. Víkend otevřených zahrad, 
do kterého se zapojí i botanická zahra-
da a rozárium, je nachystán a v neděli 
7. června jsou komentované prohlídky 
areálu zdarma. Začínají v 11:00 a ve 14:00.

Více informací najdete na webu nebo 
Facebooku Výstaviště Flora.   dtx

 NA FLOŘE BUDE V ČERVNU RUŠNO 

Hledá se zájemce o pronájem 
hřbitovní kaple
Velmi neobvyklou ne-
movitost nyní nabízí 
k pronájmu statutární 
město Olomouc. Jedná 
se o hřbitovní kapli na 
hřbitově na Nové Ulici. 
Zájemci si mohou kapli 
osobně prohlédnout 
a dozvědět se o jejím 
technickém stavu i možném využití.

„Hřbitovní kaple na Nové Ulici je už delší dobu nevyuží-
vaná a využití pro ni nemá město ani společnost Hřbitovy 
města Olomouce. Napadlo nás zkusit tuto neobvyklou nemo-
vitost pronajmout,“ uvedl náměstek primátora Matouš Peli-
kán. Pokud jde o využití, nabízí se například upravit kapli jako 
smuteční síň. „Nechceme ale předem nijak omezovat nápa-
dy zájemců, jak by kaple mohla být využita,“ dodal náměstek 
Pelikán s tím, že důležité je, aby stavba zbytečně nechátrala. 
Sousední areál hřbitova prochází postupnou obnovou včetně 
nové parkové úpravy.

Kapli ke hřbitovu, zřízenému v roce 1901, nechalo vysta-
vět město Nová Ulice v roce 1912 podle návrhu věhlasného 
stavitele Franze Langera. Nevelká stavba autora, který většinu 
tvůrčí dráhy preferoval stavby v historizujícím slohu, prozrazu-
je vlivy tehdy oblíbené secese.

Zájemci o pronájem kaple se mohou s žádostí o další in-
formace nebo o osobní prohlídku obrátit na ředitele spo-
lečnosti Hřbitovy města Olomouce Evžena Horáčka, e-mail: 
evzen.horacek@olomouc.eu    mif

KOMPLETNÍ  NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW.BRILAS.CZ

Nechte se hýčkat 
na prodejně v Olomouci

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

Zvolte dokonalost

INFORMAČNÍ SERVIS
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Rozhovor s ředitelkou 
Alzheimercentra v Zábřehu, 
Ing. Marií Vychopeňovou. 

Alzheimercentrum v Zábřehu bylo otevře-
no před dvěma lety. Proč právě centrum 
pro osoby s Alzheimerovou chorobou?
Podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických 
informací a sta� s� k (ÚZIS) se v naší repub-
lice léčí asi sto dva � síc lidí s demencí. Od-
haduje se, že nemocných včetně těch, kteří 
o nemoci za� m nevědí, je až sto padesát � -
síc. Kvali kované odhady uvádějí, že v roce 
2030 bude v ČR téměř tři sta � síc nemoc-
ných nějakou formou demence. Věříme, že 
Alzheimercentrum v Zábřehu přispěje k ře-
šení nepříznivé sociální situace občanů v re-
gionu Olomouckého kraje tak, aby mohli ve 
stáří a v nemoci žít ak� vní a důstojný život. 
Město Zábřeh bylo vybráno pro vybudování 
Alzheimercentra pro svou jedinečnou loka-
litu. Zábřeh je navíc jednoduše dostupný 
pro široký region. Naše centrum poskytuje 
oázu klidu, pohody a místo pro odpočinek. 
Alzheimercentrum je umístěno na okraji 
města, s okouzlujícím výhledem do okolí, ve 
slunných dnech dokonce vidíme i na Praděd.

Co všechno vaše centrum nabízí?
Naše centrum je pobytovou sociální služ-
bou, která nabízí 24/7 ošetřovatelskou 
a sociální péči lidem, kteří mají diagnos� -
kovanou nějakou formu demence. Součás-
�  naší péče jsou ak� vizační činnos� , které 
jsou poskytovány podle stupně závislos�  
klienta na péči a vycházejí z jeho individuál-
ního plánu s akcentem na zachování anebo 
zlepšení kvality života. Zbytkové schopnos-
� , ať duševní nebo fyzické, podporujeme 
a rozvíjíme prostřednictvím terapeu� ckých 
přístupů jako jsou například skupinové 
a individuální cvičení, taneční terapie, mu-
zikoterapie, aromaterapie, canisterapie. Na 
uznání důležitos�  vzpomínek a vzpomínání 

je postavena reminiscenční terapie, která 
přispívá k pocitu „stále jsem to já“ vyba-
vováním si pozi� vních vzpomínek a zážitků 
z produk� vního života nebo dětství. 
S příchodem jara jsme nachystali naši zahra-
du s altánem a lavičkami, začali jsme s klien-
ty terapii zahradničením.

Součás�  centra je i dětská skupina. 
O co konkrétně jde? 
Ano, součás�  centra je také dětská skupina 
Myška. Díky tomu je svět dě�  i seniorů pro-
pojen naprosto přirozeně. Mezigenerační 
setkávání funguje skvěle a probíhá denně, 
ať už při procházce po zahradě nebo při 
společných ak� vitách, které pro ně naši 
zaměstnanci pravidelně připravují. Dětská 
skupina je určena zejména pro dě�  zaměst-
nanců. V rámci volné kapacity je však mož-
né i přije�  dě�  z okolí ve věku od jednoho 
do šes�  let. 
Organizujeme také kulturní akce, mezigene-
rační setkávání v podobě vystoupení dě�  ze 
škol a školek a zapojováním dobrovolníků. 

Vámi prak� kovaný koncept péče o klienty 
prezentujete jako unikátní. V čem je tedy 
jedinečný a jiný v porovnání s dalšími 
podobnými zařízeními?
Společnost Alzheimercentrum, jak jsem již 
zmínila, postavila péči na unikátním kon-
ceptu, který je jednotný pro všechna naše 
zařízení. Tedy i centrum v Zábřehu se tou-
to  loso í řídí. Našim klientům vytváříme 
nový domov, kdy každodenní život prožívá-
me společně. Denní program je nastaven 
pro každého klienta individuálně a vychází 
z biogra e klienta a jeho životního příbě-
hu. Odborný personál, který je v denním 
kontaktu s klienty, využívá prvky bazální 
s� mulace a iniciační dotek, jež jsou součás�  
moderních terapeu� ckých přístupů o osoby 
s demencí. Nabízíme kondiční cvičení, per-
cepční s� mulaci, canisterapii, muzikotera-
pii, reminiscenční terapii. 

Jaká je kapacita Alzheimercentra, máte 
ještě volná místa? Jak mají zájemci postu-
povat, chtějí-li se stát Vašimi klienty?
Centrum má k dispozici celkem 110 lůžek 
a v současné době nabízíme volná místa 
k přije�  nových klientů. Příchod každého 
nového klienta znamená řízený proces, ze-
jména s ohledem na adaptační období, kte-
ré je velmi důležité. Proto přijímáme v prů-
měru dva nové klienty týdně. Evidujeme 
několik desítek žádos�  o umístění a denně 
poskytujeme poradenství v oblas�  péče 
o osoby s demencí.
Vzhledem k tomu, že čekací doba v za-
řízeních sociálních služeb je několik mě-
síců, doporučuji všem, kteří využi�  naší 
služby zvažují, aby nás včas kontaktovali. 
Žádost lze podat na webových stránkách 
www.alzheimercentrum.cz vyplněním elek-
tronického formuláře. Na takto odeslanou 
žádost reaguje sociální pracovnice a sjedná-
vá si se zájemcem osobní schůzku. Můžeme 
se také domluvit nejprve na osobní návštěvě 
s poradenstvím a prohlídkou centra a žádost 
můžeme podat společně. Pro zájemce jsem 
k dispozici na emailové adrese 
reditelka.zabreh@alzheimercentrum.cz 
nebo mobilu +420 778 494 030.

Jak Vás naplňuje Vaše práce? 
V minulém roce jsem začala hledat výzvu, 
která by mne posunula dál a zároveň od-
povídala mému profesnímu zaměření. To, 
co jsem hledala, jsem našla ve společnos�  
Alzheimercentrum.
Řízení Alzheimercentra Zábřeh pro mě zna-
mená nový prostor jak pro profesní, tak pro 
osobní rozvoj. Včetně zajímavé práce se zde 
setkávám s velmi zajímavými lidmi a přátel-
ským přije� m. Alzheimercentrum je zaříze-
ní, které je otevřené veřejnos� , s cílem po-
moci velmi křehkým lidem, kterými osoby 
s Alzheimerovou chorobou jsou a zajištění 
jim důstojného prostředí při zachování co 
nejvyšší kvality života. 
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ROZHOVOR

Radomír Habáň (*1971) pracuje v olomoucké zoo 22 let. Napřed na náhradní vojenské službě,  
pak jako krmivář. Posledních dvanáct let je jejím ředitelem. Na starost má 80 a s brigádníky až 
120 zaměstnanců a asi dva tisíce zvířat. A svým způsobem každý rok i 350 tisíc návštěvníků. 

NA VŠEM ŠPATNÉM JE NĚCO DOBRÉ
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Když se stal zoolog Radomír Habáň jako 
čerstvý absolvent Mendelovy univerzity 
ošetřovatelem ve svatokopecké zahradě, 
neminul ho křest. „Tehdy se narodilo mlá-
dě žirafy, které bylo divočejší, tak mě ko-
legové poslali zkontrolovat jeho pupek. 
To mládě se rozběhlo proti mně, přední-
ma nohama mě koplo do břicha, a když 
jsem se sklonil, nabralo mě ještě jednou. 
Měl jsem pak dva velké monokly,“ popsal 
muž, který je nyní v zoo šéfem. 

Za dobu vašeho ředitelování stíhaly za-
hradu pravidelně nepříjemnosti. Jak jste 
se s nimi vypořádali?
Přežili jsme. Hned zkraje to byla výstav-
ba kanalizace, kdy byla zavřena Darwi-
nova ulice, kopalo se na celém Svatém 
Kopečku a to dost významně ovlivnilo tu-
ristický ruch. V dalším roce to by oprava 
příjezdové cesty na Svatý Kopeček. Takže 
byl uzavřen hlavní příjezd od Samotišek. 
Tyto dva roky ovlivnily návštěvníky a fun-
gování zoologické zahrady.

Odešli návštěvníci někam na zámek 
nebo do jiné zahrady?
Na zámek ne, zpravidla zamíří do jiné 
zoo. Lidé dělají zpravidla takový okruh 
a navštěvují kromě olomoucké i ostrav-
skou nebo zlínskou zahradu. Zpravidla to 
jsou milovníci zvířat, přijedou jindy. 

Jsou pro vás ostatní zahrady partnery, 
nebo konkurencí?
Každá zoo by měla být jiná, měla by mít 
jinou skladbu zvířat, ale i jiný vzhled a 
umístění, aby každá zahrada byla origi-
nální. Právě proto, aby návštěvník viděl 
jinou skladbu zvířat. 

Když cestujete po světě, která zoo se 
vám líbí?
Mám rád holandské zahrady. Jsou zají-
mavě udělány pro návštěvníky i z pohle-
du chovatelství. Ty české se jim začínají 
ale podobat. Proto jsme považováni za 
špičku na světě.

Lvi, tygři a žirafy jsou asi všude, ale třeba 
takoví sloni…
Ano, ti jsou výjimeční.  Slon je ale i ne-
bezpečné zvíře, po investiční stránce 
je velmi nákladný a ani po chovatelské 
stránce to není jednoduchý druh zvířete.

Kolik českých zahrad má slona?
Asi čtyři. Nejblíž je to Lešná a Ostrava.

Kdysi bylo přivedení slonů do Olomouce 
dokonce ve volebním programu.
To byl ředitelem ještě můj předchůdce 

Zdeněk Slavotínek a já jsem byl na pozici 
náměstka zoologického úseku. Dostal 
jsem za úkol zajistit slony. Ti už byli při-
praveni v přístavu v Bangkoku, ale mělo 
to jeden háček, ještě tady pro ně nebyl 
připravený domeček.

Kolik stojí takový slon?
V rámci chovného programu je zdarma. 
Akorát transport přijde na miliony – lodí 
a speciálním kamionem.

Je tady ještě tendence přivést slony?
Sloni nejsou naše priorita. Jsou v okol-
ních zahradách a potřebují velký rovina-
tý výběh, což je u nás problém. Podmínky 
pro chov slonů, ale všech zvířat v zajetí 
se zpřísňují. Zvětšují se výběhy i vnitřní 
ubikace, aby byly dodrženy standardy 
moderních zoologických zahrad.

Dotkne se vás to nějak?
Naše pavilony a výběhy máme naddi-
menzovány. Všechny podmínky pohodl-
ně splňujeme. Navíc se orientujeme na 
zajímavé drobné savce.

Například?
Začali jsme s chovem mravenečníků vel-
kých i stromových, kde jsme dosáhli určité 
až světové úrovně tím, že jsme je jako jed-
na z mála zahrad dokázali i odchovat. Roz-
hodli jsme se také pro chov méně známých 
afrických savců, jako jsou medojedi nebo 
hrabáči kapští, tak vznikl pavilon Kalaha-
ri. Jsou to taková zvířata, která v běžných 
zoologických zahradách nevidíte.

I ty se vám daří odchovat?
Momentálně máme mládě hrabáčů a 
máme i odchované mládě medojeda, po 
chovatelské stránce je to dobré.  A pokud 
se nám tato zvířata rozmnožují, je asi 
všechno v pořádku.

Mají zvířata rádi lidi?
Řada z nich je na to zvyklá, nejen makako-
vé, ale třeba i vlci. U nás je umožněn vstup 
se psy a ti vlci na ně reagují a komunikují 
spolu. Jsou ale zvířata, která se skrývají 
před školními výlety a velkým ruchem. 

No ale makakové vám trošku skotačili.
To ano, ale po výměně oplocení nám už 
neutíkají a momentálně s nimi nejsou 
žádné problémy.

Takže už lidem nekradou svačiny?
To neberu jako problém, jsou to pořád 
opice, takže se s tím musí počítat. A oni 
se už určitě těší na otevření výběhu, aby 
mohli návštěvníky trochu podráždit. 

Opice jsou chytré, takže nám občas po-
můžou i ukázat naše slabiny. 

Chodíte na obhlídku, znáte všechna 
zvířata?
Znám je, ale ne všechny jménem. Ta 
bývají někdy dvě – oficiální a pracovní, 
podle toho, jak si je ošetřovatelé pojme-
nují. Prohlídku dělám denně, každý den 
nějakou skupinu zvířat.

Kterou máte nejraději?
Já pocházím ze statku a vyrůstal jsem 
mezi různými druhy zvířat, tak to nemám 
rozdělené, mám rad všechna zvířata. Ne-
mám je jako osobní mazlíčky, spíš se na 
to dívám z hlediska chovu.

Jste myslivec a lovec?
Při studiu jsem absolvoval i myslivost, 
takže mám myslivecké zkoušky i zbrojní 
průkaz. Ale nikdy jsem nebyl v žádném 
mysliveckém spolku, i když pro mě je to 
jistý způsob chovatelství, který respek-
tuji. Nemám ambice si střelit vysokou, 
ale pokud by došlo k incidentu v zoo, tak 
bych střílet musel.

To byste střílel ostrými, nebo nějakými 
uspávacími náboji?
Uspávacími střílí veterinář, já bych musel 
ostrými.

Máte oblíbené místo, oblíbený koutek?
Mění se to. Vždycky jsou to místa, která 
se zrovna budují nebo obměňují. Teď 
chodím nejčastěji do pavilonu Kalahari. 

Jaké jsou vaše plány se zoo do budoucna?
Bohužel se nám nepodařilo prosadit vy-
budování nové příjezdové cesty a parko-
vacího domu. Příjezd do zoo i autobusy 
by byl velkým přínosem. Navíc je tady 
problém se zásobováním a dopravní ob-
služností, protože mezi rodinnými domy 
se proplétají i kamiony a lesní technika.

Zvláště po kůrovcové kalamitě a ničivé 
vichřici…
Přišli jsme o polovinu všech stromů. Po 
kalamitě ale máme prostor pro to, aby-
chom z toho mohli udělat původní smíše-
ný les. Do něj se nám podaří dostat i více 
druhů hmyzu, ptáků a může být pestřejší 
po zoologické i botanické stránce. 

To se z vás stane lesník?
Ne úplně, ale ta výzva tady je. Na všem 
špatném je něco dobré. Chceme tady 
udělat původní český les. A mohli by-
chom tak rozšířit i expozice, které by 
s tím souvisely. 

ROZHOVOR
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 TICHÁ PAMÁTKA 

Kvůli trvajícímu nouzovému stavu se piet-
ní akty připomínající konec války konaly 
v tichosti a bez účasti veřejnosti. V před-
večer Dne vítězství uctilo vedení města 
oběti druhé světové války, která skončila 

před 75 lety. Na válečné hroby ústřední-
ho hřbitova položili věnce primátor Mirek 
Žbánek a náměstkyně Markéta Záleská, 
k památníkům v Řepčíně a v Havlíčkově 
ulici náměstkyně Eva Kolářová.   pok

OBRAZEM
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Kámen na kameni nezůstal po přervání 
nedokončené sezony v kádru volejba-
listek Univerzity Palackého Olomouc. 
Úspěšné družstvo, jehož jádro se formo-
valo několik let, bude na podzim na star-
tu nového ročníku prakticky úplně nové.

 
Ze základní sestavy letošních obhájkyň 
Českého poháru, které kvůli epidemii 
Covid-19 už nedostaly šanci obhájit i mi-
strovský titul, zůstávají pouze smečařka 
Michalíková a libero Kulová.

Odcházející české opory nahradí 
především zahraniční hráčky doplněné 
o mladé talentované volejbalistky. Důvo-
dem je mimo jiné i aktuální ekonomická 
situace a realita na přestupovém trhu. 
Dudová, Orvošová, Strušková, Trnková. 
To je namátkou jen několik nejvýraz-
nějších jmen, bez nichž si žádný fanou-
šek volejbalistek Univerzity Palackého 
neuměl v předchozích letech představit 
sestavu svého oblíbeného týmu. Od pří-
ští sezony si však bude muset zvykat na 
zcela nová jména. A také na podstatně 
mezinárodnější složení celku, za nějž bu-
dou bojovat například Kubánky, Brazilka, 
Američanka či Izraelka.

„Měli jsme velkou chuť obhájit titul 
a vše jsme k tomu směřovali. Bohužel už 
na to ze známých důvodů nedošlo,“ řekl 
předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek. 
„Sezona po odchodu dlouholetého kouče 
Jirky Teplého byla už od svého začátku 
hodně složitá a komplikovaná, když jsme 
se museli vypořádat třeba i s neplánova-
nými ztrátami opor Košické či Kubínové, na 
něž jsme museli rychle reagovat. Přesto se 
nám podařilo poskládat zajímavý tým, je-
hož síla šla postupně nahoru. Na rozluštění 
mistrovské tajenky už ale nedošlo,“ připo-
mněl Zemánek fakt, že těsně před play-off 
byl extraligový ročník předčasně ukončen 
bez korunovace nového krále.

Zásadní řez do kádru byl však podle 
šéfa olomouckého klubu bez ohledu na 
tento zásah vyšší moci nezbytný. „Dá se 
říci, že dosavadní tým dosáhl všeho, čeho 
mohl. Mistrovský titul, evropské soutěže, 
obhajoba titulu. Pracovní morálka zůstáva-
la u hráček výborná, ale ztrácela se určitá 
sportovní jiskra. Některé holky pomýšlely 
na další posun své kariéry, jiné chtěly za-
ložit rodinu. Koronavirová pandemie tak 
naše rozhodnutí pouze urychlila,“ vysvětlil 
Jiří Zemánek.

Při shánění nových posil si management 
olomouckého volejbalového klubu znovu 
ověřil aktuální platnost paradoxu, že reno-
mované zahraniční volejbalistky dnes vy-
jdou levněji než kvalitní české hráčky. 

„A ty cizinky jsou možná nakonec 
i ještě kvalitnější,“ konstatuje předseda 
VK UP. „V současné ekonomické atmo-
sféře je přitom hospodárná přestupová 
politika ještě důležitější než kdy jindy. 
Také proto jsme zvolili mix zajímavých 
zahraničních jmen, mladých nadějí z naší 
vlastní líhně a hráček, které se v ukonče-
né sezoně osvědčily v týmu Šternberka, 
s nímž na poli transferů často spolupra-
cujeme,“ zmínil Zemánek.   dtx

 VOLEJBALISTKY STAVÍ TÝM   
 SE ZAHRANIČNÍMI POSILAMI 

Zůstávají: 
Michaela Ambrožová (smečařka), 
Denisa Kulová (libero), Martina 
Michalíková (smečařka) 
 
Přišly: 
Barbora Abendroth (nahrávačka, 
z mládeže), Milla Christie Barbosa 
Camurça (nahrávačka, Brazilie), 
Regla Rainierys Gracia Gonzalez 
(univerzálka, Kuba), Olivia Loren 
Kofie (blokařka, Šternberk), Sulian 
Matienzo (smečařka, Kuba), Lucie 
Nová (smečařka, Prostějov), 
Nikola Stümpelová (blokařka, 
Prostějov), Katrina Zilberman 
(libero, Šternberk) 
 
Odešly: 
Veronica Bezhandolska (blokařka), 
Ganna Burbelyuk (univerzálka), 
Katarína Dudová (nahrávačka), 
Erica Handley (nahrávačka), Eva 
Hodanová (smečařka), Anastasia 
Kazachenka (smečařka), Gabriela 
Orvošová (univerzálka), Adéla 
Stavinohová (libero), Veronika 
Strušková (blokařka), Veronika 
Trnková (blokařka)

Špičková jezdecká soutěž na konci prázdnin
Prestižní zápas Světového poháru v par-
kurovém skákání bude letos v Olomouci 
o dva měsíce později. Atraktivní a špič-
ková jezdecká soutěž se kvůli pandemii 
koronaviru uskuteční až na konci srpna.

„Pevně doufáme, že se i přes nepřízni-
vou situaci podaří závody odložené o dva 
měsíce uspořádat, byť s určitými omeze-
ními. Grand Prix však zůstane na stejné 

kvalitativní úrovni dle pravidel pro svě-
tový pohár,“ uvedla Michaela Smrčková, 
ředitelka Equine Sport Centra Olomouc.

Loni se olomoucký světový pohár 
konal pošesté, tradičním termínem byl 
konec června. Tentokrát se bude závodit 
od 26. do 30. srpna. Organizátoři počítají 
s omezenou účastí zahraničních jezdců, 
nižší obtížností i dotacemi.

„V tuto chvíli není jasné, kdy a za ja-
kých podmínek bude možné závody or-
ganizovat, ani kdy a za jakých podmínek 
budou otevřeny hranice. Avšak náš cíl 
jako pořadatelů je jednoznačný. Organi-
zační tým Equine Sport Center Olomouc 
udělá vše pro to, aby se v letošním roce 
v Česku konaly alespoň jedny závody se 
statutem CSI,“ dodala Smrčková.   deš

 KÁDR VOLEJBALISTEK VK UP   
 OLOMOUC PŘED SEZONOU 2020/21 

SPORT
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Kohoutům bude chybět několik opor
Hned několik výrazných osobností z mi-
nulých sezon bude chybět v sestavě olo-
mouckých hokejistů v příštím ročníku 
extraligy.

Do Třince zamířil obránce Jan Jaroměř-
ský, do Vítkovic se vrací Zbyněk Irgl a Pa-
vel Musil posílil Plzeň. Končí také dvojice 
František Skladaný, Marek Laš.

„S takovými odchody se musíme smí-
řit. Nemůžeme konkurovat ekonomické 
síle Plzně nebo Třince. To je realita,“ po-
znamenal trenér a jednatel HC Olomouc 
Jan Tomajko.

Nejen na ledě, ale také v kabině bude 
nejvíce chybět Irgl, který táhl tým a sou-
časně patřil mezi miláčky fanoušků. Po 
třinácti letech se vrací do Vítkovic.

„Na Olomouc budu mít vždy krás-
né vzpomínky. Měl jsem nabídku na 
prodloužení smlouvy, hodně jsem vše 
zvažoval. Vracím se tam, kde jsem byl 
hokejově vychovaný,“ řekl bývalý repre-
zentační útočník.

Staronovou tváří Hanáků se naopak 
stal Lukáš Kucsera. Vítkovický odcho-
vanec, který naposledy hrál v Brně, si 
v Olomouci před časem zahrál první 
ligu. Teď ovšem přichází jako hokejista, 
který má patřit mezi opory.

Další nováčci jsou talentovaní mladí-
ci. Jakub Navrátil v minulé sezoně zářil 
v Přerově. Jan Bambula přichází z Haví-
řova a Tomáš Gřeš z Poruby.

„Věříme, že se všichni zařadí do 
kádru a budou platnými hráči extrali-
gy,“ doufá generální manažer HC Olo-
mouc Erik Fürst.   deš

Týmy malé kopané vybraly pro nemocnici 140 tisíc
Úžasných 140 tisíc korun vynesla cha-
ritativní akce olomoucké organizace 
malé kopané, do které se zapojilo dva-
ašedesát týmů. Na dobročinné účely 
byly věnovány peníze ze startovného, 
které se mělo vracet kvůli předčas-
nému ukončení sezony. Částka bude 
rozdělena mezi oddělení urgentního 
příjmu a dětskou kliniku olomoucké fa-
kultní nemocnice.

Podle člena výboru Malého fotbalu 
Olomouc Lukáše Grulicha přišel Pavel 
Srovnal z týmu FC Fiasko s nápadem, že 
by se týmy mohly vzdát části startovné-
ho, které by se jinak vracelo. Klubům bylo 
nabídnuto, že můžou charitu podpořit. 
Výsledek překonal veškeré očekávání. 
„Takový ohlas jsme vážně nečekali, uděla-
lo nám to velkou radost,“ řekl Grulich. „Ur-
gentní příjem jsme zvolili z toho důvodu, 

že když se při našich zápasech někdo 
zraní, tak obvykle jako první míří právě na 
urgentní příjem. Protože částka byla vý-
razně vyšší, než jsme předpokládali, tak 
jsme zvolili ještě pomoc dětské klinice,“ 
dodal Grulich.Olomoucká organizace ma-
lého fotbalu sdružuje 126 týmů. Jarní část 
soutěží byla zrušena, výkonný výbor nyní 
pracuje na organizaci ligového poháru, 
který by se mohl hrát v červnu.   deš

Házenkářky si o pohár zahrají v srpnu
Exekutiva Českého svazu házené rozhod-
la kvůli pandemii nového typu korona-
viru o zrušení národního play-off ženské 
nejvyšší soutěže. Titul za tuto sezonu 
nebude udělen. Final Four domácího po-
háru bylo po dohodě se všemi účastníky 
odloženo na srpen.

Ženám, které hrají základní část coby 
česko-slovenskou interligu, vládl Most. 
Severočešky už v únoru společnou sou-
těž s bývalým federálním partnerem 
s předstihem vyhrály. Interliga byla před-
časně ukončena 31. března dvě kola před 
závěrem základní části.

V národním play-off se měly předsta-
vit čtyři nejlepší české celky. „Pro dohrá-
ní soutěže formou play-off se vyslovilo 

pouze jedno družstvo, ostatní tři se 
vyslovila striktně proti,“ uvedl předseda 
soutěžní komise Petr Novák.

„Argumenty pro dohrání spočíva-
ly především v oblasti marketingového 
zhodnocení play-off, argumenty proti 
byly zejména zdravotní riziko, nízký ob-
jem tréninkové přípravy, rekonstrukce 
hal, ukončení platnosti smluv některých 
hráček nebo jejich studijní povinnosti,“ 
dodal Novák.

Jedinou házenkářskou soutěží této 
sezony, která ještě v Česku nebyla kvůli 
pandemii ukončena, je Final Four žen-
ského poháru. V něm se mají představit 
Most, Písek, Olomouc a Poruba. Před-
běžným termínem je 22. a 23. srpen, 

původně se mělo hrát v polovině března.
„Pro dohrání Final Four se vyslovila 

všechna čtyři zúčastněná družstva. Byl 
dohodnut i předběžný termín, se kterým 
souhlasila všechna družstva. Soutěžní 
komise Českého svazu házené souhlasí 
s dohráním přesto, že Final Four proběh-
ne až v následujícím soutěžním ročníku,“ 
uvedl Novák.   deš

SPORT
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Výtvarný obor na Stiborově škole slaví kulatiny výstavou
Díla žáků Základní umělecké školy Mi-
loslava Stibora zaplnila Galerii města 
Olomouce na Dolním náměstí. Jedná se 
o nahlédnutí do výtvarných ateliérů, v 
nichž tvoří na 650 žáků všech věkových 
kategorií. Výstava k šedesátému výročí 
je k vidění do 27. června.

Škola je výrazným vzdělávacím subjektem 
ve městě. Jejím vybudováním byl v roce 
1960 pověřen umělecký fotograf Miloslav 
Stibor, toho času učitel výtvarné výchovy a 
deskriptivní geometrie. „Podařilo se mu od 
Univerzity Palackého získat tři místnosti 
v prostorách kapitulního děkanství a v lis-
topadu škola zahájila výuku,“ vzpomněla 
ředitelka Zuzana Hrubošová.

Stibor si byl vědom, že základem dobré 
školy je dobrý učitel, a proto se hned od 
počátku obklopil zkušenými kantory, kteří 
vždy byli i aktivními výtvarníky. Jako první 
mu stáli po boku Miloslav Dočkal a Pavel 
Kotas, později se připojila Vladimíra Strati-
lová, Marie Bělohlávková a Radko Mašata. 

Po několika změnách adresy získává 
škola pro svou činnost na Pionýrské ulici 
vysloužilou budovu bývalé německé školy 
z konce 19. století. Budova byla původně 
určena k demolici. Vytoužený další prostor 

získává škola v roce 1981, kdy dochází k 
propojení se sousední budovou bývalého 
agitačního střediska. S vyšším počtem ate-
liérů i vyučujících se škola začíná profilo-
vat specializovanými třídami – Miloslav 
Stibor dokonce píše osnovy i učebnice pro 
výuku fotografie, Josef Hejný vede ateliér 
keramiky, Eva Stiborová se věnuje textilní 
tvorbě, Jitka Tláskalová práci s materiá-
lem, Vladimír Ženožička malbě a studijní 
přípravě, Josef Dudek grafice.

Po sametové revoluci, se změnou 
legislativy, dochází k přejmenování „li-
dušek“ na základní umělecké školy a 
v roce 2002 na popud tehdejší ředitelky 
Evy Pešákové je ministerstvem školství 
propůjčen název Základní umělecká ško-
la Miloslava Stibora jako výraz úcty ke 
Stiborovu pedagogickému i uměleckému 
dílu. Na počátku nového století pak škola 

postupně buduje pobočky v Dolanech, 
Náměšti na Hané a ve Velké Bystřici, ve 
kterých poskytuje vzdělávání 150 žákům 
ze vzdálenějších okrajů Olomoucka.

„Svou pedagogickou stopu zanechalo 
ve škole na padesát vyučujících. Z těch 
nejdéle působících to je fotografka Mile-
na Valušková, grafička Inge Kosková či Li-
buše Našová, která vedla ateliér dřevěné 
plastiky,“ vyjmenovala ředitelka.

Stiborova škola je dodnes jedním z nej-
větších výtvarných oborů základních umě-
leckých škol v republice a neustále se snaží 
o udržení a rozvíjení svého dobrého jména. 

„Samozřejmostí je spolupráce na ně-
kolika uměleckých festivalech a s ka-
tedrou výtvarné výchovy při vzdělávání 
budoucích učitelů. Navíc pořádáme pro 
veřejnost i kurzy malby a fotografie,“ do-
plnila ředitelka Hrubošová.   dtx
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A / R – Velký a malý symfonický cyklus
24./25. září
Slavnostní zahajovací koncert 75. sezony
M. Keprt, B. Martinů, A. Dvořák, I. Krejčí 
Ivo Kahánek – klavír, Jakub Klecker - dirigent

26./27. listopadu
Inaugurační koncert hlavního  
hostujícího dirigenta
Beethoven, Rachmaninov
Maria Mazo – klavír, Christian Knüsel  
– dirigent

P – Patriot
8. října
To nejlepší z klasiky
Mozart, Wagenseil, Beethoven

Lada Karasková – harfa, Viktorie Zapletalo-
vá – klavír, Robert Kružík – dirigent

C – Crossover
18. února
Jazz & klasika
Jeden z nejlepších jazzových klavíristů  
a improvizátorů přináší neotřelé pojetí 
hudby letošního jubilanta – Ludwiga van 
Beethovena. Uri Caine – klavír, Marko Ivano-
vić – dirigent

K – Cyklus komorních koncertů
9. listopad
Novák, Janáček, Fibich, Dvořák
Eva Garajová – mezzosoprán, Marián Lap-
šanský – klavír 

 M – Cyklus mimořádných koncertů
27. října
Slavnostní koncert ke Dni vzniku samostat-
ného československého státu
Suk, Dvořák, Novák
Břetislav Vybíral ml. – violoncello, Jakub 
Klecker – dirigent

NR – Hudební podvečery pro nastávající 
rodiče
6. října, 1. prosince, 23. února a 6. dubna 
vždy od 17:30 v Mozartově sále

Řada NM – Nedělní matiné pro rodiče 
s dětmi
8. listopadu, 10. ledna a 28. února vždy od 
10:30 v Redutě

KONCE R TN Í  Ř ADY   75 .  S E ZON Y  ( V Ý B Ě R )

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

Půjčujeme!
Knihovna města Olomouce se v pondělí 26. dubna jako jedna 
z prvních v republice otevřela veřejnosti. Přestože pracovníci měli 
na přípravu jen tři dny, díky spolupráci s krizovým štábem města, 
který zajistil desinfekci a roušky, byli v osm hodin ráno připraveni 
na svých místech. 
Množství dychtivých čtenářů překvapilo, stejně jako jejich discipli-
novanost a schopnost dodržovat určená pravidla.
Půjčovní doba (včetně červnových sobot) je zachována, v dětském 
oddělení dokonce rozšířena i na dopolední hodiny. Lidé mohou bez 
problémů vracet či si vybírat nové knihy, časopisy a CD.

18. 6. Výtvarná dílna - krasopis
Oddělení pro děti a mládež v budově na náměstí Republiky zve 
mladší i starší školáky na zábavnou připomínku jejich školních 
povinností – od 14 do 17 hodin si mohou přijít a vyzkoušet pís-
mo, kterým psali jejich pradědové.

Lovci perel
Stále pokračuje celoroční hra, kdy čtenáři hledají v regálech 
speciálně označené knihy – perlorodky. Po jejich přečtení mo-
hou odpovědět na otázky vložené v knize a získat tím perlu. Nej-
lepší lovce perel čeká na konci soutěže odměna.

Pobočka Jungmannova zpřístupňuje hrací plány a stolové hry 
v podobě obrazů od nejstarších časů po současnost. K dispozici bu-
dou také hrací stolky. Moto: Je to jednoduché jako dětský mlýnek.

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

Na pobočce Brněnská pokračuje výstava Panenky našich mami-
nek. Panenky Sonni (Biggi nebo Ari) mají stále své kouzlo.

VÝSTAVY
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Jako host
Unikátní společný projekt Muzea umění a Severočeské galerie 
výtvarného umění v Litoměřicích, jehož cílem je představení 
dvou výjimečných institucí. Druhou částí výstavního projektu je 
představení Arcidiecézního muzea Olomouc v Litoměřicích.

Výstava v Olomouci přináší pestrý výběr uměleckých děl 
z období 12. až 19. století, typických a charakteristických pro 
severní Čechy.    ise 
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Jsme v tom spolu a spolu pro vás bu-
deme znovu hrát, vzkazují Moravské 
divadlo, Divadlo Tramtarie a Divadlo na 
cucky. Olomoucké soubory obnovují po 
vynucené pauze svou činnost, součas-
ně se rozhodly načas opustit stálé scény 
a hrát pro diváky pod širým nebem.

Akce s názvem Divadelní červen open-air 
nabídne více než dvě desítky představe-
ní, na programu budou komedie, pohád-
ky i koncerty. To vše v amfiteátru Korunní 
pevnůstky. Společnou iniciativu tří divadel 
podpořilo i statutární město Olomouc.

„Kdo miluje divadlo stejnĕ jako já, musí 
mít velkou radost. Hraní v divadlech je 
při naplnĕní všech nařízení nákladovĕ 
neúnosné. Vĕřím, že tato iniciativa, kte-
rá je ojedinĕlá v celé republice, příznivĕ 
zarezonuje. Konečnĕ se zas bude v Olo-
mouci hrát. A to je skvĕlá zpráva,“ uvedla 
náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Akci Divadelní červen open-air vnímají 
olomoucké soubory jako určitou přípravu 
na novou sezonu, která snad již proběh-
ne ve standardním režimu bez omezení. 
„Jsem rád, že po dlouhé době může-
me našim divákům oznámit, že mohou 
za námi dorazit na představení. Mo-
ravské divadlo by na domovské scéně 
nyní nemohlo hrát velké opery, balety 
ani činohry, aniž by prohlubovalo svoji 
ztrátu. Doufám, že tento projekt bude 
zároveň prvním krůčkem k co nejtěsnější 
spolupráci napříč olomouckou kulturní 
scénou,“ zdůraznil ředitel Moravského di-
vadla David Gerneš.

Láska za koronu
Navzdory názvu celé akce odstartoval 
program už poslední květnový víkend, 
během kterého Divadlo Tramtarie před-
stavilo novinku v repertoáru, autor-
skou komedii Láska za koronu v režii 

uměleckého šéfa Vladislava Kracíka.
„Byla napsána a nazkoušena v rekord-

ně krátkém čase s humorem a nadsázkou. 
Reflektuje mnohdy nelehké dění posled-
ních týdnů a měsíců a směsicí několika 
komických příběhů dodává divákům nad-
hled a společnou naději, že všechno zlé je 
vždy nakonec pro něco dobré,“ přiblížila 
ředitelka divadla Petra Němečková.
V podání Tramtarie nebude chybět Kaba-
ret nahatý Shakespeare, letní komedie 
Po stopách něžného muže, pohádka 
O pračlovíčkovi nebo crazy komedie Po-
slední noc s Claudií.

Hity a evergreeny
Moravské divadlo uvede evergreeny či-
noherního repertoáru – komedie Když 
se zhasne a Královny. Oba tituly patří 
ke spolehlivým diváckým hitům, první 
z nich již překročil sto repríz, druhý se 
k tomu číslu rychle přibližuje.

„Po takové pauze se všichni nesmírně 
těšíme, že se vrátí diváci do hlediště a my 
zpátky na jeviště. Nezbývá než si přát, aby 
nám přálo počasí,“ uvedla Michaela Dole-
želová, která společně s Romanem Venc-
lem obě komedie napsala a režírovala.

Součástí programu budou rovněž kon-
certy souboru opery a operety Moravské-
ho divadla. „Na jevišti se setkají zpěváci 
se členy orchestru, vedle árií z populár-
ních oper a operet zazní ukázky z děl 
klasické hudby v komorním nástrojovém 
obsazení,“ popsal umělecký šéf souboru 
Miloslav Oswald.

Na cucky a symfonicky
Divadlo na cucky uvede v amfiteátru 
Korunní pevnůstky tanečně-divadelní 
sólový projekt choreografky, performer-
ky a zpěvačky Cécile Da Costy s názvem 
Roselyne. Nabídne rovněž detektivní pát-
rání po hrdinech českých dějin s názvem 
Opletal nebo inscenaci Jsem do tebe, 
v níž scenáristka a režisérka Silvia Voll-
mannová vypráví o důvěrně známých 
situacích ze života zamilovaných.

„Část svého programu uvádíme v červ-
nu na své domácí scéně. Open air uvede-
me tituly, které jsou adaptovatelné pro 
tyto specifické podmínky,“ řekl ředitel 
divadla Jan Žůrek.

Vedle divadelních souborů se v pro-
gramu coby hosté představí i Moravská 
filharmonie koncertem, který se usku-
teční 25. června. 

„S potěšením obohatíme červnový 
divadelní maraton koncertem klasické 
hudby, neboť i my v postupných kro-

cích obnovujeme činnost,“ dodal ředitel 
filharmonie Jonáš Harman.

V amfiteátru Korunní pevnůstky se 
hraje za každého počasí. Představení se 
nikdy neruší předem, a to ani v případě 
negativní předpovědi. O zrušení produk-
ce se rozhoduje až v době plánovaného 
začátku představení. 

Během představení není dovoleno 
používat deštníky, protože omezují vidi-
telnost ostatním divákům. Proto je dobré 
mít s sebou pro jistotu nepromokavou 
bundu nebo pláštěnku.   dtx

 OLOMOUCKÁ DIVADLA HRAJÍ  
 POD ŠIRÝM NEBEM 

KULTURA
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ANTON Y

Město se nachází v oblasti velké Paříže, 
která byla nejzasaženějším místem. 
Covidu-19 podlehlo 21 lidí včetně 
bývalého starosty Patricka Devedjiana. 
Dva měsíce mohli lidé vycházet jen 
jednou denně z domu a museli vždy 
vyplnit formulář. Většina obchodů byla 
zavřena, ulice prázdné. Nyní se život 
navrací k normálu.

Městská část Staré Mesto přistoupila 
k uzavření škol 10. března. Hygienická 
opatření se od začátku května uvolňují. 
Město pravidelně dezinfikuje hrací prv-
ky i lavičky. Vznikl projekt Staromestské 
seniorské menu. To si důchodci mohli ob-
jednat s donáškou až domů. Při nedostat-
ku roušek se Staré Mesto postaralo o to, 
aby je dostali alespoň senioři.

K R A KOV

Efekt pandemie je patrný úbytkem turistů. 
Město se snaží kulturnímu a turistickému 
sektoru pomoci spouštěním speciálního 
programu Buď turistou ve svém městě. 
Krakov se zapojil do iniciativy na pod-
poru zemí nejvíce postižených pandemií 

a nasvítil své budovy a památky v jejich 
národních barvách. Ve městě onemocně-
lo 259 lidí, 116 bylo hospitalizováno.

První případ nákazy novým koronavirem 
se ve Švýcarsku objevil už 25. února. Od 
poloviny března zesílila švýcarská vláda 
opatření proti šíření viru, byly uzavřeny 
školy, obchody, restaurace. Poprvé v historii 
žádalo turistické město lidi z jiných koutů 
země, aby do Luzernu nejezdili. Celkem se 
v kantonu Lucern nakazilo 723 lidí.

NÖRD L I NG EN

Volba starosty se kvůli viru uskutečnila na 
konci března korespondenčně. Byly 
zavřeny školy, muzea a bazén. Ve veřejném 
prostoru platí povinnost nosit roušky, lidé 
také musí dodržovat předepsaný odstup, 
život se ale pomalu vrací do starých kolejí. 
Celkově v okresu Donau-Ries onemocnělo 
340 lidí a 234 se už uzdravilo. Jedná se 
o jeden z méně postižených regionů.

OWEN S BORO

Vlna solidarity se strhla také v americkém 
Owensboro. Lidé darovali jídlo, dezinfek-
ce a ručně šité roušky potřebným. Školy 

byly zavřeny v půlce března a zůstanou 
zavřené do konce školního roku. Maturitní 
oslavy a promoce byly zrušeny, fotky 
absolventů tak byly vystaveny před 
školou. Ve městě také získala na oblíbe-
nosti online lékařská služba Telehealth, 
která umožňuje lidem poradit se se svými 
lékaři z pohodlí domova. Celkem bylo 
v okresu infikováno 281 lidí, čtyři zemřeli.

P ÉC S

V půlce května bylo 36 potvrzených pa-
cientů s Covid-19 a na onemocnění ve 
městě nikdo nezemřel. Lidé berou situaci 
vážně a nařízená opatření respektují 
a dodržují. Centrum města bylo nápadně 
vylidněné a dokonce bylo možné si všim-
nout zlepšené kvality ovzduší. Opatře-
ní už se pomalu rozvolňují i v Maďarsku 
a obyvatelé Pécse se snaží pomáhat ma-
lým podnikatelům a lokálním producen-
tům tím, že od nich pravidelně nakupují 
jejich výrobky.

TAMP E R E

Život v Tampere se v půlce března téměř 
zastavil. Finská vláda se rozhodla uzavřít 
školy a zakázat shromažďování více než 
deseti osob. Za normálních okolností 
živá a lidmi přeplněná místa na pobřeží 
nebo v centru města byla vylidněná, 
spousta lidí se ale začala vydávat na pěší 
túry do nedalekých hor a obecně trávila 
více času venku. V půlce května bylo 
v Tampere a blízkém okolí 234 potvrze-
ných případů Covid-19. V regionu Tampe-
re nikdo na tuto nemoc nezemřel.

B R AT I S L AVA

LUCE RN

Olomouc a partnerská města se vzájemně podporují 
S pandemií koronaviru se potýkal celý 
svět, tedy i partnerská města, jimž pri-
mátor Mirek Žbánek nabídnul pomoc. 
Obdobná nabídka přišla na oplátku třeba 
z Balkánu. „Stejně jako vy jsem hrdý na 
tu velikou vlnu solidarity, kterou naši 

občané projevili,“ napsal starosta Makar-
ske Jure Brkan. Podle něj je situace na 
Makarské riviéře stabilizovaná a v po-
sledních dnech se už nové případy infek-
ce neobjevují. Bohdan Laban, starosta 
srbské Subotice, informoval, že srbská 

vláda uvolňuje opatření přijatá z dů-
vodu pandemie. Podpořit obyvatele 
Olomouce se rozhodlo také čínské part-
nerské město Kunming, které do města 
poslalo darem dvacet tisíc chirurgic-
kých roušek.   mmo

PARTNERSKÁ MĚSTA
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Projekt tří bytových domů Na Šibeníku rychle postupuje 
a v současné době je již z 50 procent vyprodaný. Pro zájem-
ce se zde staví celkem 181 nových bytů s tím, že stěhovat se 
budou moci již na jaře příštího roku.

Šibeník je klidnou lokalitou Olomouce, která dává pro-
stor k odpočinku, ale zároveň nabízí všechny infrastrukturní 
výhody velkého města. Výstavba bytového projektu Na Ši-
beníku byla zahájena v květnu 2019. Tři bytové domy budou 
postupně dokončované v průběhu roku 2021.

„Bydlení Na Šibeníku vzniká v městské části Olomouce – 
Nová Ulice mezi ulicemi Na Šibeníku a třídou Míru. Nabídne 
celkem 181 bytů s výměrami od 42 až 119 m2 a s dispozice-
mi 2+kk, 3+kk a 4+kk. O byty je velký zájem, již nyní ve fázi 
hrubé stavby máme prodáno 50 % bytů,“ říká za investora 
projektu prokurista Roman Wurzel.

„Na venkovní ploše areálu probíhá výstavba inženýrských 
sítí, komunikací a zpevněných ploch. Bytový dům C3 je osazen 
okny, byly namontované vnitřní příčky včetně omítek a dokon-
čené činnosti spojené s rozvody a instalacemi technického 
zařízení budovy. V současné době probíhá montáž sádrokar-
tonových konstrukcí, betonáže podlah a příprava na realizaci 
fasádní omítky. Budova C2 je rovněž již osazena okny, probíhá 
montáž sádrokartonových konstrukcí, rozvody elektroinstala-
ce, zdravotechniky, topení a střešní krytiny. Dále byla dokonče-
na hrubá stavba domu C1, probíhají vyzdívky vnitřních příček, 
montáže sádrokartonových podkonstrukcí a střešní krytiny,“ 

popsal vývoj stavebních prací Vojtěch Koudela za generálního 
dodavatele stavby Dopravní a zemní stavby Teplice, s. r. o.

Koncepce tří bytových domů o čtyřech nadzemních pod-
lažích je architektonicky řešená tak, aby svým obyvatelům 
poskytla zázemí pro klidný rodinný život a zároveň plnila 
požadavek nadčasovosti, elegance, funkčnosti a vysokého 
komfortu. Součástí projektu je dětské hřiště a parková úpra-
va, což ocení především rodiny s dětmi. Jednou z hlavních 
předností Bytů Šibeník je bezpochyby umístění v lokalitě, 
která nabízí maximální pohodu, klid a zároveň se může stát 
odrazovým můstkem pro aktivní život s dosahem všech slu-
žeb velkoměsta. Více o projektu na www.bytysibenik.cz.

SKUPINA JTH
Investorem projektu je společnost JTH Estate, s. r. o., která 
patří do investorské a developerské Skupiny JTH, kterou 
zastřešuje JTH Holding, a. s. Skupina JTH se přes dvacet 
sedm let zaměřuje na dlouhodobé investice do nemovitos-
tí a portfolia pozemků. K hlavním aktivitám patří realizace 
výstavby a rekonstrukce nemovitostí, následný pronájem či 
prodej, jejich správa a údržba v oblasti maloobchodu, kan-
celáří, bydlení, hotelového ubytování a logistických center. 
V oblasti rezidenčního developmentu mezi úspěšně do-
končené projekty patří stylové bydlení Rezidence Čertovka 
a Moser v Karlových Varech, viladomy Slaný a bytový dům 
Husova v Jičíně.

BYTY ŠIBENÍK HLÁSÍ:  50 PROCENT PRODÁNO.  
PRVNÍ MAJITELÉ SE BUDOU MOCI NASTĚHOVAT NA JAŘE 2021
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NÁZOR ZASTUPITELE

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci městské policie vykonávají pěší 
nebo motorizovanou kontrolní činnost 
v městských parcích. Sledují protiprávní 
jednání, jako je znečišťování veřejného 
prostranství, dopravní přestupky chodců 
a cyklistů nebo projevy vandalismu.

„Svou přítomností strážníci zvyšují pocit 
bezpečí u občanů, kteří zde tráví chvíle 
oddychu, sportují nebo jen tudy projíždí 
či prochází,“ uvedl velitel městské poli-
cie primátor Mirek Žbánek. Stejný princip 
osobní přítomnosti používají muži zákona 
i v jiných částech města.

„Pokud se jedná o park, je vždy lepší na-
hlásit narušování veřejného pořádku rov-
nou městské policii nebo Výstavišti Flora, 
které je jeho správcem, než dávat fotky na 
sociální sítě,“ zdůraznil primátor. Tísňová 
linka městské policie je 156, na výstaviště 
se dovoláte na číslo 603 825 663.

Každý park má jiné problémy
V loňském roce strážníci v městských 
parcích řešili celkem 792 událostí. Přitom 
každý z parků má svá specifika. V Be-
zručových sadech strážníci pravidelně 

kontrolují nově zrekonstruované Jihoslo-
vanské mauzoleum a areál rozária, kde 
v noci přespávaly osoby bez domova.

V Čechových sadech se zaměřují na 
porušování zákazu kouření a požívání 
alkoholických nápojů na dětském hřišti, 
přestupky při venčení psů a ve večerních 
hodinách na rušení nočního klidu. „Původ-
ci tohoto protiprávního jednání jsou větši-
nou skupinky osob mladšího věku,“ popsal 
ředitel městské policie Pavel Skalický.

Do Smetanových sadů chodí městská 
police dohlížet na ukázněnost cyklistů, 
správné venčení psů a stíhá tam častější 
projevy protiprávního jednání ze strany 
nepřizpůsobivých osob. Kromě strážníků 
dohlíží na pořádek i stacionární rotační 
kamera městského kamerového systému.

Použité stříkačky
Napilno má městská policie při oznáme-
ní od občanů. Na konci května ohlásili 
Olomoučané během jednoho dne hned 
tři místa, kde byly nalezeny použité in-
jekční stříkačky.

V ulicích Na Střelnici, Sienkiewic-
zova a Na Letné odebrali strážníci do 

sběrných boxů čtyři injekční stříkačky 
s jehlami, které byly následně předány 
k odborné likvidaci.

Od začátku roku olomoučtí strážní-
ci řešili celkem 72 oznámení, kdy bylo 
nalezeno 122 kusů infekčního materi-
álu. „Oproti stejnému období loňského 
roku evidujeme o čtyřiačtyřicet stříkaček 
méně,“ konstatoval mluvčí Městské poli-
ce Olomouc Petr Čunderle.

Zabavený alkohol
Jednou z dalších činností strážníků je 
dohlížení na dodržování městských vy-
hlášek v oblasti konzumace alkoholu. Tu 
nejčastěji porušují osoby bez domova.

Když hlídka ve Wurmově ulici načapa-
la dvojici mužů popíjejících víno poblíž 
tramvajové zastávky, láhev jim zabavila. 
„Jednalo se zhruba o šedesátileté muže, 
z nichž jeden má bohaté zkušenosti s po-
bytem na záchytce. V tomto případě však 
ani u jednoho z nich nebylo potřeba ta-
kového řešení, jelikož dvoulitrovou láhev 
vína měli vypitou jen ze čtvrtiny,“ uvedl 
mluvčí Čunderle.

Dotyční byli poučeni, že popíjením 
se dopustili porušení vyhlášky zakazu-
jící konzumaci alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích. 
Odebraná láhev se pak stala součástí 
materiálu, který byl předán přestupkové 
komisi.   ztu

Za parkování v křižovatce hrozí vysoká pokuta nebo odtah
Téměř osm stovek přestupků souvisejících 
se stáním vozidel v křižovatkách řešili od 
začátku tohoto roku olomoučtí strážníci.

Samotná oznámení nebyla situována 
jen do sídlišť, kde řidiči využívají k za-
parkování každého možného kousku sil-
nice, ale tyto případy se nevyhnuly ani 
centru města.

„Nejen, že tato vozidla vytvářejí ne-
bezpečné situace pro chodce, kdy blokují 
průchod, ale zejména dochází k omezení 
výhledu pro maminky s kočárky, skupinky 

školáků nebo osoby na invalidních vo-
zících. Během chvilky tak může dojít ke 
kolizní situaci, i s tragickými následky,“ 
prohlásil mluvčí strážníků Petr Čunderle.

Problémem stání v křižovatce je 
i zhoršená průjezdnost pro vozidla tech-
nických služeb, dopravního podniku 
nebo složek integrovaného záchranné-
ho systému.

Z pohledu legislativy tak dochází 
k porušení zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích. V paragrafu 27 je 

výslovně uvedeno, že řidič nesmí zasta-
vit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti 
kratší než pět metrů před hranicí křižo-
vatky a pět metrů za ní.

Strážník může na místě za takový 
přestupek uložit pokutu až do výše dvou 
tisíc korun. Také může rozhodnout o od-
stranění vozidla, které tvoří překážku, 
a nařídit odtah.

Městská policie Olomouc proto nabá-
dá řidiče k ohleduplnosti a respektování 
pravidel silničního provozu.   dtx

 BEZPEČNĚ V PARCÍCH I ULICÍCH 
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Před sto lety se vrátil 6. čs. střelecký 
pluk Hanácký do Olomouce
Přesně před sto lety se velkolepě sla-
vil příchod jedné z nejvýznamnějších 
legionářských jednotek, 6. čs. střelecké-
ho pluku Hanáckého, do Olomouce. Po 
strastiplných bojích v Rusku a po ná-
ročné cestě kolem světa mohli v červnu 
roku 1920 příslušníci „Hanáckého“ pluku 
konečně defilovat na olomouckém Masa-
rykově náměstí. Po unifikaci českosloven-
ské armády se přímým pokračovatelem 
legionářských tradic stal Pěší pluk 6 
„Hanácký“, jehož čestný název byl ještě 
v září roku 1937 rozšířen na „Hanácký ge-
nerála Janina“. Město Olomouc se stalo 
jeho posádkovým městem až do okupace 
v březnu roku 1939.

Samotný 6. střelecký pluk byl založen 
v červenci roku 1917 v ukrajinském měs-
tečku Borispol. Během krátké doby obdr-
žel také svůj dnes již legendární čestný 
název „Hanácký“. V prvním období čítal 
pluk celkem 27 důstojníků a 1636 dobro-
volníků – střelců, přičemž prvním velite-
lem se stal ruský důstojník plk. Antonov. 
Mezi nejvýznamnější bojové vystoupení 
pluku bezesporu patří bitva o železniční 
uzel v Bachmači. Bezprostředně pak ná-
sledovaly další boje proti bolševikům na 
transsibiřské magistrále. Za své sibiřské 
anabáze jednotka utrpěla ztráty asi 170 
mrtvých, 30 nezvěstných a 620 zraně-
ných mužů.

Dne 25. dubna 1920 příslušníci pluku 
konečně opustili ruský přístav Vladi-
vostok, aby po 47 denní plavbě připlu-
li do Terstu. Odtud pak měli vlakem 
konečně zamířit do Olomouce. Jejich 
příjezd celé město netrpělivě očekáva-
lo. Do Olomouce se sjížděli obyvatelé 
přilehlých vesnic a také rodiny, které 
se chystaly mezi legionáři hledat své 

příbuzné. Městská rada apelovala na 
majitele domů, kolem kterých měly jed-
notky pochodovat, aby své nemovitosti 
ozdobili prapory a květinami v národních 
barvách. Legionáře plánoval za vojsko 
přivítat velitel 7. pěší divize generál Josef 
Kroupa, což se nakonec neukázalo jako 
nejlepší nápad, a také starosta města Ka-
rel Mareš a další.

Až 19. června přišla do Olomouce ofi-
ciální zpráva, že příslušníci pluku dorazí 
hned následujícího rána. Obyvatelé a ná-
vštěvníci zakrátko zamířili k olomouc-
kému nádraží a netrpělivě očekávali 
příjezd prvních souprav. Bezprostřední 
svědci uváděli, že „prostor před nádražím 
jakož i peron přeplněny jsou ohromný-
mi davy civilního obyvatelstva a vojska“. 
Ráno dne 20. června roku 1920 přijely do 
Olomouce pod velením pplk. Jana Jaroše 
konečně první dva prapory. Po slavnost-
ním uvítání na nádraží jednotky pluku 
nastoupily pochod směr tehdejší Masary-
kovo náměstí.

Slavnost zahájil pěvecký spolek Že-
rotín, načež následovalo hlášení pplk. Ja-
roše veliteli 7. pěší divize gen. Kroupovi. 
Hudba pluku následně začala hrát státní 
hymnu, což zapříčinilo první, ale bohu-
žel ne poslední incident. Dav na náměstí 
se totiž rozbouřil, protože někteří Němci 
nesňali z hlav klobouky. Další incident 
následoval po tom, co na tribunu vy-
stoupil gen. Josef Kroupa, aby pozdravil 
legionáře. Sám Kroupa byl bývalý rakous-
ko-uherský podmaršálek, který kon-
cem války sloužil na italské frontě. Mezi 
příslušníky Hanáckého pluku se rychle 
rozšířila informace, že zde z titulu své 
funkce podepisoval rozsudky smrti nad 
zajatými československými legionáři. 

Jeho projev tak logicky nezůstal bez re-
akce nastoupeného vojska. Podle svědků 
se „v té chvíli zavlnily řady legionářské 
a ze středu jejich ozvaly se rozhořčené 
výkřiky: Dolů s ním! Pryč s ním! Tebe ne-
posloucháme! Tys dal věšet legionáře! 
Dusné ticho zavládlo po celém náměstí. 
Toto nečekal nikdo“.

Josefa Kroupu projevy zarazily, nicmé-
ně v proslovu dále pokračoval. Legio-
náři se začali opětovně ozývat s tím, že 
chtějí českého generála. K nastoupeným 
praporům se přidávali i diváci. Situace 
gradovala a Kroupa svůj proslov tak ani 
nedokončil a slavnost opustil. Pak násle-
doval již pozitivně přijatý projev staros-
ty Karla Mareše a posléze řeč legionáře 
Roubala. Ten závěrem přítomným řekl: 
„Musíme pokračovati a dokončiti ono 
velké dílo, které jsme si vytkli za svůj cíl! 
Musíme vybudovati společnou prací no-
vou bratrskou armádu, armádu poctivých 
a uvědomělých občanů československé 
republiky. K nové práci v naší osvoboze-
né vlasti volám Zdar!“

Tím byl také oficiální program skon-
čen a legionáři se odebrali do nových 
kasáren. Ubikace legionářů následně ale 
zaplnili olomoučtí obyvatelé a navíc také 
rodiny, které hledaly své příbuzné. Slav-
nostní den pomalu končil. Kronikář pluku 
nicméně poznamenal, že celkem sváteč-
ní nálada byla přece jen narušena onou 
„vzrušující scénou“.

Hanácký pluk se významným způso-
bem zapsal do historie 1. československé-
ho odboje a taktéž do vojenských dějin 
města Olomouce v letech 1920–1939. 
O necelé dvě dekády později se řada pří-
slušníků Pěšího pluku 6 „Hanáckého ge-
nerála Janina“, věrna svým legionářským 
tradicím, zapojila do protinacistického od-
boje, ale to je již úplně jiná kapitola…

  Milan Vyhlídal

Autor je tajemníkem Výboru Jednoty ČsOL Olo-
mouc – 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého“

Redakčně kráceno.  
Plné znění textu najdete na webové 
stránce archivy.olomouc.eu

PŘED STO LETY



NÁZOR ZASTUPITELE

Připomínkování významných městských staveb jako folklór?

Nedávno jsme dostali vzkaz na facebooku. Zněl pozitivně, ve výsledku byl ale 
velmi skeptický: „Čeho jste dosáhli?“, ptal se. „Političtí mastodonti vás berou 
jako folklór, jako nutné zlo.“

Popisovali jsme totiž, jak se vyvíjely naše iniciativy ohledně rekonstrukce 
ulice 8. května. V srpnu 2019 jsme tam uspořádali happening, křídami jsme 
přesně podle projektu vyznačili zóny pro chodce a pro auta, aby občané města 
viděli, jak má budoucí vstupní ulice do historického centra vypadat. Fotky a vi-
deo z akce měly značný ohlas na sociálních sítích.

Pan primátor nás nejdříve označil za vandaly, než se ukázalo, že křídy 
smyje letní bouřka. Udání na policii bylo označeno za bezpředmětné. Vedení 
Olomouce souhlasilo se schůzkou. Projekt opravy ulice 8. května totiž existuje 
již přes deset let, během kterých se radikálně změnily trendy městské mobility. 
Není divu, že si dnes, v době hlasitě deklarovaných proekologických opatření, 
představujeme střed města jinak, než v roce 2009.

Nepřesvědčili jsme zástupce města, aby celou ulici proměnili na pěší zónu 
v jedné výškové úrovni. Byly ale přislíbeny některé menší změny, které špatně 
nakreslený projekt částečně vylepší. Nevíme ale, jestli se tak stalo, protože na 
stránkách města visí stejný nákres jako po schválení drobných změn v srpnu 
2019. V ulici se nyní kope, nelze odhadnout, co vlastně vzniká.

Napsali jsme tedy v květnu další dopis Radě města a žádáme znovu zdán-
livé drobnosti, které by radnici nepodřízený městský architekt samozřejmě 
měl hlídat: dostatečně široké chodníky, snížení obrubníků pro rychlé zásobo-
vání místních obchodů, bezbariérová opatření pro kočárky a vozíčkáře, citlivé 
zacházení s prostorem kolem chrámu sv. Mořice (nechceme trakční stožáry 
přímo před chrámovými okny), stojany pro kola.

Můžeme doufat, že se aspoň něco z našich návrhů uskuteční, ale celé jed-
nání radnice v této kauze připomíná spíše prohru zdravého rozumu s teoriemi 
dopravního inženýrství pozdní normalizace. A taky netransparentní jednání 
a nedodržení domluv.

Nechceme být za chronické kverulanty, kromě připomínkování vždy nabízí-
me konkrétní, nijak nákladná, legislativně průchodná řešení. Příkladem mohou 
být aktuálně rekonstrukce mostů přes Moravu a Mlýnský potok – i ty nesou 
v projektu závažné nedostatky. Podnikáme v tomto ohledu všemožné kroky, 
které nám opoziční politika dovoluje. Více na webu a facebooku Piráti a Sta-
rostové Olomouc. Pokud časopis Olomoucké listy umožní na svých stránkách 
polemiku o městské mobilitě, velmi rádi se jí zúčastníme.

Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové

KULTURA

BYT 5+1 v Olomouci
Nabízíme k prodeji nádher-
ný a prostorný byt nedale-
ko centra Olomouce. Byt 
s rozlohou 185 m2 se rozklá-
dá v 1. patře měšťanské vily 
a  je z něj krásný výhled do  
Čechových sadů. Každý 
pokoj v něm má své osobi-
té kouzlo. Na zimní zahradě 
a balkonu si můžete vychutnat 
zdejší klid. Vše ladí v harmo-
nický celek a ideální rozvržení 
a dispozice bytu mu dává pří-
ležitost i ke komerčnímu vy-
užití. Je zde i bezproblémové 
parkování. Vila je postavena 
v zahradě o rozloze 807 m2, 
kterou je možné odkoupit. Pro 
více informací volejte.

ZAHRADA v Bolelouci
Nabízíme prodej zahra-

dy v Bolelouci, na krásném 

a  klidném místě nedaleko 

Olomouce. Pozemek mezi 

řekou Moravou a Mlýnským 

náhonem je kousek od rybní-

ku Pusty IV a hned vedle jezu, 

který byl vybudován v letech 

1929-1932. Betonový jez je 

spolu s kovovou konstrukcí 

52 m dlouhý. Při návštěvě to-

hoto místa by vás ani v duchu 

nenapadlo, jak může být tak 

krásné místo blízko Olomou-

ce. Chcete-li být obklopeni 

nádhernou přírodou a na klid-

ném místě, volejte a domluvte 

si prohlídku.

Eliška Kolomazníková, DiS

RE/MAX G8 Reality

Telefon: +420 775 855 850

E-mail: eliska.kolomaznikova@re-max.cz

www.eliskakolomaznikova.cz

NÁZOR ZASTUPITELE

Nové cyklopruhy a nové cyklostezky

Dnešní cyklodoprava přes most u Bristolu přináší jistá omezení. Musíme vzít 
nicméně v potaz, že tento cyklistický diskomfort je způsoben faktem, že se stá-
le jedná, v případě mostu, o nedokončenou stavbu. V současnosti odbor dopra-
vy a územního rozvoje připravuje realizaci jízdních pruhů na ulici Pasteurova. 
Ty by měly být namalovány do konce letošního roku a cyklisté by poté mohli 
v klidu přejet přes most u Bristolu směrem do ulice Na Letné a dále pokračovat 
po cyklostezce.

Cyklisté také budou moci v budoucnu využít nové cyklostezky, která bude 
projektována z ulice Na Letné po ulici Husova a dále po tř. 17. listopadu. Po 
dokončení stavby bude dále možnost sjet po vybudovaných sjezdech na mostě 
u Bristolu na pravý či levý břeh řeky Moravy a pokračovat po celé délce ná-
plavky.

Vzhledem k tomu, že denně jezdím na kole, mám možnost vidět, jak ná-
plavka roste, a musím říci, že se již teď těším, až se projedu okolo řeky Moravy 
po nově vybudovaných cyklostezkách. Osobně si také myslím, že se naše nově 
vybudovaná náplavka stane frekventovaným místem, kde bude ráda trávit vol-
ný čas spousta Olomoučanů, tak jak tomu je kupříkladu v Praze.

Svatopluk Binder / ANO 2011
předseda komise městské části Nové Hodolany

Statutární město Olomouc nabízí 
k pronájmu prostor o celkové výměře 
36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, ul. 
Jilemnického č. o. 29, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plo-

cha a nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc.
Energetická náročnost budovy: F – velmi nehospodárná.
Žádost o nájem lze podat osobně na podatelně Magistrátu města 
Olomouce nebo písemně na adresu: Magistrát města Olomouce, 
odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc.
Bližší informace: Kateřina Kašpárková, telefon: 588 488 278, 
604 290 164 | e-mail: katerina.kasparkova@olomouc.eu.

Statutární město Olomouc nabízí byty k pronájmu. Termín pro 
podání žádostí je do 17. 6. 2020. Fotografie bytů, termíny prohlídek 
a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.

Černá cesta 9, č. b. 15, v 5. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 
45,89 m2). Jistota 13.000 Kč. Nájemné 110 Kč/m2/měsíc, tj. 4.823 Kč 
+ zálohy na služby ve výši 1.470 Kč.
Rozměry: pokoje: 16,8+14,2 m2, kuchyň: 5,4 m2, předsíň: 2,6 m2, WC 
+ koupelna: 2,7 m2, balkon: 1,4 m2, sklep: 2,6 m2

tř. Kosmonautů 20, č. b. 18, v 5. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu 
40,51 m2). Jistota 10.000 Kč. Nájemné 110 Kč/m2/měsíc, tj. 4.295 Kč 
+ zálohy na služby ve výši 1.329 Kč.
Rozměry: pokoj: 18,3 m2, kuchyň: 8,3 m2, předsíň: 7,5 m2, WC + kou-
pelna: 3,1 m2, balkon: 2 m2, sklep: 1 m2

Pavelčákova 21, č. b. 3, ve 2. NP, o velikosti 1+kk (plocha bytu 
24,51 m2). Jistota 10.000 Kč. Nájemné 110 Kč/m2/měsíc, tj. 2.696 Kč 
+ zálohy na služby ve výši 720 Kč.
Rozměry: pokoj s kuchyňským koutem: 16,4 m2, předsíň: 3,7 m2, WC 
+ koupelna: 4,3 m2

 
Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, 
a. s, bytové oddělení, Školní 2, 779 00 Olomouc, telefon 585 238 119, 
585 238 106.

NABÍDKA MĚSTSKÝCH BYTŮ K PRONÁJMU
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TIRÁŽ

TAJENKA
Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je...
— Václav Havel, disident a český prezident (1936–2011)

Vylosovaný úspěšný luštitel získá dvě vstupenky na 
zahajovací koncert Moravské filharmonie, který se 
koná v září.

Tajenku křížovky zasílejte do 19. června 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: 
Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, 
aby něco řekli. (Platón)
 
Úspěšná luštitelka: Eva Vystrčilová

KŘÍŽOVKA

SPOJOVAČKA
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www.OlomoucSiPomaha.cz

Olomouc si pomáhá!
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