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Město pomáhá zahrádkářům, 
budou mít novou kolonii

Sculpture line: vstup do 
parku ovládli lidoopi

Dříve zvonily, teď budou 
cymbály radnici zdobit
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V době krize je nesmírně důležitá pomoc všech. Mnoho olomouckých obchodníků, 
živnostníků a organizací se nyní ocitlo ve velmi těžké situaci. V souvislosti 

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

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

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

Olomouc si pomáhá!

Spolu to zvládneme!

Vyberete si Podpoříte Pomůžete!

www.OlomoucSiPomaha.cz #olomoucsipomaha

DĚKUJEME
ZA PODPORU

35 pracovních míst, 4 samostatné kanceláře, 1 meeting room, 1 private zóna, 2 telefonárny, 
1 chillout zóna, 1 kuchyň, 7 minut tramvají do centra Olomouce, 1 minuta chůze od vlakového nádraží. 

Zajímá vás, jaké to je v coworku? Chcete si rezervovat stůl nebo kancelář? 

724 854 774, zuzana.meciarova@telegraph.cz, sofia.taranenko@telegraph.cz
Telegraph Hub, Jungmannova 3, Olom., www.telegraph.cz

Vaše místo na práci
Telegraph Hub
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V TOMTO ČÍSLE
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SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE ZDOBÍ 
BAROKNÍ KVĚTINOVÉ ORNAMENTY

JSEM TAM, KDE JSEM
CHTĚLA BÝT

OBYVATELÉ LAZCŮ SE ZAPOJILI  
DO DEBATY O NOVÉM PARKU

SVATÁ ANNA SE DÍKY DOTACÍM 
OTEVŘELA LIDEM

DIVADLO NA CUCKY A GALERIE XY 
BUDOU ŽÍT I V LÉTĚ

Kombinace barev a tvarů vytvořila uznávaná 
česká floristka Pavlína Švecová, jejíž tvorbu 
znají i návštěvníci květinových výstav. 

Rozhovor s olomouckou Edith Piaf, 
pouliční písničkářkou Terez Wrau, která 
se narodila jako Tereza Tothová.

Řadu nápadů i kreativních řešení přinesla 
veřejná diskuse k připravovanému
projektu na Lazcích.

31
HASIČI U BLESKOVÝCH POVODNÍ 
VYUŽILI ČERPACÍ KONTEJNER

Kontejner je vybaven velkým počtem 
čerpadel pro odčerpání vody ze
zatopených objektů. 

V posledních sedmi letech se podařilo 
získat do regionu na opravy památek 
437 milionů korun.

V Olomouci se uskuteční premiéra 
několika představení, která vzniknou 
přímo na základě výzvy Divadla na cucky.

Patří květinová výzdoba na barokní sloup? Líbí se vám?

Danuše Koudelková
prodavačka

NEVÍM

Nevím, jestli patří, mně nevadí.
Sama pěstuju kytky. A aspoň 
tam nikdo nesedí. 

GLOSA

Znáte to, člověk čeká celý týden na pátek 
a celý rok na léto… A najednou je tady. 
Předjaří vzal virus, jaro déšť. Jakoby to 
ani nebylo, tak snad si aspoň toho léta 
trochu užijeme.

Ale bude to jiné léto. Na dovolenou, 
pokud pojedeme, tak jen za humna. 

Němčina, španělština, korejština, tu letos 
v Olomouci asi neuslyšíme. Ale přece jen 
nám něco zůstane – skvělá zmrzlina na 
rohu, rozpálená dlažba, stín u kávy na 
zahrádce a k večeru – ticho, do kterého 
pleská voda z kašny…

No a ještě něco přes den. Zpěv a tóny 
kytary nebo harmoniky či loutny. Buskeři 

čili pouliční zpěváci a hudebníci. Olo-
mouc je na rozdíl od jiných měst nevyhá-
ní ani nijak nereguluje. Naštěstí. Protože 
když hraje hudba na náměstí a v ulicích, 
je všechno lepší, i léto.

Pavel Konečný 
předseda redakční rady

OBSAH / ANKETA

Jakub Štábl
IT technik

Mně se líbí, je to pěkný. Nemyslím 
si, že by ta květinová výzdoba 
památku nějak znesvětila. 

ANO

Pavel Hruška
důchodce

Výzdoba na sloup nepatří. Nelíbí se 
mi, je to jako na hřbitově. 

NE
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OZNÁMENÍ

Chcete koupit pozemek nebo se chys-
táte stavět? Podejte si žádost o územně 
plánovací informaci na odbor dopravy 
a územního rozvoje, úřad územního plá-
nování – Hynaisova 10. Získáte informace 
o podmínkách využívání území a změn 
jeho využití. Získání těchto informací je 
prvotním krokem k volbě budoucího zá-
měru. Formulář žádosti najdete na webu 
města a podání žádosti je bezplatné.

Kvůli pandemii koronaviru došlo ke změ-
ně termínu jednání KMČ Svatý Kopeček 
na 13. července v 19:00.

Selské trhy na Floře se staly příjemnou 
tečkou za pracovním týdnem. Pro velký 
úspěch budou pokračovat i v létě. Mož-
nost nakoupit si od lokálních výrobců 
a pěstitelů bude 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 28. 8. 
Selské trhy se budou konat jednou za čtr-
náct dní a otevírací doba je prodloužena 
do 18:00.

Podzemní parkoviště v přednádražním 
prostoru má dva nové platební terminá-
ly. Nově mohou zákazníci platit za par-
kování i platební kartou.

Neformální setkání se slabozrakou ma-
lířkou Zlatou Zumrovou se uskuteční 
9. července od 14 hodin v pobočce měst-
ské knihovny v Brněnské ulici. Výstava 
jejích děl je přístupná do 31. srpna.

Setkáním v olomoucké modlitebně Bra-
trské jednoty baptistů (bývalé kino Lípa) 
byla v polovině června zahájena Noc 
kostelů v olomoucké arcidiecézi. Ná-
vštěvníkům se otevřelo na 150 kostelů, 
kaplí a modliteben.

České encyklopedie v regále i pod lam-
pou je název výstavy ve Vlastivědném 

muzeu. Výstava provází historií tvorby 
všeobecných encyklopedií od prvního 
pokusu Františka Palackého a v nejrůz-
nějších variantách představí nejslavnější 
českou encyklopedii Ottův slovník na-
učný. K vidění jsou i unikáty jako Naučný 
slovník aktualit z let 1938 a 1939, Nový 
Orbis pictus nebo jen těžko čitelné ka-
pesní vydání Malého slovníku naučného. 
Výstava trvá do 23. srpna.

Několika úseky zbrusu nových chodníků 
se od poloviny června pyšní areál Fakult-
ní nemocnice Olomouc. Jejich výstavba 
stála zhruba čtyři miliony korun.

Promenádní koncerty jsou i letos plá-
novány na všechny letní neděle. Jako 
vždy v altánku ve Smetanových sadech 
od 16 hodin. Hrát budou: Vaše kape-
la (12. 7.), Hanácký mužský sbor Rovina 
(19. 7.), Olomoucký swingband (26. 7.), 
Stanley’s Dixie Street Band (2. 8.), Pavel 
Novák (9. 8.), Hudba hasičského záchran-
ného sboru (16. 8.), Black Ladies (23. 8.) 
a Moravské divadlo (30. 8.).

Obnovená oranžerie získala cenu odborné 
poroty v národní putovní výstavě Má vlast 
cestami proměn. Ta prezentuje zdařilé re-
konstrukce zchátralých historických objek-
tů. Oranžerie ve Smetanových sadech je 

národní kulturní památkou a do Olomouce 
byla převezena v roce 1886 ze zámeckého 
parku ve Velké Bystřici. Dřevěná konstruk-
ce doplněná množstvím ornamentálních 
prvků platila již v té době za unikát, proto-
že byla zbudována po vzoru oranžerie ve 
francouzském Versailles.

Cyklomapu Olomoucka doplní obrázky 
dětských malířů. Zlínské CBS Nakladatel-
ství odstartovalo projekt malovaných cy-
klomap, které jsou určeny především pro 
plánování cyklovýletů s dětmi. Dětské 
ilustrace doplní příběhy měst v regionu.

Statutární město Olomouc nabízí byty 
k pronájmu. Termín pro podání žádostí je 
do 22. července. Fotografie bytů, termíny 
prohlídek a bližší informace jsou uveřej-
něny na www.sno.cz. Žádosti je možné 
podávat písemně na Správě nemovitostí 
Olomouc, a. s., bytové oddělení, Školní 2, 
779 00 Olomouc, telefon 585 238 119.

Moravské divadlo bude v létě kočovat po 
Olomouckém kraji. Je to součást letoš-
ních oslav sta let stálé české divadelní 
scény v Olomouci. Adaptaci Hrabalových 
Postřižin uvede v hanušovickém pivova-
ru, populární komedie Když se zhasne 
zažije premiéru ve Šternberském klášte-
ře a divadlo se bude hrát také na zám-
cích v Tovačově a Brodku u Prostějova.

Zkoušíte rádi exotické delikatesy? Nebo 
milujete spíše tradiční českou a regi-
onální kuchyni? Garden Food Festival 
letos nabídne řadu speciálních a nezapo-
menutelných gastronomických zážitků. 
Představí zajímavé kulinářské koncepty, 
farmářské a lokální produkty, destiláty, 
tuzemská i světová vína či produkty z mi-
nipivovarů. V programovém menu nebu-
dou chybět ani aktivity pro děti, beauty 
zóna a hudební představení. V centru 
Olomouce od 5. do 9. srpna.

INFORMAČNÍ SERVIS

Probíhající a předpokládané uzavírky komunikací v Olomouci
do 3. července úplná uzavírka ulic Jaselská a Hanácká
do 10. července částečná uzavírka ul. Pavlovická 
 úplná uzavírka ul. B. Martinů
do 21. července částečná uzavírka I/46 ul. Šternberská (Týneček) 
do 31. července částečná uzavírka ul. Dělnická
 částečná uzavírka tř. Míru
od 7. července do 11. srpna úplná uzavírka silnice II/448 ul. U Podjezdu (mimo bus)
od 13. července do 21. srpna úplná uzavírka ul. Tř. Svobody (jednosměrně) ve směru k náměstí Národních Hrdinů
do 30. srpna úplná uzavírka sjezdu z ul. Velkomoravská do ul. Jihoslovanská 
do 20. září úplná uzavírka ul. Arbesova a Heyrovského
do 15. prosince  úplná uzavírka ul. 8. května 
do 31. prosince  úplná uzavírka ul. Nábřeží
do 30. června 2022  úplná uzavírka ul. Masarykova
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PO STALETÍ ZVONILY, TEĎ BUDOU 
CYMBÁLY RADNICI ZDOBIT

Starší z nich odlil olomoucký zvonař Jan Konvář už roku 1501. Druhý k němu přibyl v roce 1603. 

Cymbály z věže olomoucké radnice pamatují staletí. 
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Cymbály, tedy zvonům podobné součásti 
věžních hodin, patří k olomoucké radnici 
už víc než půl tisíciletí. Po celou dobu 
je téměř nikdo nikdy nemohl vidět. Nyní 
se to zásadně změní – po návratu ze 
zvonařské dílny budou cymbály poprvé 
v dějinách všem na očích.

MICHAL FOLTA

Cymbály byly společně s menším signálním 
zvonem sejmuty z věže radnice při rekon-
strukci v loňském roce. S ohledem na to, že 
k těmto nástrojům byl mimořádně obtížný 
přístup, protože na rozdíl od zvonů bývají 
cymbály napevno uchycené uvnitř kon-
strukce věže a nepočítá se s volným přístu-
pem k nim, chyběla jim také odpovídající 
péče. Obě památky tudíž nutně potřebo-
valy po staletích provozu odborné očiš-
tění a konzervaci povrchu. Za tím účelem 
je v lednu převzali odborníci ze známé 
zvonařské dílny Tomášková – Dytrychová 
v Brodku u Přerova.

Cymbály a požární zvon
Každý z cymbálů měl na věži jinou funk-
ci. „Velký cymbál sloužil k odbíjení celých 
hodin, malý umístěný pod ním k odbíjení 
čtvrtí. Původně byl ve věži jen velký po-
zdně gotický cymbál, ulitý už roku 1501. 
K němu byl přidán v roce 1603 menší 
renesanční cymbál,“ uvedl ve svém po-
sudku historik Leoš Mlčák. „Oba cymbály 
jsou autorsky určené. Velký je signován, 
malý byl autorovi připsán na základě 
srovnávací analýzy.“ Autorem většího 
gotického cymbálu je mistr Jan Konvář 
(Johannes Kandler), menší nástroj zhoto-
vil olomoucký zvonař Zachariáš Milner. 
Podle odborného posudku jde o význam-
né umělecké i technické památky.

Signální či požární zvon, který byl spo-
lu s cymbály sejmut z radniční věže, je 
vysoký 71 centimetrů a jeho dolní věnec 
má průměr 84 centimetrů. Tento zvon 
pravděpodobně pochází až z doby histo-
rizující přestavby radnice na přelomu 19. 
a 20. století.

Po opravě na výstavu
Cymbály a zvon byly nejen znečištěné, 
ale i částečně mechanicky poškozené – 
ve zvonařské dílně museli vyrovnat ne-
rovnosti a spodní část, takzvaný věnec, 
byla navíc oštípaná. Na povrchu staršího 
z cymbálů byly patrné údery nadměrně 
těžkého kladiva. Všechny tyto nedostat-
ky a stopy staletého fungování už zkuše-
ní zvonaři z Brodku odstranili a napravili. 
Nyní jsou unikátní historické nástroje vy-
čištěné a zrenovované a brzy se vrátí do 

Olomouce. Co s nimi bude dál? Poprvé 
v historii města si je budou moci lidé pro-
hlížet. Cymbály totiž budou vystaveny na 
speciální konstrukci na nádvoří radnice. 
Na věž se už nevrátí, protože čas na rad-
nici oznamují jiné zvony a orloj. „Vnímám 
to tak, že pro Olomoučany i návštěvníky 
města jde o jedinečnou možnost vidět 
jeden z dokladů vysoké uměleckořeme-
slné dovednosti našich předků. Cymbály 
budou na nádvoří radnice uloženy a vy-
staveny jako chlouba města pro nás i pro 
příští generace, zatímco v případě vrácení 
do věže by je opět po staletí nikdo nevi-
děl. To by byla nepochybně škoda, vždyť 
i historici hodnotí úroveň těchto cymbálů 
jako velmi vysokou,“ vysvětluje primátor 
Mirek Žbánek.

S navrácením cymbálů na věž se od 
počátku rekonstrukce nepočítalo, ostat-
ně jejich praktická funkce coby oznamo-
vatele času už nebyla využívána. Jedinou 
podmínkou ze strany památkářů bylo, 
aby práci provedla odborná zvonařská 
dílna se zkušenostmi s opravami historic-
kých zvonů. Přesto se po převozu cymbá-
lů do Brodku začalo v Olomouci o jejich 
vrácení do věže diskutovat.

Z technického hlediska by ovšem 
byl nyní návrat mimořádně obtížný – 
již usazená opravená část špice by se 
musela znovu uvolnit, sundat z věže až 
na dlažbu Horního náměstí a opětov-
ně rozebrat. To by znamenalo zdržení 
stavby na zhruba půl roku a zvýšení ná-
kladů o 10 až 15 milionů korun. Cym-
bály by byly v konstrukci věže umístěny 
poměrně problematicky a při dnešních 
požadavcích na bezpečnost by se tak 
už v žádném případě nemohlo postupo-
vat. V minulosti byl cymbál dodatečně 
a nepříliš kvalitně vkládán do konstruk-
ce věže, kdy bylo vyřezáno roznášecí 
„sluníčko“ nad lucernou věže a několik 
dalších prvků, aby bylo možné cym-
bál vložit dovnitř. Následně se vyřeza-
né prvky vrátily zpět a různě posilnily. 
Z dnešního pohledu a znalostí o prů-
běhu vnitřních sil na konstrukci by bylo 
mimořádně obtížné splnit požadavek na 
umístění cymbálů a zároveň zajistit, aby 
se věž následně nerozpadla.

Cymbály tak po staletích, kdy na rad-
nici zvonily, budou radnici zdobit. Čas 
bude nadále oznamovat orloj a zvon 
z věžních hodin.

Popis cymbálů
Na starším cymbálu z roku 1501 je ná-
pis gotickou minuskulí, který zní: ▲ en 
ego campana ▲nvnqv[a]m ▲ pronvn-
cio ▲vana § ignem § vel festvm § bellvm 

§ avt § f[u]nvs honestvm § a[m]en § in § 
honore § s[ancti] francisci ▲ anno ▲ do-
mini ▲ milesimo ▲ ccccc ▲ primo. (Hle 
já jsem zvon, který nikdy neoznamuje 
nadarmo oheň nebo svátek, válku nebo 
počestný pohřeb, amen, ke cti sv. Fran-
tiška, léta páně tisíc pět set jedna). Na 
krku je zvlněná nápisová páska s dvou-
řádkovým nápisem: maister ▲ johannes 
▲ kandler ▲ me fecit (Mistr Jan Konvář 
mě zhotovil). Cymbál má dolní průměr 
168 a výšku 90 cm.

Menší hodinový cymbál odbíjející čtvr-
tě hodiny má závěsnou korunu tvořenou 
šesti uchy zdobenými lineárním větvič-
kovým ornamentem. Na jeho čepci obíhá 
jednořádkový nápis kapitálou, který zní: 
ANNO DOMINI 1603 IST DIESE V(H)RS-
CHAL(L)EN AVS BEFEL FEIT STAEINHEISEL 
(GEGOSSEN). Léta Páně je tento hodinový 
cymbál z příkazu Víta Steinhaisela (odlit). 
Dolní průměr je 98 cm.

CYMBÁLY

Cymbál není zvon

Ve věžích bývá cymbál na rozdíl od zvonů 
zavěšen pevně a rozeznívá jej bicí kladivo, 
které do něj tluče z vnější strany. Cymbál 
má i specifický tvar – bývá výrazně nižší 
než zvon o stejném průměru. Cymbál je 
zpravidla odlit z oceli nebo bronzu, jeho 
výrobou se zabývali zvonaři a kovolijecké 
dílny. Cymbál má jednodušší tvar než zvon 
a jeho výroba je daleko snazší. 

Y nebo I
Odborníci obvykle píší v názvu tohoto 
specifického předmětu ypsilon, tedy cym-
bál. Většina lidí ovšem zná především 
tradiční lidový strunný nástroj, jehož 
název zní stejně, píše se ovšem s měk-
kým i, tedy cimbál. Internetová jazyková 
příručka Ústavu pro jazyk český variantu 
s tvrdým y „cymbál“ ani nezná, přesto ji 
v odborných textech nacházíme. Pojem 
pochází podle etymologického slovníku 
z latinského slova cymbalum, v němž se 
píše ypsilon. Termín „cymbal“ používá 
například i angličtina. A konečně Cymbal 
znají i zemědělci; je to postřik proti plísni 
na bramborách a vinné révě.
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První místo v kategorii zpravodajů vel-
kých měst obsadily Olomoucké listy. 
Soutěž radničních zpravodajů organizo-
val Kvalikom, z. s. – spolek zaměřený na 
posuzování kvality komunikace úřadů 
s veřejností.

Ve své kategorii porazily Olomoucké 
listy dalších 56 účastníků. „Rozhodování 
bylo těsné a obtížné. Vítězem se nakonec 
stal velmi originální zpravodaj Olomouc-
ké listy, následovaný měsíčníkem Kladno. 

Trojici uzavírá měsíčník Pětka,“ uvedl za 
šestičlennou porotu odborníků její před-
seda Zdeněk Novák.

V hodnocení poroty se mimo jiné píše, 
že Olomoucké listy v mnoha ohledech 
přinášejí zcela ojedinělé postupy a ná-
pady. „Obsah má grafickou úpravu na 
vynikající úrovni, grafické prvky vychází 
z podoby loga města, s nímž se pracu-
je napříč celým zpravodajem, aniž by 
to čtenáře opticky rušilo a výsledkem 
je, že každá strana zpravodaje je jasně 

rozpoznatelná,“ hodnotila porota. Záslu-
hu na tom mají tvůrce layoutu Petr Šma-
lec a grafik Petr Macháček.

„Dalším neotřelým nápadem je, že 
v magazínu je věnována celostrana an-
ketní otázce pro všechny zastupitelské 
kluby, ale navíc i zvlášť prostor pro pří-
spěvky zastupitelů. V naprosté většině 
radničních listů je toto směšováno a čas-
to jsou anketní otázky považovány za po-
skytnutí zákonem chráněného prostoru 
pro vyjádření zastupitele,“ uvádí hodno-
cení Olomouckých listů. To je výsledkem 
konsenzu celé redakční rady, kterou kro-
mě pracovníků magistrátu tvoří zástupci 
koaličních i opozičních stran.

Olomoucké listy jsou přitom podle 
názoru odborné poroty odpolitizované. 
„Neobsahují klasické politické úvodní-
ky, místo nich jsou krátké glosy,“ ocenila 
hodnotící komise. Součástí soutěžního 
hodnocení jsou ale i rady, jak periodikum 
ještě zlepšit.

Olomoucké (dříve Radniční) listy vy-
cházejí od roku 1995. Jejich dnešní po-
doba je ze září 2019. Zpravodaj občanů 
města Olomouce, jak zní podtitul, se tisk-
ne v nákladu 54 tisíc kusů a distribuuje se 
do schránek zdarma. Redakci tvoří pra-
covníci oddělení mediální komunikace, 
propagace a marketingu olomouckého 
magistrátu. Elektronická verze časopisu 
je na webu města.   pok

Sloup Nejsvětější Trojice zdobí pestré 
barokní květinové ornamenty
Do květinové výzdoby zahalili zahradní-
ci schodiště okolo základny sloupu Nej-
světější Trojice. Tisíce letniček na něm 
tvoří klasické barokní ornamenty. Ba-
rokní sloup, který je unikátní památkou 
zapsanou na seznamu UNESCO, se tím 
stal atraktivní součástí letošní květinové 
výzdoby města.

Kombinace barev a tvarů vytvořila uzná-
vaná česká floristka Pavlína Švecová, 
jejíž tvorbu znají i návštěvníci květino-
vých výstav Flora Olomouc. Výzdobu 
tvoří zhruba dva a půl tisíce kusů květin 
pěti druhů, konkrétně afrikánů, begónií, 
hlazenců, pestrovek či trav. Výsadba je 
tvořena nízkými letničkami a vyššími tra-
vinami, což má výslednému dílu dodávat 
větší plastičnosti a dynamičnosti.

„Květinové dekory na sloupu Nejsvětější 
Trojice jsou novinkou a rozšiřují pro letošní 
turistickou sezonu květinovou výzdobu 
v centru města. Očekávali jsme, že někomu 

se to líbit nemusí. Spíše nás překvapily 
názory, že toto pojetí Trojici znevažuje či 
poškozuje. Na vysvětlenou – instalace je 
provedena podle podmínek stanovených 
orgánem památkové péče. Květiny jsou 
v dřevěných truhlících, pod nimiž je na 
pevném igelitu umístěna geotextilie z dů-
vodu ochrany kamene,“ uvedla náměstky-
ně primátora Markéta Záleská.

Výzdoba, která je na schodišti pod 
Nejsvětější Trojicí, se bude během letní 
sezony měnit.

Podle náměstkyně floristické zdobení 
k baroknímu sakrálnímu umění orga-
nicky patří. „Baroko bylo velmi živou 
a pestrou dobou a i při nejrůznějších ná-
boženských slavnostech se květiny hojně 
využívaly. Zapojit náš nádherný barokní 
sloup do sezonní výzdoby jsme se roz-
hodli i proto, že si letos připomínáme 
dvacáté výročí jeho zápisu na seznam 
UNESCO. Myslím, že květiny Olomouci 
sluší a patří k ní,“ dodala Záleská.

V centru města jsou i letos květino-
vé pyramidy. Na rozdíl od loňska jsou 
rozmístěny na Horním i Dolním náměs-
tí a stojí výhradně u vstupů do někdej-
ších šlechtických nebo patricijských 
paláců.  mif

 OLOMOUCKÉ LISTY NEJLEPŠÍM  
 RADNIČNÍM ZPRAVODAJEM  
 V REPUBLICE 
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Jak se jim dařilo?
Šéfové městských firem 
předkládali radním výsledky 
svého hospodaření

S výročními zprávami a s aktuální ekono-
mickou kondicí městských společností se 
seznámili radní, kteří na valných hroma-
dách v polovině června zastupovali měs-
to coby stoprocentního vlastníka. 

„Výsledky hospodaření, přehled investic 
a změn ve firmách nás samozřejmě za-
jímaly, bedlivě sledujeme, jak se v praxi 
osvědčuje systémová změna řízení měst-
ských společností, kterou jsme provedli 
začátkem loňského roku,“ vysvětlil pri-
mátor Mirek Žbánek. Tehdy vsadilo nové 
vedení města na takzvaný německý mo-
del řízení, který z představenstev firem 
odstranil politiky.

„Proto jsme byli letos dvojnásob zvě-
daví na představení výsledků městských 
firem,“ dodal primátor Žbánek.

Dopravní podnik s rezervou
Dopravní podnik města Olomouce vloni 
provedl řadu investičních akcí. Nejvidi-
telnější jsou opravy tramvajových tratí, 
jako tomu bylo na křižovatce náměstí 
Národních hrdinů nebo pokračování vý-
měny trakčního kabelového napájení –
měnírna Střed. Dopravní podnik má také 
novou vrátnici na odstavné ploše auto-
busů a lidé mohou využívat nově zrekon-
struovanou pokladnu.

Dopravní podnik loni dokázal ušet-
řit ve spotřebě nafty, energií, službách 
i osobních nákladech, naopak překro-
čil náklady v opravách a údržbě. V Olo-
mouci byla vloni zavedena i bezplatná 
přeprava seniorů od 65 let. Celkové 
hospodaření společnosti skončilo v roce 
2019 ztrátou ve výši 10,5 milionu ko-
run. Nejvyšší podíl na vyšších nákladech 
oproti plánu má dodatečné vytvoření 
finanční rezervy na budoucí opravy tratí 
ve výši 37 milionů korun.

Technické služby zvýšily  
dělnické mzdy
Technické služby města Olomouce se 
starají o 290 kilometrů silnic a skoro 330 

kilometrů chodníků. S novou bytovou vý-
stavbou se tato síť stále zvětšuje. Zajišťují 
také odpadové hospodářství, péči o zeleň, 
veřejné osvětlení a světelnou signalizaci. 
Změny ve vedení se projevily i na hospo-
daření společnosti. Za minulý rok měly 
Technické služby obrat skoro 329 milionů 
korun (o rok dříve 324 milionů korun) při 
nákladech 326,6 milionu korun. Hospoda-
ření tedy skončilo ziskem přes 2,3 milionu 
korun. Firma vloni výrazně snížila inves-
tiční výdaje. Pokud jde o mzdové náklady, 
technickým pracovníkům průměrné platy 
mírně poklesly, ale zvýšily se mzdy dělnic-
kým profesím. Převážnou část zisku také 
převádí Technické služby do sociálního 
fondu ke zlepšení péče o zaměstnance.

Výstaviště loni v plusu
Výstaviště Flora je jednou z výkladních 
skříní města. Stará o městské parky, 
sbírkové skleníky, botanickou zahradu 
a rozárium a samozřejmě také o výstavní 
pavilony a konání výstav. Všechny větší 
úseky společnosti vykazovaly na konci 
účetního období zisk a lepší výsledky než 
v roce 2018. Zahradnický úsek skončil 
se ziskem 5,6 milionu korun, výstavnický 
úsek vykazuje zisk 1,2 milionu korun, úsek 
oprava a údržba zisk 3,2 milionu korun. Ve 
ztrátě byla restaurace (minus 929 tisíc ko-
run) a ekonomický úsek společnosti. Eko-
nomický výsledek za loňský rok je kladný.

Výstavnický úsek uspořádal třináct 
výstav a trhů, zahradnický úsek se kromě 
péče o parky, obnovu, kácení, údržbu a vý-
sadbu stromů a květin staral také o novou 
květinovou výzdobu na Horním a Dolním 
náměstí či o nové záhony na třídě Svobody. 
Změnil se rovněž venkovní prostor u zre-
konstruované oranžerie a přibyly nové 
vyvýšené záhony mezi pavilony namísto 
zchátralého starého vybavení parku.

Správa nemovitostí chystá 
rekonstrukci Jalty
Péči o nemovitosti pro město i pro sou-
kromý sektor, tedy společenství vlastníků 
jednotek a bytová družstva, ale i o Ho-
telový dům zajišťuje společnost Správa 
nemovitostí Olomouc. Ta skončila hospo-
daření za loňský rok se ziskem téměř 2,6 
milionu korun. Aktuální výnosy společ-
nosti jsou vyšší než v předchozích letech, 

což se projevuje i na zvýšení úrovně slu-
žeb poskytovaných nájemníkům Hotelo-
vého domu.

Zisk za loňský rok bude rozdělen do 
sociálního a do statutárního fondu. Spo-
lečnost nyní plánuje kromě jiných inves-
tičních akcí i nákladnou opravu vnějšího 
pláště specifického komplexu objektů Jal-
ta v ulici I. P. Pavlova, když předpokládané 
náklady přesahují třicet milionů korun.

Aquapark láká k rekreaci, lesní 
hospodářství se vyrovnalo 
s klimatem
Specifické postavení mezi městskými fir-
mami má společnost Aquapark Olomouc, 
jejíž činnost se týká výhradně rekreač-
ních a sportovních aktivit. Aquapark do-
sáhl vloni obratu přes 91 milionů korun 
(o rok dříve 84 milionů korun) a čisté-
ho zisku 222 tisíc korun (v předchozím 
roce 76 tisíc korun). V obdobné situaci je 
společnost Lesy města Olomouce. Její 
činnost se týká výhradně péče o lesy 
v majetku města, tedy hospodaření na 
skoro čtyřech tisících hektarů, a také 
o pět velkých honiteb. Specifikem situace 
Lesů města Olomouce v posledním obdo-
bí je klimatická situace. Vloni se lesy dál 
musely vypořádávat se suchem a kůrov-
covou kalamitou, navíc k tomu přibyla 
ničivá vichřice. Přesto skončilo hospoda-
ření společnosti v kladných číslech, zisk 
je více než 4,4 milionu korun.

Koronavirová krize se teprve 
projeví
Rada města vzala předložené výsledky 
a výroční zprávy na vědomí. 
„Výsledky jsou vesměs kladné, což potvr-
dilo správnost provedených změn. Sou-
časně ale musíme počítat s tím, že letos 
se v hospodaření některých společností 
projeví problémy. Koronavirová krize ne-
gativně ovlivnila například výstavnickou 
činnost, sníží návštěvnost Aquaparku, 
citelné ztráty bude mít Dopravní podnik. 
Lesy města se dál musí vypořádávat s po-
kračující kůrovcovou kalamitou a rozum-
ně investovat do správné obnovy lesních 
porostů,“ zhodnotil výsledky primátor.

„Věřím ale tomu, že si nová vedení 
městských firem dokáží i v takto ztíže-
ných podmínkách poradit, v čemž jim my 
politici musíme být maximálně nápo-
mocni.“     Michal Folta



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         9
ZPRÁVY Z MĚSTA

Sedm památek v olomoucké aglomeraci 
prochází obnovou díky financím z evrop-
ských fondů. Mezi nimi olomoucká kaple 
sv. Anny v těsném sousedství dómu.

„Chceme kapli zpřístupnit veřejnosti jako 
součást Olomouckého hradu s chrámem 
svatého Václava. Je to záchrana a ochra-
na památkového fondu před špatným 
technickým stavem a zároveň rozšíře-
ní turistické nabídky,“ uvedla projektová 

manažerka Dominika Doláková.
„Díky projektu byla v kapli otevřena kryp-
ta a památkáři při jejím průzkumu našli 
ostatky tří biskupů,“ popsala Doláková. 
Komentované prohlídky kaple společně 
s katedrálou začaly spolu s prázdninami.
Celkové náklady revitalizace kaple 
sv. Anny dosahují 13 milionů korun, 
z toho zhruba 11 milionů korun tvoří 
příspěvek Evropské unie. Přísun evrop-
ských dotací do regionu je naplňováním 

strategie Integrovaných teritoriálních in-
vestic (ITI). Za tento program je odpověd-
ný náměstek primátora Matouš Pelikán. 
„Uchování a rozvoj kulturního dědictví 
jsme si vytyčili jako jednu z priorit. Vě-
řím, že revitalizované památky v olo-
moucké aglomeraci se díky financím 
z unie stanou více atraktivními a přilákají 
nejen zahraniční turisty, ale také místní 
obyvatele, kteří je uvidí v nové podobě,“ 
řekl náměstek Pelikán.

Díky ITI se v posledních sedmi letech 
podařilo získat do regionu na restaurová-
ní a opravy památek více než 437 milionů 
korun.   pok 

Koordinovaný tah po frekventovaných křižovatkách bude levnější
Plynulejší doprava, kratší čekání na se-
maforech i méně výfukových plynů při-
nese úprava křižovatek, které souvisejí 
s Foerstrovou ulicí. Díky veřejné soutěži 
se navíc městu podaří ušetřit oproti 
předpokládaným nákladům mnohamili-
onovou sumu.

„Projekt koordinovaného tahu vy-
řeší úpravu a doplnění čtyř stávajících 
světelných signalizačních zařízení na 
frekventovaných křižovatkách Praž-
ská – třída Míru, Foerstrova – třída 

Svornosti, Foerstrova – Na Vozovce 
a Albertova – Štítného,“ popsal inves-
tiční náměstek Martin Major. Projekt 
propojí koordinační kabely těchto čtyř 
křižovatek a přibude zde také nový ka-
merový systém. Na křižovatce Pražská 
– třída Míru bude na rameni do centra 
Olomouce vybudován nový ochranný 
ostrůvek a součástí stavby je také úpra-
va naváděcích prvků pro nevidomé.

Předpokládané náklady byly přes 
48 milionů korun. „Výběrová komise 

si nechala posoudit i případná rizika 
s ohledem na výrazně nižší nabíd-
nutou cenu,“ uvedl náměstek Major. 
Komise nakonec doporučila zadat 
veřejnou zakázku a uzavřít smlouvu 
s dodavatelem CROSS Zlín, který na-
bídl provedení zakázky za cenu 29,9 
milionu korun. Rada města Olomou-
ce toto doporučení vzala na vědomí 
a schválila uzavření smlouvy. Od uza-
vření smlouvy by vše mělo být hotovo 
do šesti měsíců.   mif 

 SVATÁ ANNA SE OTEVŘELA LIDEM 

Most na Masarykově třídě dostává nové základy
Na dva dny zastavily deště práce na pro-
tipovodňových opatřeních u řeky Moravy 
v centru města. Dělníci museli vyklidit 
stavební stroje z koryta řeky, a protože 
byly kamenolomy pod vodou, byla zasta-
vena i dodávka žulových prvků z Miku-
lovic. Vedení města se to dozvědělo na 
pravidelném kontrolním dni.

„V této souvislosti bych rád připomněl, 
že žula, z níž budou vystavěny stěny 
nábřeží a náplavky, pochází ze seve-
ru Olomouckého kraje a jedná se tedy 
o materiál z našeho regionu,“ doplnil pri-
mátor Mirek Žbánek.

Původní polovina starého mostu na 
Masarykově třídě je zbourána a už jsou 

založeny obě dvě opěry nového mostu.
Kovovou konstrukci nového mostu už 

mezitím začíná připravovat specializova-
ný dodavatel z Itálie. Hotovou konstruk-
ci budou pak po kolejnicích zasunovat 
z jednoho břehu na protější stranu ve 
druhé polovině roku.

Jakmile bude polovina nového mostu 
včetně betonové mostovky hotová, pře-
sune se na ni lávka pro pěší a inženýrské 
sítě, aby mohla začít demolice zbýva-
jící části starého mostu. První tramva-
je a auta se po novém mostě projedou 
v květnu 2022.

Další část kontrolního dne se ode-
hrála na hotovém nábřeží u vysokoškol-
ských kolejí. Teprve vznikající dohoda 
určí, kdo se bude starat o nově vysazené 
čtyři stovky stromů, kdo zajistí sečení trá-
vy a také vyvážení odpadkových košů.

Během prohlídky nábřeží se jednalo 
o některých detailech, které je ještě po-
třeba upravit, například o nedokonalém 
zpracování žulových bloků schodiště na 
břehu řeky.   mif 
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Řadu nápadů i kreativních řešení při-
nesla veřejná diskuse k připravované-
mu projektu na Lazcích. Volná plocha 
mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem 
se má proměnit ve zcela nový park. 
Lidé se v polovině června diskusí nad 
studií zapojili do projednávání budoucí 
podoby parku. 

Veřejné projednání přitáhlo pozornost 
zejména obyvatel z městské části Lazce. 
„Byl to pomyslný první výkop k široké de-
batě. Jejím smyslem je, aby si lidé mohli 
sami definovat, jak by se tady cítili nejlé-
pe. Co by tady mělo být, a co naopak ne. 
Na jednání zaznívala spousta kreativních 
myšlenek a nápadů. Spojovala je shoda 

na zachování zeleně a maximálního po-
čtu stávajících vzrostlých stromů včetně 
jejich zakomponování do budoucího řeše-
ní,“ popsal primátor Mirek Žbánek. 

„Studie se zabývá koncepcí řešení ce-
lého území, nicméně v současné době při-
pravovaný záměr parku bude řešit v první 
etapě pouze pozemek v majetku města, 
který je dnes zemědělsky obhospodařo-
vaný,“ vysvětlila Jana Křenková z Útvaru 
hlavního architekta. 

Veřejnosti byly představeny i úspěšné 
příklady obdobných parků včetně nových 
přístupů, kladoucích důraz na uplatnění 
maxima přírodních prvků tekoucí vody, 
kvetoucí louky a mlatových cest.

Akci organizoval Útvar hlavního archi-
tekta ve spolupráci s komisí městské části 
Lazce. Záznam z jednání je zveřejněný na 
webových stránkách města.

Náměty z diskuse budou nyní zapra-
covány do dalšího stupně projektové do-
kumentace. Zájemci je nicméně mohou 
i nadále posílat na e-mailovou adresu 
eva.skodova@olomouc.eu.   ste

 OBYVATELÉ LAZCŮ SE ZAPOJILI  
 DO DEBATY O NOVÉM PARKU 

Skoro tři miliony na chodníky v městských částech

V pěti olomouckých městských částech 
se lidé letos dočkají opravených chodní-
ků. Míří k nim částka 2,7 milionu vyčleně-
ná z rozpočtu města.

„Všechny opravy jsou projekčně při-
pravené a nic nebrání tomu, aby mohly 
začít. I tentokrát jsme rádi dali komi-
sím příležitost participovat a uplatnit 
prioritní požadavky na opravy chodníků 

většího rozsahu, na které jinak běžně ne-
dosáhnou,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Celkem 17 žádostí posuzovali radní 
společně s odborem dopravy a odděle-
ním komisí městských částí. „Vybrané 
a schválené akce většinou navazují na už 
opravené úseky z minulých let. Případně 
se jedná o ulice, kde je potřeba chodníky 
předláždit kvůli předešlé opravě vodovo-
du,“ vysvětlila náměstkyně primátora Eva 
Kolářová, která má komise městských 
částí ve své kompetenci.

Kromě částky 2,7 milionu, která se roz-
děluje od roku 2016, má každá z komi-
sí každoročně ještě k dispozici 300 tisíc 
korun na opravy komunikací a chodníků 
podle vlastního uvážení.    ste

 SCHVÁLENÉ OPRAVY 

Nové Hodolany, ulice Kosmonautů
731 tisíc korun

Olomouc – střed, ulice Husova
413 tisíc korun

Pavlovičky, ulice Luční
636 tisíc korun

Povel, ulice Lužická
646 tisíc korun

Řepčín, ulice Martinova
224 tisíc korun

Z Tabulového Vrchu zmizela další nefunkční jímka

Po vzoru loňské rekultivace býva-
lé nefunkční železobetonové nádrže 
v Karafiátově ulici, kde v tuto chvíli ros-
te zasazený platan, byla v červnu na 
Tabulovém Vrchu odstraněna další ne-
bezpečná jímka. Na místě byla vyseta 
tráva a v budoucnu tam bude i strom 
vytvářející přirozený stín.

„Snažíme se postupně naplňo-
vat dlouholeté žádosti obyvatel na 

odstranění těchto nebezpečných žele-
zobetonových nádrží, které již dlouhou 
dobu neplní svůj účel a jen se neustále 
zanášely odpadky a nepořádkem,“ pro-
hlásil předseda komise městské části 
Josef Kaštil. 

Právě za tímto účelem byly v roz-
počtu vyčleněny pro jednotlivě 
městské části finanční prostředky na 
estetizaci okolí.    dtx

 PŘEDTÍM 

 POTOM  

NAŠI SOUSEDÉ
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ŠKOLY

Více než šest set speciálních papíro-
vých boxů na třídění papíru, plastu 
a skla mohou nově využívat v mateř-
ských, základních a středních školách. 
Nádoby bezplatně poskytla autorizova-
ná obalová společnost EKO-KOM, která 
dlouhodobě finančně podporuje systém 
tříděného sběru v Olomouci.

„Shromáždili jsme žádosti od jednotli-
vých školských zařízení a dodali jim po-
žadované množství nádob. Boxy školám 
poskytujeme pravidelně a chceme v tom 
v případě jejich zájmu i nadále pokra-
čovat,“ uvedl náměstek olomouckého 
primátora pro oblast ekonomiky, městské 
zeleně a odpadového hospodářství Ota-
kar Bačák.

Papírové boxy jsou určené zejména 
do společných prostor škol, mohou být 
ale umístěné i přímo ve třídách. „Z praxe 
a z průzkumů víme, že čím blíže mají lidé 
nádoby k dispozici, tím více jsou ochotni 
třídit. S nadsázkou říkáme, že metry dě-
lají kilogramy, a dlouhodobé zkušenos-
ti tato slova potvrzují,“ popsal manažer 
regionálních projektů společnosti EKO-
-KOM Lubomír Janda.

Podpora sběru prostřednictvím nádob 
ve školách je jednou z mnoha aktivit, 
kterými se město ve spolupráci s dalšími 
partnery a organizacemi snaží rozšiřo-
vat informovanost o odpadové proble-
matice mezi dětmi a mládeží. Patří mezi 
ně i projekty centra ekologických aktivit 
Sluňákov, sběrové soutěže a další osvě-
tové akce.

„Dlouhodobě se řadíme mezi města 
s nejrozvinutějším a nejprogresivnějším 
systémem odpadového hospodářství 
v České republice. Jako jedni z prvních 
jsme začali se separací nápojových 
kartonů, roznosem barevných tašek na 
třídění odpadů do všech domácností 
nebo distribucí nádob na papír a plasty 
do rodinné zástavby,“ upřesnila vedou-
cí olomouckého odboru městské ze-
leně a odpadového hospodářství Jana 
Matzenauerová.

Tuto skutečnost potvrzuje řada vý-
znamných ocenění, kterou město v minu-
losti za své aktivity získalo.   pok

Dvaadvacet let stojí za katedrou Jana 
Chalupová Hlávková ze Základní ško-
ly Svatoplukova. Nedávno ji kolego-
vé přihlásili do prestižní celosvětové 
soutěže Global Teacher Prize.

Podle jejích slov měli pocit, že je 
všestranná. To musela doložit certifi-
káty a výsledky své práce. Nominaci 
proměnila ve 2. cenu Akademie. Byla 
jedinou oceněnou z prvního stupně.

„Ocenění mi přineslo možnost 
setkat se s podobně smýšlejícími pe-
dagogy a sdílet s nimi své zkušenosti, 
nápady, myšlenky a rozvíjet je. Spo-
lečně s finalisty nás čeká ještě letní 
škola. Zvýšit prestiž učitelského po-
volání a mít možnost činit změny jsou 
také tím důvodem,“ komentovala svůj 
úspěch Jana Chalupová Hlávková.

Global Teacher Prize je odborná 
cena pro pedagogy působící na zá-
kladních a středních školách. Sleduje 
odbornost pedagogů a individuální 
přístup k žákům.   ztu

Papírové boxy podpoří třídění  
v olomouckých školách 

Děti z olomouckých mateřských škol 
a 1.–2. tříd základních škol mají možnost 
seznámit se s děním na statku přímo ve 
městě Olomouc – Lazce. Tento program je 
součástí aktivit projektu Místní akční plán 
vzdělávání (MAP).

Co děti na statku čeká?
Činnosti jsou pestré, od včelařství přes jíz-
du na koni a péči o koně, přípravu krmení 
pro slepice, kuřátka, králíky, ovce, koně 
a další. K vidění je i základní zemědělská 
technika. Děti se mohou při výkladu dozvě-
dět spoustu nového a hlavně si mohou vše 
tzv. „osahat“.

Program na statku je vždy přizpůsoben 
věku dětí a ročnímu období. Pedagogo-
vé rovněž obdrží pracovní listy a mohou 
se tak i v následujícím čase k aktivitám 
na statku vracet při činnosti ve školkách 
a školách.

Vzhledem k rušení všech akcí na jaře 
došlo k posunutí termínů pro realizaci, 
ale doufáme, že na podzim se nám podaří 

skluz dohnat. V letošním roce by se mělo 
uskutečnit třicet takovýchto „dnů“. V příš-
tím roce plánujeme pokračování v minimál-
ně stejném rozsahu. Už z průzkumu zájmu 
u jednotlivých škol a školek bylo jasné, že 
o tuto aktivitu je enormní zájem a dosavad-
ní zkušenosti a zpětná vazba návštěvníků 
nám zájem a spokojenost jen potvrzuje.

Více k aktivitám projektu MAP a další 
fotky nejen ze Dne na statku naleznete na 
www.map.olomouc.eu a na našich face-
bookových stránkách budete informováni 
o aktivitách projektu, o zajímavých člán-
cích v oblasti vzdělávání či tipech na ne-
formální vzdělávání v Olomouci. Sledujte 
@mapolomouc.

Den na statku

 OCENĚNÍ 
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OLOMOUC, TO MUSÍTE... 
MĚSTO LETOS CÍLÍ NA DOMÁCÍ TURISTY

S novou kampaní, pobytovými balíčky, kartou plnou výhod i no-
vými prohlídkovými okruhy vyráží Olomouc do letošní turistické 
sezony. Cílit bude hlavně na domácí turisty, které chce do města 
lákat v rámci jejich individuálního cestování a plánů na rodin-
nou dovolenou.  

RADKA ŠTĚDRÁ

„Letošní sezona bude specifická a ponese se ve znamení restar-
tu cestovního ruchu. Právě na to jsme se zaměřili. Chceme 
zúročit vše, co Olomouc nabízí a není toho rozhodně málo,“ je 
přesvědčena náměstkyně primátora Markéta Záleská. „Do vět-
ších měst budou turisté letos mířit spíše na jednodenní výlety. 
Novou kampaní, novinkami a bonusy je však hodláme oslovit 
natolik, aby měli důvod zdržet se déle,“ vysvětluje náměstkyně 
pro cestovní ruch, kulturu a sport.

Pobytové balíčky a karta plná výhod
Právě pro turisty, kteří se v Olomouci ubytují na více než jednu 
noc, připravilo město jako bonus 48hodinovou kartu Olomouc 

region Card, kterou obdrží zdarma. Ve spolupráci s partnerskou 
organizací Střední Morava – sdružení cestovního ruchu pak 
město nachystalo i tematicky zaměřené pobytové balíčky za 
zvýhodněnou cenu, i u nich je turistická karta zdarma nedílnou 
součástí. Olomouc region Card má dvě varianty, pro dospělé 
a děti, platnost je na 48 hodin nebo 5 dnů.

Nové prohlídkové okruhy
I v letošní sezoně se návštěvníci Olomouce obohatí o nové pro-
hlídkové okruhy, zaměřené jsou na historii, architekturu a osob-
nosti města. Ve spolupráci s Informačním centrem se uskuteční 
prohlídky freskového sálu v Základní škole Komenium. „Ten 
můžeme hrdě propagovat jako olomouckou Sixtinskou kapli. 
Kromě toho budou probíhat prohlídky Vily Primavesi, o které je 
pořád velký zájem. Zcela nově si lidé budou moct vyjít s průvod-
cem do městských parků a za historií architektonicky zajímavých 
olomouckých vil,“ vyjmenovala novinky a zajímavosti vedoucí 
Informačního centra Olomouc Jitka Lučanová. Jednoznačným 
lákadlem jsou nové sluneční hodiny, které se na budovu radnice 
vrátily po rekonstrukci fasády.

TÉMA



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         13

Letní večery
I v centru města to bude žít. O příjemnou atmosféru na Horním 
náměstí se o letních pátcích a sobotách postará pravidelný kul-
turní program s názvem Večerní pohoda u Trojice, do kterého 
se zapojí i místní umělci. V altánku ve Smetanových sadech se 
jako každý rok budou konat promenádní koncerty. „Připravuje-
me také street art připomínající v netradiční podobě významné 
osobnosti svázané s Olomoucí,“ doplnila náměstkyně Marké-
ta Záleská a připomněla květinovou výzdobu, která bude po 
celou sezonu v návštěvnících města evokovat těsné sepětí Olo-
mouce s květinami. Zároveň uvedla, že kulturní nabídku rozšíří 
v létě i další zajímavé akce a projekty jiných organizátorů. 

Geolokační hry i prohlídkové trasy pro děti
Ani rodinná dovolená 
nebude v Olomouci 
nuda. Pro rodiny s dět-
mi město připravilo 
řadu novinek i osvěd-
čených lákadel. Těšit 
se mohou na spuště-
ní nové geolokační 
hry s názvem Skryté 
příběhy, která slibu-
je nevšední zážitek. 

„V letních měsících se ve městě znovu objeví postavičky ko-
čičky Oly v rámci prohlídkové trasy po Olomouci, která se už 
několik sezon těší velké oblibě. A v nabídce pro malé turisty sa-
mozřejmě nechybí ani mobilní aplikace jako Zachraň olomouc-
kou pevnost, Olomoucký stroj času, Olomouc Jana Sarkandra 
a 3D hra Olomouc Labyrinth,“ vypočítala vedoucí odboru ces-
tovního ruchu, kultury a sportu Karin Vykydalová.

Kampaň i propagační materiály
Veškeré aktivity města na sezonu podtrhne nová reklamní 
kampaň se sloganem Olomouc, to musíte… „Prostřednictvím 
sociálních sítí, tištěných médií, billboardů, bigboardů a road-
show budeme propagovat Olomouc napříč celou republikou,“ 
uvedla Záleská.

Atraktivitu města umocní i nové propagační materiály o slu-
nečních hodinách, církevních památkách, sloupu Nejsvětější 
Trojice, objektech někdejší olomoucké pevnosti i cyklotrase 
Olomouc – Kroměříž pod názvem Arcibiskupské putování.

MORAVSKÁ FILHARMONIE

Karta zahrnuje volné vstupy do více než devadesáti 
turistických zajímavostí a slevy na dalších zhruba osmde-
sát míst v Olomouci a okolí. Ten, kdo má kartu, jezdí měst-
skou hromadnou dopravou zdarma. Kdo přespí v Olomouci 
alespoň dvě noci, může si ji v Informačním centru vyzved-
nout zdarma. Více na: tourism.olomouc.eu

Národní kampaň CzechTourismu s názvem Světové Čes-
ko podporuje letos domácí turismus srovnáním světových 
a českých památek. Olomouc nominovala freskový sál v ZŠ 
Komenium a katedrálu sv. Václava. Evokují totiž Sixtinskou 
kapli ve Vatikánu a katedrálu sv. Patrika v New Yorku.

 OLOMOUC REGION CARD 

 SVĚTOVÉ ČESKO 
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Jiří Zima
KSČM

Olomouc je předurče-
na pro milovníky histo-
rie a architektury. Svou 
polohou v  rovinatém 
terénu je přímo ideální 
pro cykloturisty, takže 
jednoznačně tlak na dobudování dálkových 
a  na ně navazujících místních cyklotras. 
Jako další vidím možnost dohody se soukro-
mými cestovními agenturami na zařazení 
Olomouce do nabídky krátkodobých i dlou-
hodobých výletů. Počátek všeho snažení by 
měl vycházet z marketingové kampaně na 
podporu a oživení cestovního ruchu nejen 
v Olomouci, ale i v celém Olomouckém kraji.

Martin Lubič
ProOlomouc

Systémový přístup. Jaké 
turisty chceme při-
táhnout? Jsou „rodiny 
s dětmi“ nejlepší cílo-
vou skupinou? Najdou 
v Olomouci více atrakcí 
než jinde? Proč nebýt super místem pro seni-
orskou turistiku? Proč nevyužít unikátní kon-
centraci církevních staveb a nepřitáhnout 
turisty z  tradičně katolických sousedních 
zemí? Taková profilace pomůže marketingu: 
ukáže, jaké kanály využít, s jakými tématy 
pracovat. Každopádně musí zadlužené měs-
to důsledně využívat potenciálu médií a sítí 
místo drahé a neúčinné venkovní reklamy.

Markéta Záleská
ODS

Letos se zaměřujeme na 
domácí turismus. Roz-
jeli jsme novou propa-
gační kampaň po celé 
ČR a jsme zařazení i do 
kampaně CzechTouris-
mu „Světové Česko.“ Kdo se u nás ubytuje na 
víc než jednu noc, dostane zdarma slevovou 
kartu Olomouc Region Card. Chceme zatrak-
tivňovat veřejný prostor a připravena je řada 
novinek. Příjemný pobyt v Olomouci zpestří 
i spousta avizovaných akcí. Večerní pohoda 
u Trojice na Horním náměstí s multižánrovým 
programem bude v létě oživovat Horní ná-
městí. A zajímavá kulturní produkce bude i na 
Dolním náměstí a v parcích.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Olomouci by prospě-
lo odpoutat se od jed-
nostranné vazby na 
historii, baroko a Marii 
Terezii. Nabízet i  cíle 
pro jinak zaměřené 
publikum. Příležitostí je náplavka Moravy, 
procházky po asfaltu musí ale doprovázet 
i doplňková infrastruktura. Systém fortů by 
vhodně propojily cyklostezky. A také je tře-
ba dbát více na možnosti pro znevýhodněné 
osoby a rodiny. Je nutné aktualizovat podo-
bu webové prezentace města a klást důraz 
na využívání sociálních sítí a aplikací (i když 
tady už dochází ke zlepšení).

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Myslíme si, že Olomouc 
ještě zdaleka nevy-
čerpala své možnosti 
turistického centra Mo-
ravy. Dnes už nestačí 
mít památku UNESCO, 
mnoho divadel, muzeí, sportovních akcí a kul-
turních představení. Je třeba hledat nové, ak-
tivní programy, které přilákají turisty. Jednou 
z těchto aktivit např. může být podpora Mo-
ravského divadla a filharmonie v pořádání mi-
mořádných nezpoplatněných kulturních akcí 
na Horním náměstí nebo v jiných exteriérech 
města. Olomouc má též stále nevyužitý poten-
ciál být kongresovým centrem Moravy.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Olomouc má skvělý tu-
ristický potenciál, který 
není plně využit. Je to 
nádherné město s bo-
hatou historií, výbor-
ně dopravně dostupné. 
Přesto je turistická návštěvnost průměrná. 
Důvodem může být, že ležíme stranou hlav-
ních turistických tras, máme nedostatečnou 
kapacitu hotelů a neumíme se prodat. K oži-
vení by pomohla lepší propagace města, 
zvýšení kvality služeb a pořádání takových 
akcí, které přivedou novou skupinu návštěv-
níků. Vánočním trhům by pak pomohla změ-
na konceptu i vnějšího provedení.

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

Olomouc je město dvou 
tváří – po většinu roku 
živé studentské měs-
to se v létě proměňuje 
v  ospalé maloměsto, 
které jistě neztrácí svou 
malebnost, přichází však o onu živost. O to 
větší výzvou je přilákat turisty v hlavní se-
zoně. V turismu vždy platilo, že prodává je-
dinečnost. Aby se Olomouc odlišila od řady 
dalších historických středoevropských měst, 
musí nabízet něco navíc. Může to být třeba 
sochařské sympozium na Flóře, jedinečný 
letní festival nebo netradiční prohlídky měs-
ta. A k tomu lepší propagaci i úroveň služeb.

Jak byste pomohli oživení cestovního ruchu v Olomouci?

Karel Konečný
ANO 2011

Po prázdninách se ces-
tovní ruch ve městě 
rychle pozvedne přiro-
zenou cestou, k čemuž 
kromě znovuotevřených 
pamětihodností přispě-
je více než bohatá nabídka kulturních, spor-
tovních a společenských programů a akcí. 
V blízkém i střednědobém horizontu by dal-
šímu rozvoji tohoto důležitého segmentu 
ekonomiky prospěly nové investice do vni-
troměstské a  příměstské „zelené“ infra-
struktury, například v podobě rozšiřování 
rekreačně-volnočasových zón, cyklostezek 
a naučných stezek citlivě vybavených vymo-
ženostmi chytrých technologií.

Jitka Weiermüllerová
ČSSD

Česká strana sociál-
ně demokratická před 
dvěma desítkami let 
dostala Olomouc na 
mapu světového kultur-
ního dědictví UNESCO. 
Domnívám se, že naše město dosud plně 
nevyužilo potenciálu, který zapsání sloupu 
Nejsvětější Trojice na prestižní seznam při-
neslo. Dále platí, že lidé se během trávení 
volného času chtějí dobře najíst, napít a po-
bavit. Olomouc jim v tomto směru rozhodně 
má co nabídnout, bohužel většina z poten-
ciálních návštěvníků to netuší. Potřebujeme 
proto více investovat do propagace.

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Stala se Olomouc venkovským velko-
městem, ve kterém se lidé bojí vyjít na 
ulici kvůli agresivním gangům bezdo-
movců? Selhávají policie, radnice a soci-
ální služby? Po reportáži pana redaktora 
Klímy, který se na to všechno přijel z Pra-
hy podívat, to skoro tak vypadá.
Před necelým rokem za mnou jako 

primátorem jezdili z Prahy jiní redaktoři, 
přesvědčit se, jestli tady opravdu radni-
ce a městská policie terorizuje osoby bez 
přístřeší a osoby v sociální tísni. Tak jsme 
je v rozhovoru museli správně označovat. 
Když jsem použil výraz bezdomovec, byl 
jsem redaktorkou pokárán.
Zavedli jsme celou řadu opatření pro-

ti porušování veřejného pořádku. Tím, 
že jim zabavujeme alkohol, dáváme 
častěji pokuty za močení na veřejnosti 

a žebrání, prý nic nevyřešíme. Musíme 
jim postavit byty a dát práci. Rada nad 
zlato. Nevím, jestli v Praze existuje něco 
mezi senzacechtivým bulvárem a upja-
tou politickou korektností, něco, čemu 
tady na Moravě říkáme zdravý selský ro-
zum, podle kterého se řídím.
V Olomouci máme kolem 600 bezdo-

movců. Velká část z nich jsou osoby trpící 
alkoholismem, toxikománií, psychotický-
mi chorobami nebo poruchami osobnosti. 
Doprovází je choroby plynoucí ze způso-
bu života, jako jsou infekční onemocnění, 
multiorgánové poškození nebo opakova-
ná zranění. Mnozí prodělali traumatické 
poranění mozku z pádů či rvaček uvnitř 
jejich komunity, což způsobuje zmíněné 
poruchy chování. Nemají téměř žádnou 
hygienu, páchnou a nedodržují základ-
ní společenské normy. Z dlouhodobého 
hlediska se asi deset procent z nich opa-
kovaně dopouští přestupků a drobných 
trestných činů. Většinu bezdomovců naše 
městská policie a terénní pracovníci soci-
álních služeb osobně znají.
V čem je tedy situace v Olomouci horší 

než v Praze, Brně, Ostravě nebo Pardu-
bicích? Zdůrazňuji, že v ničem. Ve všech 
městech k bezdomovcům totiž musí poli-
cie i obecní samospráva přistupovat podle 
ústavy a zákona. Vypadat odpudivě a cho-
vat se nenormálně totiž není důvod k vyká-
zání z lavičky, parku, města. Podle zákona 
o sociálních službách je obec nesmí vy-
hnat, ale zajistit jim nezbytnou péči. Žije-
me v právním státě, demokracie, kterou 
máme, dává těmto lidem možnost zvolit si 

život na ulici, ale přiznejme si, že spousta 
z nich si ho nevybrala dobrovolně.
Nechci, aby se pohled Olomoučanů 

smrskl na jednoduchý vzorec, podle kte-
rého problémy s bezdomovci způsobuje 
denní centrum Charity ve Wurmově ulici. 
Bez něj by místní bezdomovci byli v dale-
ko horším stavu a daleko větším bezpeč-
nostním a zdravotním rizikem. Hledáme 
místo, kde by tyto služby podle zákona 
město mohlo zajišťovat. Ale chcete je 
přemístit zrovna do vaší městské čás-
ti? Podívejte se na bezdomovce prosím 
zdravým selským rozumem. Když je po-
chytáme a necháme naložit do vagónu, 
kam je odvezeme? Nepřipomínají vám 
tyto praktiky něco? A přitom tuto radu 
taky občas dostávám.
V Olomouci máme ve srovnání s jiný-

mi městy mimořádně kvalitní sociální 
služby. Pokud nejen bezdomovci, ale 
kdokoliv jiný porušuje zákon či městskou 
vyhlášku, oznamte to městské či státní 
policii. Pokud nepostupují policisté podle 
zákona, oznamte to přímo mně. Nadá-
vat bezdomovcům, rvát se s nimi nebo 
je jinak napadat povede ke zhoršení 
situace. Oni nemají kam jít a nemají co 
ztratit, kromě posledních zábran. Hledá-
me zákonnou podporu, jak vyjít s těmi 
problémovými, spouštíme projekty, které 
těm, co o to stojí, dají práci a novou pří-
ležitost. Trestáme i pomáháme a obojí se 
snažíme trvale zlepšovat.

Mirek Žbánek
primátor

Pohledem primátora

 ZDRAVÝ  
 SELSKÝ ROZUM  

Špičkové technologie 
i odpovědnost

Primátor Mirek Žbánek, jeho náměs-
tek Matouš Pelikán, zástupci magistrátu 
a také Okresní hospodářské komory na-
vštívili společnost Oltis Group, která se 
zaměřuje na řízení dopravy a přepravy. 
Je na evropské špičce v oboru informa-
tiky a zároveň ctí sociální odpovědnost, 
což prokázala darováním nanoroušek 
v době pandemie.   mif 

Na pracovní cesty 
elektromobilem

Vozidlo Škoda Citigo eIV pořízené z pro-
jektu Ekomob – čistá mobilita slou-
ží nově primátoru Mirku Žbánkovi ke 
služebním cestám. Pro hlavu radnice je 
elektromobil ekologickým symbolem 
pokroku a zároveň chce obyvatele města 
tímto způsobem seznámit s problemati-
kou udržitelné mobility a s dopady do-
pravy na životní prostředí.   pok

Kontrola plaveckého 
stadionu a aquaparku

Po více než dvouměsíční nucené pauze 
začal v červnu fungovat plavecký sta-
dion i aquapark. „Ztráty těchto měst-
ských zařízení jdou do milionů korun 
a byla by škoda, aby areály zůstaly 
prázdné a nevyužité,“ uvedl primátor 
Mirek Žbánek při své inspekční návštěvě, 
kdy v obou nádržích vyzkoušel i kvalitu 
vody.   ste
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S koncem roku končí i plánovací období Evropské unie na ob-
dobí 2014–2020, některé projekty ale mohou být dokončeny 
až v roce 2023. Odbor dotačních projektů magistrátu, který řídí 
náměstek primátory Matouš Pelikán, je něco jako servisní or-
ganizace pro další odbory, pomáhá jim získat peníze. 

Jaké projekty byly poslední dobou z evropských dotací finan-
covány?
Kdybych si měl vzpomenout na ty nejvýznamnější, tak to jsou 
nové autobusy a tramvaje, cyklostezky, telematika, školy, pře-
stupní terminály, ale i oblast památek – oprava radnice, baziliky 
na Svatém Kopečku, chrámu svatého Mořice, kaple svaté Anny 
nebo připravovaná rekonstrukce Zdíkova paláce. V rámci aglo-
merace i šternberský hrad či Národní dům v Prostějově.
Aglomerace zahrnuje nejen Olomouc, ale i Přerov a Prostějov… 
A nejen tato města, ale asi další dvě stovky obcí v regionu. Naše 
oddělení ITI, tedy Integrovaných teritoriálních investic, má ce-
lou aglomeraci administrativně na starosti.

Kolik peněz vlastně z Bruselu od Evropské unie dostaneme?
Pro Olomouckou aglomeraci je vyčleněno asi čtyři a půl miliar-
dy korun. Vyčerpáno bylo doposud tři a půl. Projekty, které jsou 
nyní schváleny, mají ještě dva až tři roky do své realizace. To je 
třeba případ olomouckého odpadového centra nebo prodlou-
žení tramvajové trati na Nové Sady.

Je čerpání dotací rovnoměrně rozloženo v celé aglomeraci?
Na Olomouc připadá asi třetina celkového objemu, což je dáno 
univerzitou nebo typem hromadné dopravy. Na zajímavé pro-
jekty ale můžeme narazit v celé aglomeraci.

Podle čeho se projekty vybírají?
Pracovní skupiny je po projednání doporučují řídícímu výboru, 
který je hodnotí a doporučuje ministerstvům ke schválení.

Tam není nikdo z Bruselu?
Ne, unie nastavuje pouze podmínky a pravidla.

Jak se aglomeraci daří čerpat?
Jsou projekty, kde to jde rychle, což platí zejména pro 

infrastrukturní projekty obcí, které s tím již mají zkušenosti. Pak 
jsou oblasti jako podpora podnikání, kde bývá úspěšnost nižší, 
což je dáno menší kvalitou projektů a nepřipraveností žadatelů. 
Základem je vždy kvalitní příprava, která pak dostane evropské 
peníze do našeho regionu.

Museli jsme i něco vracet?
Co se týče vratek, to se nám nestalo. Taková pochybení nemá-
me. Správné nastavení uznatelných nákladů je ale u každého 
projektu trochu alchymie. Občas se stává, že nejsou uznány 
v plné výši a žadatel tak musí navýšit svůj finanční podíl.

S rokem 2021 začne nové plánovací období unie, jaké bude pro 
Olomouckou aglomeraci?
V minulosti to byla podpora zaměstnanosti, což se nyní ukázalo 
jako méně potřebné. Klíčová je pro nás podpora vědy a výzkumu 
a také projektů podporujících inovace a konkurenceschopnost. 
Například podpora nanotechnologií, robotiky a průmyslu 4. 0. Ev-
ropská unie nyní přišla s návrhem pěti politických cílů, které bude 
v příštích letech podporovat. Týkají se ekologie a životního pro-
středí, boje s klimatickými změnami, digitalizace a kybernetické 
bezpečnosti a dopravy. Přesné podmínky se stále upřesňují, před-
pokládáme ale pokles spolufinancování projektů ze strany unie.

Jaké je nyní?
Osmdesát pět procent. V budoucnu by to mělo být asi sedmde-
sát. Očekáváme i celkový pokles objemu peněz a větší tlak na 
strategické projekty a integrovaná řešení. Solitérní projekty bu-
dou hůře hledat podporu.

Jaká řešení máte na mysli?
Například, když se opravuje bazilika na Svatém Kopečku, opraví 
se zároveň z rozpočtu města i přilehlé Sadové náměstí a napojí 
se cyklostezka. Aby to nebyl jen jeden projekt, ale integrovaná 
řešení, která však jsou na přípravu složitější.

Co chystá město?
V navrhovaných projektech se objevuje například inteligentní 
veřejné osvětlení, depo pro Dopravní podnik, revitalizace veřej-
ných prostranství, zateplení budov nebo nové cyklostezky. Větší 
rozvojové projekty připravuje fakultní nemocnice a projekty 
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání Univerzita Palackého.

Které dotační projekty považujete za nejužitečnější?
V minulém období to byl rozvoj Výstaviště Flora – nový pa-
vilon A včetně komplexní investice do cestních sítí a parko-
vé infrastruktury. V tom stávajícím budování a rekonstrukce 
tramvajových tratí, ale i nové učebny a desítky milionů korun 
investovaných do škol. Mně osobně jsou nejbližší dotace do 
památek, bez nichž by k zásadním opravám nikdy nedošlo. Kdo 
z nás si pamatuje chrám svatého Mořice s bílou fasádou? Re-
stauruje se tam kámen po kameni. Žadatelem je sice církev, ale 
parádu to bude dělat pro návštěvníky města.
   Pavel Konečný

 „KVALITNÍ PŘÍPRAVA DOSTANE  
 PENÍZE DO REGIONU“ 

Matouš Pelikán
náměstek primátora
Kompetence: odbor dotačních projektů, odbor informatiky 
a Smart City, odbor majetkoprávní, oddělení zprostředkují-
cí subjekt ITI.
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Speciální portál s webovou adresou 
data.olomouc.eu je místem, odkud může 
kdokoliv používat shromážděné infor-
mace – takzvaná otevřená data. K dis-
pozici je nyní deset mapových aplikací 
a pět datových sad.

„Jsme na začátku, zatím jsou k dispozici 
cenové mapy pozemků, lokace brown-
fieldů nebo data ze sdílené cyklodo-
pravy,“ uvedl náměstek primátora pro 
Smart City Matouš Pelikán.

Otevřená data neboli Open Data 
jsou data zveřejněná na internetu, kte-
rá může kdokoliv a kdykoliv svobodně 
využít bez technických a legislativních 
omezení. Uživatelé jsou oprávněni data 
dále šířit pod podmínkou uvedení auto-
ra a zachování otevřenosti dat, nesmí 

dojít k omezení jejich dalšího využití.
„Poskytovat data široké veřejnos-

ti k jakémukoliv použití má nespočet 
výhod. Mezi ty hlavní patří zvýšení 
transparentnosti veřejné správy, pro-
tože občané tak mohou sledovat její 
fungování. Mají i ekonomický potenciál, 
protože díky nim vznikají další možnosti 
pro nové podnikatelské příležitosti,“ po-
psal náměstek Pelikán. 

Na základě otevřených dat mohou 
vznikat nové aplikace, které usnadňu-
jí život obyvatel. Příkladem úspěšných 
projektů může být mapa kriminality, 
mapa exekucí či mapa vysílačů využí-
vaná aktuálně s přechodem na pozemní 
vysílání dvb-t2.

„Konkrétní využití zvyšuje hodnotu 
dat. Nejlepší využití pro data zpravidla 

najde někdo jiný než jejich autor. Příkla-
dem takových dat mohou být rozpočty 
obcí, výsledky voleb, adresní body, me-
teorologické údaje, zmapované lavičky 
ve městě a mnoho dalších,“ řekl Tomáš 
Burian z oddělení Smart City olomouc-
kého magistrátu.

Následující kroky budou směřovat 
především k vývoji obsahu. „Primár-
ně se jedná o přidávání datových sad 
z různých odborů magistrátu a doplňo-
vání online aplikací,“ upřesnil náměs-
tek Pelikán.

Založení portálu s otevřenými daty 
inicioval předseda komise pro Smart City 
a informační technologie Luděk Janák. 
Portál vznikl i díky projektu Olomouc 
plánuje budoucnost podpořeného z Ope-
račního programu Zaměstnanost.   pok

Petr Loyka: Boj se suchem i povodněmi současně
Diskuse o vodě i suchu zároveň rozvířila 
nedávno informace o uvažované stavbě 
přehrady v Bělkovicích, tedy nedaleko 
Olomouce. Ta má mít podle nově zpraco-
vaného generelu ministerstva zeměděl-
ství 130 hektarů a pojme až 47 milionů 
kubíků vody. Jednou. Až bude. Protože 
dešťová voda bude jednou pro Česko 
klíčová.

„Snažme se umožnit vodě vsáknout 
se tam, kde naprší. Jsem pro kombinaci 
opatření, kdy prioritně budeme zadržo-
vat vodu v krajině s obnovenou přiroze-
nou skladbou lesů jako s velmi stabilním 
retenčním základem a současně budeme 
nakládat s půdou tak, aby nebyla jalová 
a ornice nám díky způsobu hospodaření 
neodtékala, nebyla splavována z polí,“ 
uvedl vedoucí životního prostředí olo-
mouckého magistrátu Petr Loyka.

K tomu podle něj musíme přidat 
funkční revitalizace, jakousi mozai-
ku mokřadních a vodních biotopů 
a na vhodných místech vodní nádr-
že a rybníky. „Návrhy vodních nádrží 

porovnávejme vždy i s jinými retenčními 
možnostmi v daném místě a od začátku 
o tom komunikujme s veřejností,“ dopo-
ručil Loyka. Bělkovickou přehradu tím 
nijak nezavrhuje.

Naopak upozornil, že v době sucha 
mohou samosprávy obcí vydat opatření 
obecné povahy při nedostatku vody a ve-
řejnou vyhláškou zakázat napouštění ba-
zénů nebo zalévání zahrad pitnou vodou.

„Tato kompetence je dána zákonem 
o vodovodech a kanalizacích. Pokud jde 
o vodní toky, tak velkým problémem pro 
život v řece Moravě i v jejích přítocích 
by mohla být kombinace prohlubujícího 
se sucha s odběry vody. V tomto případě 
má správní orgán možnost v souvislosti 
s dlouhotrvajícím bezdeštným obdobím, 
vysokými teplotami nebo poklesem hla-
diny povrchových vod odběr vody zaká-
zat,“ poukázal Loyka.

Opatření obecné povahy má pak 
zabránit úhynům ryb kvůli kyslíkové-
mu deficitu nebo hygienickým závadám 
a zhoršení životního prostředí. „Takový 

zákaz se pak vztahuje na obecné naklá-
dání s povrchovými vodami i na odběr 
povrchových vod na základě platných 
povolení k nakládání s vodami pomocí 
zvláštního technického zařízení, jako je 
čerpadlo,“ popsal Loyka.Podle něj po-
třebujeme nutně zadržet vodu v krajině 
a chránit zdroje pitné vody, ne jí plnit za-
hradní bazény.   pok

 OLOMOUC OTVÍRÁ SVÁ DATA  
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 Množství vytříděného odpadu se v Olo-
mouci za loňský rok opět zvýšilo. Oby-
vatelé města odevzdali do sběrových 
kontejnerů 1402 tun papíru, 1435 tun 
plastů, přes dva tisíce tun skla a 158 tun 
kovů. Město se také dlouhodobě drží na 
předních příčkách v množství separova-
ného odpadu v regionu.

„Tyto údaje nás samozřejmě těší, 
protože se jako město chceme chovat 
zodpovědně. Ještě důležitější ale je, že 
za tím stojí kladný přístup Olomoučanů 
k třídění odpadu,“ uvedl náměstek primá-
tora Otakar Bačák.
Olomoucké výsledky v třídění se zvyšují 

každoročně. Meziroční nárůst byl ve 
srovnání let 2018 a 2019 loni nejvyšší 
u plastů, kde přesáhl 4,5 procenta. Loni 
město dosáhlo 54 procent celkové sepa-
race a při započtení papíru ze školních 
sběrových akcí a veřejných sběren tak 
dokonce téměř 61 procent. Olomouc tím 
reaguje i na výzvu Klimatické koalice, 
která zahrnuje i nakládání s odpady a do 
roku 2035 požaduje recyklovat alespoň 
65 procent komunálního odpadu.

Generální ředitel odpadové firmy 
EKO-KOM Zbyněk Kozel potvrdil, že Olo-
mouc loni ušetřila přes 204 milionů MJ 
energie, což je v přepočtu ekvivalentu 

oxidu uhličitého přes deset tisíc tun.
„V současné době se poměr množství 

produkovaných recyklovatelných a mate-
riálově využitelných odpadů v Olomouci 
blíží padesáti procentům,“ potvrdila Jana 
Matzenauerová, vedoucí odboru měst-
ské zeleně a odpadového hospodářství. 
Podle ní se město Olomouc dlouhodo-
bě snaží odstraňovat maximální množ-
ství nerecyklovatelných odpadů pomocí 
energetického využití oproti značně 
neekologickému skládkování.

Další aktivitou v oblasti předcházení 
vzniku odpadů je plánované vybudování 
RE-USE centra v rámci projektu Odpa-
dového centra Chválkovice. „Lidé tam 
budou moci odevzdávat dále využitelné 
výrobky, které budou moci další občané 
znovu použít. Výrobky tak neskončí v od-
padu, ale najdou další využití ke svému 
účelu,“ doplnil náměstek Bačák.

Díky recyklaci a využití papíru, plastů, 
skla, kovů, nápojových kartonů a dalších 
komodit v rámci tříděného sběru a vyu-
žití odpadů v systému EKO-KOM se loni 
v Česku uspořilo 21,6 milionu GJ energie. 
Tedy tolik, kolik v průměru spotřebuje za 
rok více než 332 tisíc domácností. Systém 
tříděného sběru a využití odpadů EKO-
-KOM přispěl ke snížení emisí o 922 540 
tun ekvivalentu oxidu uhličitého.   pok

Na procházku po
olomouckých parcích

se Standou Flekem
Zajímá vás historie parků a 
stromů v nich? Nebo naopak 
plány, které má Výstaviště Flora 
do budoucna?
PoPo olomouckých parcích vás 
provede expert na zeleň a 
předseda dozorčí rady Flory 
Olomouc Stanislav Flek.

VYCHÁZÍME 22. ČERVENCE
V 16:00 OD PAVILONU A

 MĚSTO ŠETŘÍ ENERGII  
 A CHOVÁ SE  ZODPOVĚDNĚ  
 K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

Olomouc pomáhá zahrádkářům 
Jižní část Olomouce se během příštích 
let dočká ochrany před velkými povod-
němi. Při rozšíření koryta Moravy na 
Nových Sadech a navazující rekonstrukci 
protipovodňové hráze, ale zanikne dlou-
holetá zahrádkářská kolonie. Město však 
nenechá zahrádkáře na holičkách a při-
pravilo jim novou zahrádkářskou osadu v 
lokalitě Andělská. 

Čtvrtá etapa protipovodňových opat-
ření zruší zahrádky na pravém břehu 
Moravy, které vznikly počátkem 80. let. 
Ještě před tím byl celý prostor uměle 
snížen, jelikož tam byl odebírán materi-
ál pro navýšení terénu v areálu sousední 
čistírny odpadních vod. Zahrádkářská ko-
lonie se tak nachází v území s parametry 
aktivní záplavové zóny, fakticky v korytě 
řeky. Tři čtvrtiny zahrádkářských chatek 
jsou přitom vybudovány bez stavebního 
povolení a jakožto černé stavby je nelze 
v zátopovém území dodatečně povolit či 
dokonce chránit před vytopením. Navíc 
zde zahrádkářská kolonie byla vždy v 
rozporu s územními plány města, které 
je i vlastníkem pozemků v zahrádkářské 
kolonii Morava.

Město Olomouc však nehodilo zahrádkáře 
přes palubu. Mezitím chystá novou osadu v 
blízké lokalitě Andělská. K jejímu zajiště-
ní bylo zapotřebí provést majetkoprávní 
přípravu pozemků, změnu územního plánu 
a zpracovat projektovou dokumentaci. S 
výstavbou nové kolonie se počítá příští rok 
tak, aby se mohli zahrádkáři během léta 
přesunout na Andělskou. 

„V rušené zahrádkářské kolonii je jedna-
osmdesát zahrad, 
s jejími uživateli se 
město již dohodlo,“ 
řekl primátor Mirek 
Žbánek. Vysvětlil, 
že dohoda se týká 
dalšího využití stá-
vajících zahrádek 
a převzetí všech 
staveb, které na 
své náklady odstra-
ní podnik Povodí 
Moravy. „Zájem o 
Andělskou proje-
vilo dvaašedesát 
zahrádkářů,“ dodal 
primátor. 

Jednání se zahrádkáři zajišťoval předse-
da protipovodňové komise města Michal 
Krejčí. „Se všemi jsem opakovaně mluvil 
a mohu říct, že žádný z nich nemá ze zá-
niku zahrádek u Moravy radost. Většinou 
to však chápou a nakonec oceňují pomoc 
města,“ sdělil Krejčí.

Postup města kvitoval i celostátní 
předseda Českého zahrádkářského svazu 
Stanislav Kozlík. Vytvoření nové kolonie 
za zrušené zahrádky je podle něj v Česku 
světlou výjimkou.    mif
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ŽIJEME SPOLU

Lidem v úzkých pomáhá InternetPoradna.cz
Když se řekne InternetPoradna.cz, prav-
děpodobně se vám vybaví poradenské 
centrum pro případ, že máte potíže s in-
ternetem. Činnost olomoucké neziskové 
organizace InternetPoradna.cz je ale od 
této představy na míle vzdálená.

„Věnujeme se podpoře lidí se zdravotním 
postižením a seniorům. Pomáháme jim 
v jejich nepříznivé sociální situaci řešit 
dluhy, nároky na dávky a hledání bydle-
ní nebo práce,“ vysvětlila vedoucí služby 
Kristína Minářová.

Mezi další aktivity patří počítačové 
a jazykové kurzy, podpůrné skupiny či 
workshopy. Vedle toho poradna posky-
tuje také telefonickou krizovou pomoc 
na čísle 585 414 600, kam mohou volat 

lidé nacházející se v krizi. Linka funguje 
i formou chatu na stránce  
elinka.internetporadna.cz.

„Díky podpoře ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, úřadu práce, Olo-
mouckého kraje a města Olomouce jsou 
všechny služby poskytovány zdarma,“ 
zdůraznila Minářová.

Jak služba funguje, ukazuje i příběh 
Radima, který si chtěl nalézt zaměstná-
ní a bezbariérové bydlení. Protože je na 
invalidním vozíku, měl zpočátku obavy, 
že bude splnění obou cílů obtížné. Navíc 
nikdy předtím sociálních služeb nevyuží-
val a nevěděl, co očekávat.

„Společně jsme tedy hledali, jak mo-
hou jeho přání a představy korespondo-
vat s nabídkou v Olomouci. Následně 

jsme upravili životopis, pan Radim se 
seznámil s náležitostmi motivačního 
dopisu a s tím, jak se připravit na pracov-
ní pohovor. V rámci hledání zaměstnání 
pan Radim vyslovil také přání naučit se 
lépe ovládat počítač, se kterým občas 
mívá potíže. Díky jeho aktivnímu přístu-
pu a spolupráci s našimi pracovníky si 
zaměstnání i bydlení našel do měsíce 
a v současné době pracuje na dalších cí-
lech, které si stanovil.

Pokud se nacházíte v obdobné si-
tuaci, máte nevyhovující bydlení, hle-
dáte práci nebo potřebujete poradit 
s dluhy, kontaktujte pracovníky Inter-
net.Poradny.cz na číslech 736 447 248, 
774 724 877 nebo e-mailem na 
restart@internetporadna.cz.   dtx

Olomoucké barokní slavnosti / www.baroknislavnosti.cz

La Psiché
 
Lancelot a Alexandrina
 
Saeculum Coronatum / Ensemble Damian
Clara Schumann / Musica Florea
Conventus Quatuor / spojené orchestry Visegradské čtyřky
Kantáty J. S. Bacha / účastníci Letní školy barokní hudby a členové Czech Ensemble Baroque
Smrt královny / Dagmar Šašková a Jaroslav Tůma 
Koncert ke slávě Sloupu Nejsvětější Trojice (UNESCO)/ Musica figuralis

V létě vás opět ovlažíme barokem.
Letos ZDARMA

Získejte certifikát Společnost přátelská rodině
Síť pro rodinu přijímá do konce srpna 
přihlášky organizací jakékoliv velikosti 
k auditu zaměřenému na firemní kultu-
ru. Pokud jím firma projde, může získat 
prestižní certifikát Společnost přátelská 
rodině, který je udělován na dobu tří let.

Proces auditu spočívá ve vyhodno-
cení čtyř základních oblastí: zaměst-
navatelských podmínek, prorodinných 
aktivit, společenské odpovědnosti 
a také prostředí firmy a jejího přístupu 
k životnímu prostředí.

„Audit probíhá ve třech fázích – 
dotazníkové šetření, auditní návštěva 
v organizaci a finální vyhodnocení 
porotou složenou z odborníků.

„Firemní kultura přátelská rodině 
může sehrát rozhodující roli při výbě-
ru zaměstnavatele. Loajální a stabil-
ní zaměstnanci jsou pro firmy v době 

s častou fluktuací přínosem a v tom 
firmám audit pomůže,“ vysvětlila pre-
zidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská, 
podle níž firmy, které prošly auditem, 
potvrdily, že samotný průběh auditu 
jim nabídl bohatou inspiraci.

„Audit reflektuje aktuální potřeby 
trhu práce. V posledních letech kromě 
nerovného odměňování se bohužel stále 
jedná především o flexibilní formy práce, 
které mohou zásadně ulehčit slaďování 
práce a péče o rodinu. Nejen o děti, ale 
i o další členy rodiny,“ upozornila koordi-
nátorka Lenka Lenochová.

Slavnostní předávání certifikátů 
proběhne na podzim. Zaměstnava-
telé, popřípadě i zaměstnanci, mo-
hou přihlásit svoji firmu do 31. srpna 
krajské koordinátorce na adrese: 
lucie.milanova@sitprorodinu.cz   dtx

Štafeta spojila zdravé 
a hendikepované
Osmý ročník olomoucké štafety vozíčká-
řů se konal v polovině června ve Smeta-
nových sadech. Jde v ní o co nejrychlejší 
projetí čtvrtkilometrové trati. Projekt 
pořádá spolek Trend vozíčkářů a základ-
ní myšlenkou vozíčkářské štafety je to, 
že invalidní vozík se stává prostředkem, 
který zajišťuje společné sportovní vyžití 
a zábavu pro všechny. Letos byl zaměřen 
na rodiny s dětmi. Mezi pozvanými hosty 
byly hvězdy SuperStar, připraven byl i fo-
tokoutek a šermířská aréna.  pok
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ČASOVÝ ROZVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ 
VEŘEJNOSTI (ČERVENEC A SRPEN)

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

ZŠ Demlova 9.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Helsinská 9.00—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 9.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Mozartova 9.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Rooseveltova 15.00—19.00   9.00—19.00 

ZŠ Rožňavská 9.00—12.00
15.00—20.00   9.00—12.00    14.00—20.00   

ZŠ Tererovo nám. 9.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Zeyerova 9.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Svatoplukova 16.30—20.00   9.00—20.00

ZŠ Spojenců 9.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Řezníčkova 15.00—20.00   9.00—20.00

ZŠ Nedvědova 9.00—19.00   9.00—19.00

Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné u správce zapůj-
čit sportovní potřeby, jako jsou míče na basketbal, volejbal, fotbal  
a házenou, hokejky, míčky na stolní tenis či volejbalové sítě.

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 16.00—19.00 9.00—19.00

ZŠ Řezníčkova 15.00 —20.00 9.00—20.00

INZERCE

Pak hledáme právě Vás! Už nějaké pracovní zkušenosti máte? 
Skvělé!  Staňte se odborníkem, který dokáže poradit.Odbor kancelář 
primátora hledá nového kolegu/kolegyni na volnou pracovní pozici:

PRACOVNÍK/PRACOVNICE V MARKETINGU – obsahový 
manažer/manažerka správce/správkyně sociálních médií do 
oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu

Pak hledáme právě Vás! Už nějaké pracovní zkušenosti máte? Skvělé! 
Staňte se odborníkem, který dokáže poradit.  
Odbor kancelář primátora hledá nového kolegu/kolegyni na volnou 
pracovní pozici:

FRONT-END VÝVOJÁŘ/VÝVOJÁŘKA do oddělení mediální 
komunikace, propagace a marketingu

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
 Perspektivní pracovní pozici 
 Výborné zaškolení
 Možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje
 Příjemné pracovní prostředí
 Pružnou pracovní dobu
 Přátelský kolektiv 
 Zajímavé benefity

Přihlášky do 24. 7. 2020 (platí pro obě pozice)

Více informací naleznete: http://edeska.olomouc.eu

ZAJÍMAJÍ VÁS NÁVRHY A IMPLEMENTACE SW ŘEŠENÍ PRO 
WEBOVÉ STRÁNKY A APLIKACE MĚSTA OLOMOUCE?

ZAJÍMÁ VÁS BUDOUCNOST MĚSTA OLOMOUCE – TVORBA 
OBSAHOVÝCH A MEDIÁLNÍCH PLÁNŮ INFORMAČNÍCH KAMPANÍ 
V OBLASTI INVESTIC, STRATEGIE MĚSTA, SMART CITY A DALŠÍCH? 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ K PRONÁJMU:

prostor o výměře 13,30 m2 v 1. NP a o vý-
měře 271 m2 v 1. PP budovy č. p. 424, Horní 
náměstí č. o. 23, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Jedná se o prostory bývalé vinárny se vstu-
pem z ul. Divadelní.
Energetická náročnost budovy: D – méně 
úsporná. Nájemné činí 10 000 Kč/měsíc.

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 za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc. Energetická ná-
ročnost budovy: F – velmi nehospodárná.

ŽÁDOST O NÁJEM LZE PODAT:
osobně na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 
00 Olomouc, písemně na adresu: Magistrát města Olomouce, 
odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc.
Bližší informace k podání žádosti a průběhu jejího projednání or-
gány statutárního města Olomouce poskytne odbor majetko-
právní Magistrátu města Olomouce, odd. majetkových řízení, Bc. 
Kateřina Kašpárková, DiS., tel. 588 488 278, 604 290 164, e-mail: 
katerina.kasparkova@olomouc.eu.

V případě zájmu o bližší informace k prostoru, popř. o jeho prohlídku, 
se lze obrátit na společnost Správa nemovitostí Olomouc, a. s., e-mail: 
info@sno.cz, tel. 585 238 143 nebo 585 238 144.

 
ELEKTRONICKÉ AUKCE NEMOVITÝCH VĚCÍ

Statutární město Olomouc nabízí k prodeji níže uvedené nemovité 
věci z majetku statutárního města Olomouce formou veřejné elektro-
nické aukce:

Nemovitá věc
Minimální 
kupní cena

Termín aukč-
ního kola

1. Jednotka č. 649/12 (nebytový prostor; 
64,50 m2) v domě Javoříčská 2

2.200.000 Kč 23. 7. 2020
v 9:00 hodin

2. Jednotka č. 421/4 (byt 2 + 1; 46,40 m2) 
v domě Řezáčova 16, 18, 20

1.700.000 Kč 23. 7. 2020
v 11:00 hodin

3. Jednotka č. 514/4 (byt 3 + 1; 73,26 m2) 
v domě Synkova 11, 13, 15

2.500.000 Kč 23. 7. 2020 
v 13:30 hodin

Registrace zájemců do elektronických aukcí je možná do 16. 7. 2020 
do 10:00 hodin. Elektronický aukční portál pro registraci zájemců 
včetně podmínek elektronických aukcí je přístupný na internetových 
stránkách statutárního města Olomouce na adrese www.olomouc.eu/
eaukce. V případě zájmu o bližší informace k jednotkám, popř. o jejich 
prohlídku, se lze obrátit na odbor majetkoprávní Magistrátu měs-
ta Olomouce, odd. majetkových řízení, Mgr. Silvii Michalcovou, tel. 
588 488 459, 602 563 829, e-mail: silvie.michalcova@olomouc.eu.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC 
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ROZHOVOR

Narodila se jako Tereza Tothová (*1985) v Plzni, vystupuje ale pod jménem Terez Wrau  
a v Olomouci je živým symbolem pouliční písničkářky. Od malička hraje na housle a na kytaru. 
Ale také vystudovala speciální pedagogiku a byla baristkou. 

JSEM TAM, KDE JSEM CHTĚLA BÝT
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Když začínala hrát s olomouckou kapelou 
Amigos, ještě netušila, že jednou bude 
buskerkou, písničkářkou zpívající na ulici. 
Dnes se chystá vydat své třetí album.

Narodila jste se v Plzni, jak se z vás stala 
Olomoučanka?
Do Olomouce jsem jezdila od patnácti 
let, měla jsem tady prvního přítele. Pak 
jsem tady studovala, je to pro mě fakt 
domov, v srdci jsem Olomoučák. Mám 
tady spoustu úžasných přátel.

Vystudovala jste speciální pedagogiku, 
jak jste se tedy dostala „na ulici“?
Budou to už čtyři roky. Ale já jsem se 
nerozhodla, to osud mě k tomu dotlačil. 
Bylo to v Edinburghu ve Skotsku. Můj ka-
marád Kanaďan tam odlétal na pouliční 
festival umění, po létě se zeptal, jestli 
chci za ním a zkusit hrát na ulici. Byla 
jsem sice hodně vybátá, ale řekla jsem si, 
že to zkusím. Bylo to velké volání, chtěla 
jsem to risknout.

Jaké to bylo?
Bylo po sezoně, hodně foukalo. Začala 
jsem hrát v tom nejnemožnějším termínu 
na konci buskerské sezony. V tom říjnu 
je fakt zima, prší na vás, futrál se vám 
otáčí… Dokonce jsem zapomínala akor-
dy, protože se začali zastavovat lidé a já 
jsem na to nebyla zvyklá.

Tedy něco jako křest?
V jádru jsem plachá. Ale hlavní bylo, že 
ti lidé byli nadšení. A to mě bavilo, že jim 
můžu něco dát. Říkala jsem si – tak asi 
dobrý.

Co jste hrála?
Hlavně covery, teprve jsem tvořila svoje 
první album z písniček, co byly původně 
do šuplíku.

Co hrajete dnes?
V repertoáru mám asi dvě stě songů. 
Svoje a hodně keltské muziky ve skotské 
gaelštině.

Umíte gaelsky?
Ne úplně, ale rozumím všemu, co zpí-
vám. Hraji asi v patnácti jazycích i ukra-
jinsky nebo bělorusky.

A hanácky?
Ne. Vidíte, žádnou hanáckou v repertoá-
ru nemám…

Jak dlouhá je buskerská sezona?
Já jsem zvyklá na jakékoliv počasí. Jsem 
schopna hrát i při pěti stupních. Ale nedá 

se hrát v lednu a únoru, někdy i v březnu, 
hlavně když fouká vítr.

Vy ale nehrajete jen v Olomouci a ve 
Skotsku, jaké to bývá jinde?
Třeba v Ostravě se u mě zastavila paní 
i s nákupem a lidé se tam stahovali z celé 
ulice, to mi dává smysl. Když si lidé mů-
žou neplánovaně a zadarmo užít muziky. 
Podobné reakce mám všude. Vřelé. Do-
stávám i vzkazy do futrálu, většinou od 
lidí, kteří s sebou táhnou nějakou tíhu. Po 
rozchodu nebo jim zemřel někdo blízký, 
a když mě slyšeli zpívat, tak jim odlehlo.

Takže terapie?
Všechno je terapie, to může být terapeu-
tem i barman. Každý, kdo s lidmi komu-
nikuje, já to dělám přes hudbu. Podle mě 
každý člověk na této planetě přináší do 
toho společného prostoru nějaký dar. 
Právě to mi dává smysl. Když lidi jdou 
unavený z práce a zastaví se na chvíli, 
aby si mě poslechli, to mě těší. A baví mě 
hrát pro starý lidi, na ty se moc nemyslí, 
i když jsou to naši předkové, díky kterým 
tady jsme. Busking nebyl můj sen. Je to 
služba druhým, ale jsem nejvíc šťastná, 
protože jsem svobodná.

Jak dlouho hráváte?
Někdy dvě tři hodiny. Podle toho, jakou 
chytnu energii. Hraju to, co je potřeba – 
podle prostoru, nálady, podle lidí.

Některá města ale hraní na ulici omezují…
Třeba Praha. Tam hraji, jen když si mě 
pozvou na nějakou akci. Ani buskeři tam 
spolu moc nevycházejí a postaví se hned 
vedle. Podobné to začíná být v Anglii 
a ve Skotsku – tam už se nemůže hrát 
s ozvučením. Ve Francii na jihu je to do-
konce zakázané a s každým vystoupením 
jsem riskovala pokutu sto eur, ale byli na 
mě milí, většinou mě policisté jen přišli 
upozornit, že se to nesmí. Tak jsem se 
sbalila a šla hrát pod most, kde byli bez-
domovci. Udělali jsme si takovou milou 
besídku v Nice u nádraží.

Pobouří vás někdy něco?
Baskerům není příjemné, když si lidé bě-
hem produkce vezmou telefon a chtějí to 
s někým sdílet – volají někomu a hele, to si 
musíš poslechnout, a pak strkají telefon až 
ke kytaře. Hodně vstupují do osobního pro-
storu. Nebo vám někdo začne vykládat, jak 
on taky hraje na kytaru a chce vám pořád 
něco říkat. No a samostatnou kapitolou 
jsou selfíčka. Jeden člověk mi třeba hodil 
vajgl do futrálu. Vyzvala jsem ho, ať ode-
jde, že nemůžu takhle hrát… Lidé mě v tom 

ale vždycky podpoří, načtou sociální situa-
ci a nemusím to řešit odchodem. Z nekom-
fortní situace se ale vždycky raději stáhnu.

Jak jste přišla ke jménu Wrau?
Moje kamarádky mi k dvacátým čtvrtým 
narozeninám počmáraly tenisky. Jed-
na mi na ni napsala Jujda a druhá Wrau. 
Ptala jsem se, co to je, tvrdila, že to je 
moje slovo, moje energie, něco, co mě 
charakterizuje. Ten den jsem si změnila 
i jméno na Facebooku.

Budete hrát v červenci v Olomouci?
Každej měsíc. Mám sice koncerty v Praze, 
Plzni a Ostravě, ale nemám pravidelný 
klíč a pravidelné dny, kdy jdu hrát.

A dobu?
Taky ne. Ale místo ano, to je pořád stejný. 
Na náměstí na rohu ulice 28. října. Chtělo 
by to ale třeba domluvit event v parku, 
třeba v Čechových sadech kousek od 
Boženy Němcové, kam by mohlo přijít víc 
lidí a sednout si do trávy. Až na to bude 
počasí a budu mít čas a chuť, dám to na 
svůj Facebook.

Hrajete někdy třeba na oslavách, na 
svatbách?
Na oslavě ne a svatby jen pro svý známý. 
Na obřadech – to je takové… intimní. Hod-
ně energie. Ale ne na radnici, někde venku, 
třeba jedné kamarádce na Divoké Šárce. 
Ale hrát někde v restauraci někomu k jídlu, 
to bych nedokázala. Když mi někdo zapla-
tí, abych ho bavila – to mě nezajímá.

Vydáváte taky desky, na čem pracujete?
Mám dvě vydaná alba. Našel si mě Mar-
tin Horáček ze Soundcode Records a vy-
dal mi to. Teď pracujeme na třetím. Chci 
nahrávat s dalšími dvanácti muzikanty 
z celého světa, s každým jednu písničku. 
Bude to příjemná práce. Navíc polovinu 
výtěžku vždy věnuji na mobilní hospic. 
A taky mám v plánu věnovat se medicine 
songům a muzikoterapii.

Máte i osobní plány do budoucna, třeba 
rodinu, nesvazovala by vás?
Raději nikdy neplánuju, ale rodina určitě 
časem přijde. Předpokládám, že hraní 
nejen na ulici se budu věnovat pořád.

Takže odvedete děti do školky a půjdete 
hrát?
Podle potřeb. Budu to pak řešit v soula-
du se svou integritou a se svou svobodou. 
Už jsem tam, kde jsem chtěla být. Dělám 
pro lidi, co mě baví a dává smysl.
  Pavel Konečný

ROZHOVOR
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 DIVADLO VENKU 
Ojedinělý počin s názvem Divadelní červen spojil dohromady 
tři olomoucké scény. Moravské divadlo, Divadlo Tramtarie a Di-
vadlo na cucky odehrály svá představení pod širým nebem na 

Korunní pevnůstce. Pravda, program někdy přerušilo nebo pře-
sunulo počasí, ale uskutečnila se tam i jedna premiéra. Hra Vla-
dimíra Kracíka Láska za koronu sklidila nadšený aplaus.    pok
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Veslařka Pavlína Žižková vylepšila světový rekord
Na vrchol světových tabulek se dosta-
la veslařka Pavlína Žižková, když na 
trenažéru dokázala ujet sto kilometrů 
za sedm hodin 22 minut a 26 sekund. Ve 
své věkové kategorii momentálně není 
lepší závodnice.

Několikanásobná evropská šampionka 
o ataku na zápis do tabulek přemýšle-
la dva roky, nakonec ji inspirovala akce 
Pádluj o 106, kdy kajakáři jeli závod 
v délce 106 kilometrů z Týna nad Vltavou 
na Slapy.

„Rozdíl byl jen v tom, že startovali 
v šest ráno. Já jsem začala v deset. Vědě-
la jsem, že na veslařském trenažéru budu 
rychlejší,“ říká Žižková, která již na vodě 
příliš nejezdí a trenažér bere jako mož-
nost udržet se v kondici.

Od rozhodnutí k pokusu uplynulo pou-
ze šest dní. „V pondělí jsem se rozhodla 
a do soboty jsem si nastudovala podle 
mezičasů, že by se mi to mohlo podařit 
zajet kolem osmi hodin. Ráno jsem dora-
zila do loděnice, o půl jedenácté vyjela 

a ve tři čtvrtě na šest jsem skončila,“ při-
blížila přípravu Žižková.

S únavou a časem bojovala veslařka 
prakticky sama bez podpůrného týmu. 
„Nikdo o tom moc nevěděl. Jeden vete-
rán se přišel podívat na start, tak jsem 
ho poprosila, ať mě přijde večer zkontro-
lovat, kdyby se mi něco stalo, ať tam ne-
ležím až do pondělka,“ poznamenala se 
smíchem držitelka světového rekordu.

Sezení na trenažéru je hodně náročné, 
přesto závodnice neměla během svého 
pokusu žádnou velkou krizi. Samotu jí 
zpestřila televize. Normálně při tréninku 
jezdím bez televize, ale tentokrát jsem 
viděla dva filmy, z toho jeden dvakrát. 
Přestávky jsem si nedávala. Vím, že když 
se začne odpočívat, už je těžké znovu 
stroj rozjet. Ke konci jsem ani příliš ne-
jedla, abych nevypadla z tempa,“ uvedla 
Žižková.

Po projetí virtuálního cíle hodinu odpo-
čívala ještě v trenažéru a pak za dalších 
několik desítek minut sedla na kolo a od-
jela z loděnice domů. „Byla jsem unavená, 

nemohla se hýbat a všechno bolelo. Pro-
blém byl zvednout nohu a zavázat si botu. 
Po dvou dnech jsem už ale šla na trénink. 
Pohyb je pro regeneraci důležitý,“ uzavře-
la své dobrodružství Žižková.  deš

Florbalisté touží po postupu do Národní ligy
Jednoznačný cíl si dali pro příští sezonu 
florbalisté FBS Olomouc. Mužský výběr 
bude mít za úkol postoupit do Národní 
ligy. Tomu se podřizuje také příprava na 
další soutěžní ročník.

Květen a červen byl zaměřený téměř 
výhradně na fyzickou přípravu, během 
léta už se hráči s trenéry začnou věnovat 
také pilování souhry a zabudování mla-
dých hráčů do sestavy.

„Potřebujeme naše juniory zapracovat do 
týmů. Přišlo pět kluků. To platí také pro 
nové posily. Chceme, aby přišli dva nebo 
tři noví hráči, a doufáme, že se poda-
ří udržet i loňské opory,“ plánuje trenér 
FBS Olomouc Karel Stehlík. „Když se to 
všechno povede skloubit s tréninky, které 
jsou na letošek naplánované, myslím si, 
že postup by měl být spíš povinností než 
úspěchem,“ dodává kouč.

Florbalisté v minulé nedohrané sezoně 
obsadili v divizní skupině E čtvrté místo, 
to by se již opakovat nemělo. 
„Byl to určitě neúspěch a moc spokoje-
ný nejsem. Myslím si, že nás potrápila 
hlavně šířka kádru,“ ohlédl se za před-
chozím ročníkem Stehlík, který věří 
v lepší časy. „Máme hodně šikovných 
kluků, kteří si postup zaslouží a mají na 
něj,“ míní trenér.  deš

Nové bydlení  
s hradem na dlani
Prodej jedinečných
pozemků a domů

   Zalesněná krajina, rozlehlé louky, pozemky od 978 m2 do 3 371 m2.
   Relaxace od městského ruchu, 30 km od hanácké metropole.
   Dvacet tři atypických rodinných vil, šest typů domů.
   Příjemné přírodní materiály skandinávského stylu.
   Možnost koupě jen zasíťovaného pozemku.

prodejce investor
prodejci projektu 

Pavla Gottwaldová, DiS.
+420 725 797 757

Mgr. Zdeněk Vaněčka
+420 603 177 711www.kralovskalouka.cz
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S dvouměsíčním zpožděním proběhly 
v Otrokovicích veslařské kontrolní závo-
dy na dlouhé dráze, kde získali pět me-
dailí zástupci VK Olomouc. Především 

skifaři se opravdu vytáhli a dosáhli hned 
na tři medaile.
Dorostenka Jana Slepičková deklasova-
la 22 soupeřek a zvítězila s náskokem 

40 sekund před druhou závodnicí z Brna. 
Svým časem by obsadila v juniorské ka-
tegorii výborné 2. místo. Stejně skvěle si 
vedl Jan Řezáč, který mezi šestatřiceti 
dorostenci zvítězil a v juniorech by do-
sáhl na třetí příčku. Junior Filip Snášel za 
sebou nechal dvanáct soupeřů a pověsil 
si na krk bronzovou medaili.

Mladé závodnice sbíraly zkušenos-
ti a seřadily se za sebou na 15., 16., 17. 
a 20. místě. 

V závodě dvojek dorostenců starto-
valo šest lodí. Matěj Kratochvíl s Vojtě-
chem Hoskovcem si poradili s tratí na 
výbornou a odvážejí si stříbro. Těsně 
pod stupni vítězů skončili Štěpán Kra-
tochvíl s Janem Pacákem. Martin Rygel 
s Filipem Stolínem si dojeli pro 6. místo. 
Dvojky juniorů se v Otrokovicích sešly 
jen tři, Petr Čížek a Michal Grivalský si 
dojeli pro 3. místo.   deš

 VESLAŘI OVLÁDLI SKIFY DOROSTU 

Kulaté narozeniny chodecké legendy

Stále aktivní člen Atletického klubu Olo-
mouc Václav Dostalík oslavil osmdesá-
té narozeniny. Ke sportu se dostal jako 
učeň v Mariánském Údolí, kdy 15. úno-
ra 1955 běžel šestikilometrový závod na 
lyžích v rámci Sportovních her mládeže 
při spartakiádě. V roce 1956 se dočetl 
o náborových závodech v atletice, které 
organizoval legendární Jaroslav Slaví-
ček, ve kterých mimo jiné byla i chůze. 
V dalších náborových závodech o týden 
později na tříkilometrové trati skončil 

druhý časem 18:26. Závodní chůze se mu 
zalíbila natolik, že se stala jeho celoži-
votní disciplínou.

Dostalíkova tréninková píle a čistý 
chodecký styl jej zařadila mezi tehdejší 
nejlepší chodce na padesátikilometrové 
trati. Svoji vlast reprezentoval na třech 
mezistátních utkáních. Stal se rovněž 
spoluzakladatelem chodeckého závodu 
Olomoucká dvacítka a jako jediný cho-
dec se zúčastnil všech dosavadních 53 
ročníků. V kategorii mužů v prvním roční-
ku v roce 1967 zvítězil rovněž na 10kilo-
metrové trati na kolonádě Smetanových 
sadů časem 47:54,8 minut.

V posledních letech se rovněž zúčast-
ňuje veteránských mistrovství Evropy 
a světa a v roce 2019 si v soutěži tříčlen-
ných družstev na MS v halové atletice 
v polské Toruni vybojoval v závodě na 
10 kilometrů bronzovou medaili. V září 
pak startoval na ME veteránů na dráze 

v italských Benátkách, kde v soutěži druž-
stev na chodeckých tratích 10 a 20 km 
získal stříbrnou a bronzovou medaili.

Václav Dostalík nezahálí ani v mís-
tě bydliště v Lutíně, kde uspořádal již 
26. ročník Velké ceny obce Lutín v běhu 
mládeže do 14 let, kde samozřejmě do 
programu zařadil závod v chůzi na 1000 
metrů pro všechny věkové kategorie 
a příchozí. Před několika lety se závo-
du na 800 m účastnila v kategorii dívek 
i Michaela Gieselová, která je v současné 
době platnou členkou ligového družstva 
žen AK Olomouc.   deš

David Rozehnal se vrací do Sigmy
Bývalý fotbalový reprezentant David Roze-
hnal se vrací do fotbalové Sigmy Olomouc. 
Nově bude působit ve výboru spolku SK 
Olomouc Sigma MŽ, který je v současnosti 
hlavním akcionářem prvoligového klubu. 
Vedle Rozehnala byl na jednání spolku 
do výboru zvolen také Ladislav Minář, 

současný sportovní ředitel Sigmy. Oba 
muži nahradili odstupující dlouholeté čle-
ny Jana Chladila a Borise Němečka.

„S nabídkou členství ve výboru spolku 
mě oslovil místopředseda Jakub Beneš. 
Rád jsem tuto nabídku přijal. V následu-
jících měsících chci poznat chod a dění 

v klubu a přispívat svými názory,“ prohlásil 
Rozehnal, který v Sigmě naposledy působil 
jako hráč v létě 2003, posléze si pak zahrál 
v Belgii, Francii, Anglii, Itálii a Německu.

Rozehnal v průběhu kariéry získal bronz 
na mistrovství Evropy 2004 a byl členem 
týmu do 21 let, který vyhrál evropský šam-
pionát v roce 2002. Stal se mistrem bel-
gické a francouzské ligy, získal belgický, 
italský a francouzský pohár.   deš
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28. 6.–1. 9. | Promenádní koncerty
každou neděli od 16:00 | Smetanovy sady 
tradiční cyklus nedělních promenádních 
koncertů
promenadnikoncerty.olomouc.eu

10. 7.–29. 8. | Večerní pohoda u Trojice
každý pátek a sobota od 18:00 
Horní náměstí
letní multižánrový hudební festival
letni.olomouc.eu

10.–12. 7. | Vyznání růžím
Rozárium
výstava růží s doprovodným programem

23.–26. 7. | Colores Flamencos
Horní náměstí, Výstaviště Flora
12. ročník mezinárodního festivalu flamenca  
a španělské kultury
www.flamencool.cz

24.–25. 7. | Olomoucké vinné slavnosti
Dolní náměstí
letní etapa vinných slavností 
www.olomoucka-vinna.cz

5.–9. 8. | Garden Food Festival
Centrum města
6. ročník gastrofestivalu
www.gardenfoodfestival.cz

12.–22. 8. |  Olomoucké nejen 
shakespearovské léto 2020

Parkán Uměleckého centra UP
open-air divadelní a hudební festival  
www.shakespearovskeleto.cz

20.–27. 8. | Moravské divadelní léto
Korunní pevnůstka, Zámek Tovačov,  
Amfiteátr Velká Bystřice
open-air festival Moravského divadla Olomouc
www.mdo.cz

20.–23. 8. | Flora Olomouc
Výstaviště Flora, Smetanovy sady
letní etapa mezinárodní květinové výstavy,  
letní zahradnické trhy
www.flora-ol.cz 

24.–30. 8. | Týden vojenské historie
Korunní pevnůstka, olomoucké forty
1. ročník festivalu, přibližující vojenskou  
historii města
www.tourism.olomouc.eu

3.–17. 9. | Mezinárodní varhanní festival
Kostel sv. Mořice
52. ročník festivalu varhanní hudby
www.mfo.cz

7.–13. 9. |  Dny evropského dědictví 
20 let v UNESCO

Horní náměstí
Dny otevřených památek, koncerty & divadla

Národní zahájení Dnů evropského dědictví 
komentované prohlídky a vycházky,  
kulturní program
ded.olomouc.eu

12. 9. | Bounty Rock Café Open Air 2020
Korunní pevnůstka 
10. ročník rockového festivalu
www.brcopenair.cz

20. 9.–18. 10. |  Podzimní festival duchovní 
hudby

Olomoucké kostely
27.  ročník festivalu duchovní hudby
www.podzimni-festival.cz

27. 9. | Slovenský den
Horní náměstí
den slovenské kultury a gastronomie
www.olomouc.eu

28. 9. | Setkání Hanáků
Horní a Dolní náměstí
10. ročník největší prezentace Hané  
a jejích tradic
www.setkanihanaku.cz

1.–4. 10. | Flora Olomouc
Výstaviště Flora, Smetanovy sady
podzimní etapa mezinárodní květinové 
a zahradnické výstavy
www.flora-ol.cz

1.–15. 10. | Rozkvetlé památky
Olomoucké kostely a sloupy
floristická výzdoba sakrálních památek
www.flora-ol.cz

1.–15. 10. | Academia Film Olomouc
Umělecké centrum UP
55. mezinárodní festival populárně-vědeckých 
filmů
www.afo.cz

2.–3. 10. | Olomoucké vinné slavnosti
Dolní náměstí
podzimní etapa vinných slavností
www.olomoucka-vinna.cz

11. 10. | Olomoucký 1/2 maraton
Horní náměstí 
11. ročník největší sportovní události  
v Olomouci, oceněný zlatou známkou  
kvality IAAF
www.runczech.com

16. 10. | Olomoucká muzejní noc
Olomoucká muzea a galerie
6. ročník olomouckých muzeí, galerií  
a dalších kulturních institucí, noční  
prohlídky expozic s doprovodným  
programem
www.olomouckamuzejninoc.cz

17. 10. | Jak chutná podzim
Horní náměstí
podzimní gastronomický a kulturní festival
www.tourism.olomouc.eu

19.–24. 10. | Jeden svět
Kino Metropol, Divadlo hudby, Muezum 
moderního umění, Divadlo Na Cucky
21. ročník mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech
www.jedensvet.cz

28. 10.–1. 11. | Svátky písní
Horní náměstí, Dolní náměstí, sál Reduta
48. ročník mezinárodního festivalu pěveckých 
sborů
www.festamusicale.com

28. 10. | Lampionový průvod
Horní náměstí – Žižkovo náměstí
oslavy 102. výročí Dne vzniku samostatného 
československého státu
www.olomouc.eu

31. 10. | 20 let v UNESCO
Horní náměstí
oslava 20. výročí zapsání sloupu Nejsvětější 
Trojice na seznam UNESCO, koncerty 
a multimediální show
www.olomouc.eu

11.–16. 11. | Divadelní Flora
Horní náměstí, Moravské divadlo, S-klub,  
Divadlo na cucky, Umělecké centrum UP
24. ročník mezinárodního divadelního festivalu
www.divadelniflora.cz

11. 11. | Svatomartinská Olomouc
11:00 | Horní náměstí
oslava svátku sv. Martina, ochutnávka a prodej 
mladých vín

20.11.–23. 12. | Adventní Olomouc
Horní a Dolní náměstí, Městská tržnice
tradiční vánoční trhy, mikulášská nadílka,  
kulturní program
www.tourism.olomouc.eu

28.–29. 11. | Advent v Oranžerii
Oranžerie – Smetanovy Sady
výstava s tvořivými dílnami
www.flora-ol.cz

3.–6. 12. | PAF Olomouc 2020
Umělecké centrum Univerzity Palackého
19. ročník festivalu filmové animace 
a současného umění
www.pifpaf.cz

17.–20. 12. | Vánoce Flora
Výstaviště Flora, Pavilon A
40. ročník tradičních vánočních trhů
www.flora-ol.cz

KAlENDář AKCí OlOMOUC 2020 
VyBRANé AKCE VE MěSTě

Informační centrum Olomouc | Horní náměstí – radnice | tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392 
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | e-mail: infocentrum@olomouc.eu | tourism.olomouc.eu | otevřeno denně

Změna programu a termínu vyhrazena.
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PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ MĚSTA OLOMOUCE

Půjčovní doba se nemění, dětské oddělení a pobočky se otevřou 
i dopoledne. Změnou oproti školnímu roku je zavření v sobotu.

 PROGRAMY PRO DĚTI 

náměstí Republiky
zábavné programy na motivy oblíbených knih, vždy v 10 hodin
15. 7. Tajemství knihovny s Knihožrouty Kláry Smolíkové
29. 7. malování kávou, čajem či citronem s obrázky Shauna Tana

pobočka Jungmannova, každou středu v 9:30 hodin
Putování s pohádkou – pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další 
překvapení pro rodiče s dětmi od 3 do 9 let.
15. 7. je setkání zaměřeno na úplně malé děti v rámci akce S kníž-
kou do života.

pobočka Neředín,
22. 7. v 9:30 hodin výtvarná dílnička inspirovaná populární postavič-
kou Z. Milera – Krtečkem je určena pro děti od 3 let s doprovodem. 

pobočka Holice – dopolední program spojený s pátráním po knize, 
kterou stojí za to si přečíst, vždy v 10 hodin
8. 7. si společně zazpíváme a zavzpomínáme na melodie z Večerníčků
22. 7. budeme zdobit záložky a povídat si o pěkných knížkách

pobočka Brněnská – zábavné úkoly, při kterých je třeba zapojit mo-
zek, pro předškolní i starší děti, kdykoliv v půjčovní době.
22. 7. v 10 hodin Book art – vyrábíme papírové dekorace ze starých knih

 PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ – BUDOVA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY  

zdarma, ale počet míst omezen, vždy nutná rezervace na 
585 545 123 nebo besedy@kmol.cz

16. 7. v 16 hodin – Relaxační odpoledne
Zájemce provedeme metodami, pomocí kterých můžeme zvládat 
úzkost, starosti a stres. Zkusíme vytvořit relaxační rituály spojené 
s hudbou, zabrousíme k aromaterapii či akupresuře a mandalám.

20. 7. od 15 do 18 hodin – Klub deskových her
Těšíme se na stávající i nové zájemce, kteří si mohou společně za-
hrát klasické či moderní stolní hry. Hry si lze i půjčit domů.

23. 7. 2020 v 16 hodin – Trénování paměti
Díky Martinovi Královi z České společnosti pro trénování paměti 
a mozkový jogging se dozvíte, jak funguje paměť, a s pomocí mnoha 
cvičení se naučíte, jak ji aktivně posilovat, a tak si udržet jasnou mysl.

30. 7. v 17 hodin – 30 let pod přísahou
Debata nad knihou bývalého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty zakon-
čená autogramiádou autora.

 VÝSTAVY 

Na pobočce Brněnská vystavuje do konce srpna v rámci 26. roční-
ku Dnů nevidomých na Moravě slabozraká malířka Zlata Zumrová. 
Její obrazy rozzáří i šedivé dny a dodají klid a radost z okamžiku.

Budovu na náměstí Republiky oživují v červenci a srpnu fotografie 
Sofie Skřipské. Terčem jejího objektivu jsou převážně zvířata – ať už 
v zoologických zahradách, kde tráví hodiny se svými dětmi, nebo 
v přírodě, kde si užívá ticha a pozorování volně žijících zvířat.

Na pobočce Jungmannova se o prázdninách přeneseme se snímky 
Anny a Tomáše Nyklových na Nový Zéland a budeme obdivovat 
jeho přírodní krásy.

KULTURNÍ PROGRAM

Ohlédnutí
Až do konce července může-
te v Galerii města Olomouce 
na Dolním náměstí vidět vý-
stavu soch a plastik Antonína 
Suchana s názvem Ohlédnutí.

Autor je sochař, fotograf, 
designér a knižní grafik, člen 
Unie výtvarných umělců Olo-
moucka, žije a tvoří v Šumper-
ku. Suchan je zastoupen ve 
sbírkách Muzea Šumperk, Láz-
ní Bludov nebo britského Ce-
ramtec the Ceramic Experts, 
ale i v mnoha soukromých 
sbírkách po celém Česku.

Antonín Suchan se narodil 
v roce 1940 v Bechyni. Absolvoval Institut výtvarné fotografie 
v Ostravě a samostatně vystavuje od roku 1968. Zpočátku foto-
reportér, později muzejní fotograf, na krátkou dobu kameraman 
ostravské televize, spoluautor několika regionálních obrazo-
vých publikací a fotograf s dokumentární divadelní tématikou, 
však propadl stále zřetelněji jedinému snu – dřevosochání.

Suchanovy komorní sochařské objekty a reliéfy s lyrickým 
podtextem jsou zcela v zaujetí materiálem. Je přitom možné 
konstatovat, že výtvarník nezapře návyk fotografa a osciluje 
mezi tématem a jeho osobitým osvojením. Svědčí o tom nejen 
dosud 23 výstav doma, ale i v zahraničí.   ise

1. 7. 16:00 Fotoblok se Štěpánkou Bieleszovou
Muzeum 

moderního 
umění

2. 7. 17.00 Výstavou JAKO HOST s Michaelou Ottovou
Arcidiecézní  

muzeum 
Olomouc

8. 7. 15:00 Umělecké sdružení vi.TVOR: Dlouhý,  
Široký a Bystrozraký

Arcidiecézní 
muzeum  
Olomouc 

9.7. 20:00 Katarzia | Sólo
Muzeum 

moderního 
umění

14. 7. 19:00 Nebe polité inkoustem
Muzeum 

moderního 
umění

16. 7.  16:00 Umění tapiserie s Janem T. Strýčkem
Muzeum 

moderního 
umění

17. 7. 19:00 Olivy na parkánu
Muzeum 

moderního 
umění

21. 7. 19:00 Michal Záhora, Pulsar: Obrat Konce  
Evropa k bodu Omega 

Mozarteum

26. 7. 19:00 Houslový recitál z děl španělských  
a latinskoamerických autorů. 

Mozarteum

27.—
31.7. - Umění nezná hranice

Muzeum 
umění  

Olomouc

28. 7. 19:00 Dvojí domov
Arcidiecézní 

muzeum  
Olomouc

30. 7. 20:00 David Hrbek | Dobrou noc, odcházím 
Muzeum 

moderního 
umění

2. 8. 15.00 Vivi tady nebydlí!
Arcidiecézní 

muzeum 
Olomouc

ČERVENEC V MUZEU UMĚNÍ OLOMOUC

» www.muo.cz

http://www.mfo.cz


28        www.olomouc.eu KULTURA

Do olomouckého exteriéru dorazi-
ly sochy lidoopů autora Liu Ruowang 
nazvané Original Sin. Jsou součástí so-
chařského festivalu Sculpture line, jehož 
záměrem je obohatit veřejný prostor 
a nabídnout nový pohled.

Dvě bronzové plastiky o úctyhodné 
výšce tři a půl metru stojí při vstupu 
do Rudolfovy aleje z Havlíčkovy ulice. 

Symbolizují návrat k přírodě a nevinnosti.
„Volbou lokace či trasy objeví návštěvník 
další souvislosti místa, času a umělecké-
ho díla. Sculpture line i letos pokračuje 
v tradici toho nejlepšího z minulých roč-
níků, kdy se nám sochařskou linkou po-
dařilo propojit celou řadu měst po celé 
republice,“ uvedl zakladatel a ředitel fes-
tivalu Ondřej Škarka. Zároveň potvrdil, 
že do Olomouce se vrátí i oblíbená žlutá 

Chobotnice Viktora Paluše, která znovu 
zkrášlí jezírko ve Smetanových sadech, 
a ještě letos oživí olomoucký veřejný 
prostor i dvě kovová piana.

„Aktuálně instalované sochy lidoopů, 
Stvůra Jana Dostála v Rudolfově aleji 
a Chobotnice vytvoří unikátní uměleckou 
linii, kterou mohou obdivovat Olomouča-
né i návštěvníci města při procházkách 
parkem. Všechny instalace budou v Olo-
mouci k vidění do konce října,“ objasnil 
Radim Schubert, vedoucí oddělení kultu-
ry magistrátu.

Sculpture line umisťuje současná so-
chařská díla do veřejného prostoru tak, 
aby do něj vnesla nové emoce, dala mu 
novou tvář a naznačila nové příběhy.   ste

 VSTUP DO PARKU OVLÁDLI LIDOOPI 

Konečně naživo
Moravská filharmonie 18. června kon-
certovala znovu před publikem. Po 
sérii streamovaných koncertů osla-
vil orchestr 75. výročí svého založení 
vystoupením v Redutě přenášeným 
i na Horní náměstí. „Jsme rádi, že jsme 
konečně mohli navázat na naše skvělé 

vztahy s olomouckými posluchači 
a dopřát jim hudební zážitek s výbor-
nou atmosférou,“ řekl ředitel filharmo-
nie Jonáš Harman.

Na koncertu Konečně naživo si 
posluchači mohli vychutnat program 
s nejznámějšími skladbami od Jose-
fa Suka, Bedřicha Smetany a Antonína 
Dvořáka pod taktovkou šéfdirigenta 
Jakuba Kleckera.   pok

WWW.FLAMENCOOL.CZ

GALAVEČER
OLOMOUC

FLAMENCO
24 . 7.

MORAVSKÁ FILHARMONIE
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ARTERA PROJEKT představuje víceúčelový sál Sokolská 7

Víceúčelový sál je možné využít nejen pro divadelní, tréninkové, konferenční účely, ale také pro uspořádání svateb aj.
Více informací na stránkách www.arteraprojekt.cz nebo na stránkách Centra pohybu Olomouc www.centrumpohybuol.cz.

Na Dolním náměstí to bude žít po celé 
léto. Divadlo na cucky připravilo spolu 
s Galerií XY bohatý program a návštěvní-
ci se mohou těšit na výstavy i představení 
nejen na domácí scéně, ale také ve veřej-
ném prostoru. Spojujícím motivem všech 
kulturních akcí bude sociální distance. 

„V průběhu krizových opatření jsme uva-
žovali nad tím, jak reagovat na povinnost 
udržování sociální distance a zároveň 

podpořit naši přirozenou potřebu setká-
vat se. Nakonec jsme se rozhodli, že se 
toto téma stane středobodem naší dra-
maturgie v příštích měsících,“ uvedl Jan 
Žůrek z organizace DW7, která zajišťuje 
chod divadla i galerie.

V Olomouci se uskuteční premiéra ně-
kolika představení, která vzniknou přímo 
na základě výzvy Divadla na cucky. Jed-
nat se bude o tanec i divadelní procház-
ky pod širým nebem.

Hlavním tahákem letního programu bude 
uvedení souboru La Putyka. Věhlasné no-
vocirkusové seskupení přiveze do Olo-
mouce představení Kaleidoscope. Jedná 
se o nejnovější titul souboru, který je 
vhodný pro celou rodinu a připravil jej fin-
ský režisér Maksim Komaro. Hrát se bude 
17. a 18. srpna v amfiteátru Letního kina.

„La Putyka přijede do Olomouce his-
toricky poprvé a věřím, že to pro všechny 
bude velká událost. Amfiteátr jsme zvolili 
i s ohledem na fakt, že do nedávna nebylo 
jasné, zda mezi diváky bude nutné udržo-
vat rozestupy. Kapacity Letního kina v tom-
to ohledu zcela vyhovovaly,“ doplnil Žůrek.

Vedle divadla a tance bude ve své vý-
stavní činnosti pokračovat i Galerie XY. 
Ta v bezprostřední blízkosti morového 
sloupu na Dolním náměstí připravila in-
stalaci architektů Mléčky, Jemelky a Bor-
ka s názvem Social Distance Celebration. 
Výstava je výrazem poděkování všem, 
kteří pomáhali v boji s koronavirovou 
pandemií.   dtx

Bližší informace o plánovaných ak-
cích najdete na www.divadlonacucky.cz 
a www.xyolomouc.com.

 DIVADLO NA CUCKY A GALERIE XY  
 BUDOU ŽÍT I V LÉTĚ 
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Strážníci městské policie kontrolují olo-
moucké parky pravidelně. Svou přítom-
ností zvyšují pocit bezpečí pro lidi, kteří 
tam odpočívají, sportují nebo jen pro-
cházejí či projíždějí. Za loňský rok v par-
cích zaznamenali 792 událostí.

„Vykonáváme pěší nebo motorizovanou 
kontrolní činnost se zaměřením na za-
mezení protiprávnímu jednání ze strany 
pejskařů, znečišťování veřejného pro-
stranství, projevy vandalismu nebo kráde-
že. Zabýváme se i dopravními přestupky 
cyklistů i chodců, což je jízda nebo chůze 
mimo vyznačené stezky,“ popsal mluvčí 

Městské policie Olomouc Petr Čunderle.
Každý z městských parků má svá spe-

cifika, na která se přihlíží při plánování 
preventivní hlídkové činnosti.

V Bezručových sadech strážníci pravi-
delně kontrolují před vandalskými proje-
vy nově zrekonstruované Jihoslovanské 
mauzoleum i areál rozária, kde v noci 
přespávaly osoby bez domova.

V Čechových sadech se strážníci za-
měřují více na porušování zákazu kouření 
a požívání alkoholických nápojů na dět-
ském hřišti, přestupky při venčení psů a ve 
večerních hodinách na rušení nočního 
klidu a znečištění veřejného prostranství 

spojené s konzumací alkoholických nápo-
jů. Původci tohoto protiprávního jednání 
bývají většinou skupinky mladých lidí.

A ve Smetanových sadech strážníci 
dohlíží na cyklisty, venčení psů a častější 
projevy protiprávního jednání ze strany 
nepřizpůsobivých osob. „V blízkosti re-
staurace Fontána je umístěna stacionár-
ní rotační kamera dohlížecího systému, 
která přispívá k odhalování pachatelů 
majetkových deliktů,“ naznačil Čunderle. 
Kamera s nočním viděním se zaměřuje 
na krádeže a poškozování květin.

Samozřejmostí je přítomnost strážní-
ků při konání společenských, kulturních 
a sportovních akcí či výstav. To dohlížejí 
především na kapsáře.

Činnost strážníků navazuje i na prů-
běžnou kontrolní činnost policistů České 
republiky, kteří se zaměřují zase na uží-
vání a dealerství drog.   pok

POČTY UDÁLOSTÍ V PARCÍCH
V ROCE 2019

Bezručovy sady   179

Čechovy sady   117

Smetanovy sady 496

 STRÁŽNÍCI: KAŽDÝ PARK JE JINÝ 

Zahrady Holice  601 357 038  /  www.zahradyholice.cz 

Potírání pouliční kriminality
V polovině června se policisté pustili do 
bezpečnostní akce Skleparis, zaměřené 
na potírání pouliční kriminality, majetko-
vé trestné činnosti a toxikomanie.

„Do akce byly nasazeny tři desítky po-
licistů včetně pohotovostního a eskortní-
ho oddělení Krajského ředitelství policie 

Olomouckého kraje stejně jako krimina-
listé ‚toxi‘ týmu a psovodi,“ vyjmenovala 
mluvčí policie Irena Urbánková.

Policisté zkontrolovali sedm objektů, 
18 aut a 78 osob. „Vypátrali jednu celo-
státně hledanou osobu, na kterou byl 
vydán předběžný souhlas se zadržením. 

Zjistili také řidičku, u které test na omamné 
a psycho tropní látky prokázal přítomnost 
metamfetaminu,“ uvedla Urbánková. 
Policisté dále zadrželi čtyři pachatele ma-
jetkové trestné činnosti a přistihli 22 osob, 
které se dopustily protiprávního jednání na 
úseku toxikomanie.

Podle Urbánkové se muži zákona bu-
dou potírání pouliční kriminality i nadále 
věnovat.   pok
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Bleskové povodně, které zasáhly Uni-
čovsko a Šumpersko na začátku června, 
zaměstnaly ve velkém olomoucké profe-
sionální i dobrovolné hasiče. V nasazení 
byli denně více než týden. 

Na místě zachraňovali v noci z neděle na 
pondělí, kdy přívalová povodeň zasáhla 
25 obcí v kraji, 30 lidí a dalších 30 eva-
kuovali. „Při likvidaci následků povodně 
jsme naplno využili také čerpací kontej-
ner, který ze svých prostředků pořídilo 
město Olomouc. Jelikož jde o specializo-
vanou techniku, která je vybavena velkým 
množstvím čerpadel, velmi při povod-
ních pomáhala místním obyvatelům 

s čerpáním vody z domů, sklepů, garáží, 
studní a lagun,“ potvrdila mluvčí profesio-
nálních hasičů Lucie Balážová.

Čerpací kontejner je vybaven velkým 
počtem čerpadel pro odčerpání vody ze 
zatopených objektů. Všechna zařízení 
mohou pracovat současně, díky čemuž 
jsou pak schopná za jednu minutu odčer-
pat až 17 kubíků vody. K dispozici jsou 
rovněž speciální kalová čerpadla, která 
si poradí i s velmi znečištěnou vodou.

Čerpací kontejner hasiči využívají 
především při pomoci po technických 
haváriích v souvislosti s přírodními vlivy, 
hlavně po bouřkách, přívalových deštích 
a po povodních.   pok

ZÁSAH Z NEDĚLE NA PONDĚLÍ 
(7. ČERVNA – 8. ČERVNA)

Počet zasažených obcí: 25

Počet zasahujících jednotek: 60

Počet zasahujících hasičů: 300

Počet zachráněných: 30

Počet evakuovaných: 30

Počet usmrcených: 1

Počet pohřešovaných: 1

Počet zásahů: 160

Počet člunů nasazených k evakuaci 
a záchraně osob: 7

ČINNOST HASIČŮ OD 7. ČERVNA DO 
15. ČERVNA V ŠUMVALDU, OSKAVĚ 
A DLOUHÉ LOUČCE

Celkový počet zásahů: 1000

Celkový počet zasahujících hasičů: 1750

Nasazená technika: 300

Celkový počet nasazených jednotek: 310

Počet znečištěných studní v oblasti: 80

Počet zaplavených domů v Šumvaldu: 300

Počet zapůjčených vysoušečů: 330

Humanitární organizace: 5 (Adra, Český 
červený kříž, Člověk v tísni, Maltézská po-
moc, Charita)

Počet členů posttraumatického inter-
venčního týmu: 5

Počet intervencí v oblasti: 20

VÝBĚR POSKYTNUTÉ HUMANITÁRNÍ 
POMOCI: 

400 litrů dezinfekce, 600 litrů balené 
vody, 750 párů rukavic, 30 přepravek 
trvanlivých potravin, 1000 kusů nářadí 
a prostředků na úklid.

 OLOMOUČTÍ HASIČI  
 U BLESKOVÝCH POVODNÍ  
 VYUŽILI NAPLNO ČERPACÍ KONTEJNER  

Do postižené oblasti na Uničovsku mířila 
materiální a dobrovolnická pomoc
V noci z neděle na pondělí 8. června za-
sáhla několik obcí v oblasti Uničovska 
a Šumperska přívalová povodeň. Do nej-
více postižených obcí následně zamířila 
pomoc i z Olomouce.

V neděli 14. června na základě poža-
davku primátora Mirka Žbánka pomá-
haly s likvidací následků povodní v obci 
Šumvald tři jednotky olomouckých 
dobrovolných hasičů z Topolan, Lošova 
a Černovíra. „Připadalo mi samozřejmé 
pomoci obcím v nouzi, proto jsem oslo-
vil i další velká města v regionu Přerov 

a Prostějov, aby se k nám přidala,“ uvedl 
primátor Žbánek.

Olomoučtí hasiči pomáhali lidem s vy-
klízením domů a sklepních prostor, čer-
páním a čištěním studen, čištěním koryta 
řeky, odstraňováním stromů, úklidem na-
plaveného materiálu a odvozem zniče-
ného vybavení.

Další nezbytnou pomocí bylo připra-
vení několika stovek pytlů s pískem, jeli-
kož meteorologové opět vydali výstrahy 
před dalšími silnými bouřkami a přívalo-
vými povodněmi. 

„Město Olomouc poskytlo Dlouhé Louč-
ce a Šumvaldu materiál protipovodňové 
ochrany, čtrnáct vysoušečů a darovalo 
obcím kontejnery na odpad. Uznání pa-
tří samosprávám i všem dobrovolníkům 
a záchranářům. Někteří z nich byli sami 
poškozeni, a přitom pomáhali sousedům,“ 
řekl náměstek primátora Martin Major.

Olomouc se navíc připojila ke sbírce 
vyhlášené krajem a na speciální účet pro 
postižené obce odeslala sto tisíc korun.

Sbor dobrovolných hasičů v Lošově 
pak uspořádal sbírku potřebného materi-
álu – prostředků na odstraňování nánosů 
bahna a naplavenin, trvanlivých potra-
vin, balené vody, hygienických potřeb 
a krmiv pro zvířata, které následně pře-
dal do postižené oblasti.   pok

 STATISTIKA ČINNOSTI HASIČŮ 
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1920: v Olomouci otevřeli Husovu 
Betlémskou kapli
Červenec roku 1920 byl v Olomouci hor-
ký. Nešlo ani tak o počasí, ale o další 
kapitolu v divokém seriálu nábožen-
ských změn, které vyvolal vznik repub-
liky. Tentokrát souvisely s 505. výročím 
upálení Jana Husa. V Olomouci byla 
právě v červenci 1920 otevřena „Husova 
Betlémská kaple“.

K tomuto datu se v západní části země 
konaly připomínkové akce. Češi a Mo-
ravané se opětovně ujišťovali, že jsme 
všichni potomky husitů a že se nutně mu-
síme co nejrychleji „odřímanit“. Sloven-
ské části republiky se to týkalo jen zcela 
okrajově, tam měla i po vzniku republiky 
katolická církev pevné postavení.

„Idea Husova musí i dnes v nás žíti 
a nabádati nás k novému životu,“ psal 
zaníceně redaktor listu Pozor. To, že tak 
nadšeně referoval levicový deník, kte-
rému jinak bylo náboženství cizí, svědčí 
o tom, že pokud šlo o boj proti katolické 
církvi, hodila se k tomu každá příležitost. 
Těžko říct, jak by se katolík Hus, na jehož 
ideje se novinář odvolává, díval na jiná 
vyjádření z jiného textu v témže listu: 
„S Římem se nemůžeme nikdy smířit, má-
me-li v paměti, jak řádil několik století 
proti národu českému…“ případně „Řím 
musí být souzen a odsouzen!“ Nicmé-
ně oficiální politická linie nového státu 
byla skutečně protikatolická, a tudíž bylo 
Husovo jubileum využito k protikatolické 
agitaci naplno.

Olomouc oslavami žila. Městem 
procházely lampionové průvody a vo-
jenská hudba. Z balkonu radnice vlál 

černý prapor s rudým kalichem, v sobotu 
3. července se zde konal velký tábor lidu. 
V pondělí 5. července vyrazil průvod na 
Tabulový vrch, kde hořela symbolická 
hranice. O den později následoval večer 
v městském divadle. Jen pro představu 
vyjímáme z programu: 1. Hranice vzplá-
la - husitská píseň, 2. O životě a významu 
Mistra Jana Husa – přednáška se svě-
telnými obrazy, 3. Husova svatá noc ve 
vězení – báseň a alegorické živé souso-
ší… Sdružené české spolky z Hodolan, 
Bělidel a Pavloviček pořádaly noční akci 
5. července na volném plácku u Bystřičky 
na Bělidlech. A tak dále.

Největší akcí ovšem bylo slavnost-
ní otevření kostela Českobratrské církve 
evangelické u řeky Moravy vedle mostu 
v Komenského ulici. Čeští evangelíci zde 
už od roku 1903 používali sborový dům, 
který sloužil i jako provizorní modlitebna. 
V roce 1914 zahájili stavbu kostela, kterou 
ale přerušila světová válka. Stavba byla 
obnovena hned po vzniku republiky a prá-
vě v červenci 1920 byla slavnostně ote-
vřena. Někdejší modlitebna byla do nové 
stavby zakomponována a takto vznik-
lému chrámovému prostoru se začalo 
říkat Husova Betlémská kaple. Slavnostní 
otevření se odehrálo v neděli 4. července. 
Kaple byla krásně ozdobena girlandami, 
prapory a zelení. Po bohoslužbě, kterou 
sledovala zaplněná hala i lidé venku, ná-
sledovala dlouhá série projevů. Nechyběli 
zde ani hosté z Ameriky.

Oslava to byla velkolepá. Do rodiny 
olomouckých kostelů tak toho dne přiby-
la další důstojná stavba.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Ve Smetanových sadech jako v lázních
Nač jezdit do lázní, když ve Smetano-
vých sadech v Olomouci panuje tak 
báječná atmosféra? Přesně takto se ptá 
olomoucký deník Pozor v červenci 1920, 
když chválí zahájení pravidelných kon-
certů u restaurace v hlavní parkové ale-
ji. Koncertuje zde každý večer kvarteto 
„pod vedením znamenitého houslisty p. 
Myslivečka“ a každý se tady může pře-
svědčit, že jezdit z Olomouce někam na 
letní pobyt je „zcela zbytečno“. „Pobyt 
ve Smetanových sadech nahradí i nej-
lepší lázně!“  

Sokolové se vrací z Prahy. Vezou i po-
zdravy z Francie
Do Olomouce se vrací delegace sokol-
ských jednot ze VII. sokolského sletu, 
který se předcházejícího měsíce ode-
hrával v Praze. Sokolové doma nadšeně 
informovali nejen o vřelém přijetí Olo-
moučanů v Praze, ale také o pozdravu 
francouzského senátu, který českoslo-
venským sokolům tlumočil senátor Louis 
Martin. Francouzi dle tohoto politika 
dosud nezapomněli na pomoc česko-
slovenských legionářů v bojích proti 
Němcům, přičemž právě sokolové tvořili 
mezi legionáři významnou část. Do Olo-
mouce dorazila v těchto dnech rovněž 
americká mise, která předtím také sle-
dovala pražský sokolský slet. Americká 
mise měla za úkol navazovat v českých 
a moravských městech kulturní styky.

Radiotelegrafická stanice pro armádu
Výdobytek moderní technologie míří do 
Olomouce, ovšem jen pro vojsko. Kvůli 
významnému vylepšení operativnosti 
olomoucké vojenské posádky rozhodlo 
v červenci ministerstvo národní obrany, 
že v Olomouci do podzimu vybuduje 
vojenskou radiotelegrafickou stanici. 
Ta bude sloužit výhradně pro armád-
ní účely, nikoliv pro civilní vysílání. 
Jedinou neznámou v době tohoto roz-
hodnutí je umístění stanice. Vojenští 
specialisté se rozhodují mezi dómskou 
věží a vrchem Šibeník. 

Kdo bude novým arcibiskupem?
Olomouc napjatě čeká, kdo se stane de-
sátým arcibiskupem olomouckým. Ten 
dosavadní, tedy Lev kardinál Skrbenský 
z Hříště totiž na svůj post rezignoval. 
Olomoučané si velmi přejí Antonína Cy-
rila Stojana, populárního kněze, který se 
téhož roku stal senátorem, nicméně pa-
nují obavy, že tohoto horlivého vlasten-
ce Řím neschválí. Nakonec jej schválil a 
následujícího roku se A. C. Stojan oprav-
du stal arcibiskupem olomouckým.   mif

ČERVENEC 1920 V OLOMOUCI



Koronavirus reformuje školství

Skončil nezapomenutelný školní rok. Školy musely ze dne na den čelit jedné z nej-
větších výzev v dějinách školství – pokračovat ve výuce v době uzavření škol.
Letos si připomeneme 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského, jednoho 
z největších českých myslitelů, a především zakladatele moderní pedagogiky. 
Tento tvůrce nového pohledu na pedagogiku a didaktiku by byl pyšný, jak bra-
vurně se většina učitelů s nelehkou situací popasovala.

Učitelé se sami stávali objeviteli a tvůrci nových pedagogických postupů 
a způsobů práce. Nečekanou překážku dokázali uchopit a přeskládat ji tak, aby 
se stala schodem, pomocí něhož mohli v pedagogické práci vystoupat výš.

Sluší se paním učitelkám a pánům učitelům poděkovat. Poděkovat za jejich 
přístup k nečekané a nelehké situaci, kdy byli bez přípravy postaveni před 
„hotovou věc“. Za jejich snahu znovu a znovu se učit nové metody pro zlepšení 
výuky dětí na dálku, za zapracovávání zcela nových pedagogických postupů, 
získávání digitálních kompetencí a online kontakt s dětmi, přípravu videokon-
ferencí a natáčení výukových videí, tvorbu elektronických testů i vyhodnocení 
vyučování na dálku a spolupráci s rodiči.

Také musíme ocenit přístup rodičů, jejich zájem o domácí vzdělávání, jejich 
snahu zdokonalovat se v komunikačních technologiích, aby přenos informací 
mezi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější a srozumitelný.

V této výzvě jsme obstáli a celé školství se posunulo k digitální budoucnosti.

Radim Lindner / ANO 2011

Město škrtá peníze na sport a děti. Jinde je dále vyhazuje

Kvůli koronavirové krizi město očekává propad příjmů a zvýšení výdajů. Ztrá-
ta několika set miliónů korun dává městskému rozpočtu tvrdou ránu a je na 
čase šetřit. Šetříme však na správném místě? Jako první město sáhlo na granty. 
Byť se po naší kritice podařilo uhájit výdaje na kulturu a škrty v dalších gran-
tech nebudou tak drastické, jako koalice zvažovala v dubnu, o část očekáva-
ných příjmů přijde řada spolků z oblasti sportu, prevence kriminality, podpory 
výchovně vzdělávacích aktivit žáků a volného času dětí a mládeže.

Považujeme to za nefér, neboť granty již jednou schváleny byly. Základní 
otázka ovšem zní, zda se šetří na správném místě. Příčiny rizikového chová-
ní či závislostí současnou krizí nepominuly, možná spíše naopak. Stejně tak 
nezmizela potřeba odborné pomoci a podpory žákům a učitelům. Drahá videa 
a marketingové smlouvy však radní chtějí platit dál. Je na čase šetřit ve výda-
jích, které skutečně zbytné jsou.

Marcela Škvařilová / ProOlomouc
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Jak jsme (ne)poskytli finanční dar městu Olomouci a obci Dlouhá Loučka.

Členové zastupitelského klubu Piráti a Starostové navrhli na desátém (on-li-
ne) zasedání Zastupitelstva města Olomouce 6. 4. 2020, aby se neuvolnění 
zastupitelé vzdali tříměsíční odměny za svou politickou práci a odhlasovali si 
za období 04-06/2020 nulový příjem z města. Mělo jít zejména o symbolické 
gesto sounáležitosti s těmi, kteří kvůli koronavirové krizi utrpěli citelnou fi-
nanční újmu. Nepovažujeme za normální a správné, aby neuvolnění zastupite-
lé v době omezování příjmů pobírali peníze za pozastavenou, pouze částečně 
odvedenou politickou práci.

Tento náš návrh byl většinově zamítnut. Na své peníze si zastupitelé nesáhli, 
stejní zastupitelé však neváhali omezit dotace města dalším subjektům, které 
takové omezení pocítí opravdu bolestně.

Naše rozhořčení nad tímto nepochopitelným přístupem většiny olomouc-
kých zastupitelů nemohlo být větší. Proto jsme se rozhodli postupovat sami 
a vybrali jsme mezi sebou částku 66.666 Kč (6 zastupitelů, cca tříměsíční příjem 
po zdanění) a nabídli ji městu jako dar. Poslali jsme městu výzvu s návrhem 
smlouvy k podepsání s přáním, aby město samo rozhodlo o umístění peněz za 
účelem pomoci lidem poškozeným koronavirovou krizí. Jednání nebyla příliš 
rychlá a úvaha o vytvoření samostatného fondu pro tyto účely (podnět zastu-
pitelky Y. Kubjátové) nebyla realizována. Šlo o čas a připravené peníze čekaly 
na příjemce.

Naše čekání na vyjádření města k daru přerušily bleskové povodně a zásad-
ní škody na majetku občanů v několika obcích na Olomoucku. Proto jsme se 
rozhodli přehodnotit příjemce daru a zaměřit se na akutnější potřebu - pomoc 
některé z povodněmi postižené obci. Interní dohoda mezi dárci – zastupiteli 
klubu Piráti a Starostové byla otázkou několika hodin, stejně jako výběr vhod-
ného adresáta daru a komunikace s ním. Obec Dlouhá Loučka naši nabídku 
finanční pomoci 66.666 Kč přijala ráda a peníze na účet obce odešly obratem, 
11. 6. 2020. Kdo rychle dává, dvakrát dává.

Několik dní poté, co se nám podařilo vybrané peníze předat potřebným, 
přišla informace o tom, že náš návrh daru schválilo také město Olomouc. To už 
ale peníze pomáhaly jinde.

Z této záležitosti nám zůstávají smíšené pocity radosti nad účinnou a velmi 
rychlou pomocí spoluobčanům v Olomouckém kraji na jedné straně a pachuti 
hořkosti nad nulovou štědrostí většiny zastupitelů SMO, kterým jsou jejich pre-
bendy nade vše. Ve vztahu k městu pak připomínkujeme komunikaci a nízkou 
flexibilitu města v procesu přijetí finančního daru od vlastních zastupitelů.

Josef Suchánek / Piráti a Starostové

Zajímavá fakta z analytické části Strategie sídelní zeleně

Olomouc je město parků.
Pro veřejnou zeleň v Olomouci jsou zásadní parky. Celková výměra parků 
a menších parčíků tvoří 30 % ploch městské zeleně, tedy zeleně, o kterou měs-
to pečuje a je na městských pozemcích. Toto číslo je v rámci ČR vysoké, možná 
z velkých měst nejvyšší. Pro olomouckou zeleň je to dobrá zpráva a výzva zá-
roveň. Z hlediska funkčnosti zeleně ve městě je park základní stavební kámen, 
na který ostatní prvky, jako aleje, zelené střechy a sídlištní zeleň, navazují. Bez 
parků není městská zeleň. Pokud tedy dokážeme zlepšovat parky a rozvíjet je, 
bude to mít díky celkové ploše parků na kvalitu zeleně velmi pozitivní efekt.
Přestárlé stromy.
Olomouc má několik problémů. Mezi ně patří vysoké procento přestárlých 
stromů a malé procento stromů ve věku 30–50 let, tedy stromů, které by měly 
dnes ty přestárlé nahradit. Tady je opravdu díra, kterou jen stěží zacelíme. 
Jediná možnost je snažit se tam, kde to má smysl a kde je to bezpečné, tedy 
snažit se staré stromy uchovat co nejdéle v co nejlepším stavu, než dorostou 
mladší výsadby.
Kvalitně založená zeleň na sídlištích je bez odpovídající péče.
Založení zeleně na většině našich sídlišť bylo velmi kvalitní. Bylo to v minulosti 
díky tomu, že Flora a podnik Lotos byly místem koncentrace skvělých odbor-
níků v oboru. Zeleň je ovšem živý organismus a potřebuje péči. Ta se nekonala 
a péče se v posledních 35 letech omezila na pouhé kosení trávy a tvarování 
živých plotů plotostřihy. Tím se sídlištní zeleň velmi znehodnotila a bude nutná 
její postupná revitalizace.
Olomouc má velmi problematické okolí.
Velmi slabou stránkou města je jeho okolí, které je z velké části prakticky bez 
zeleně a obklopené poli, které pronikají hluboko do města. Pro bezprostřed-
ní rekreaci obyvatel je to velký handicap. A samozřejmě nedostatek zelených 
ploch v okolí má zásadní vliv na kvalitu ovzduší a prašnost v Olomouci. Jednou 
z cest je maximální zkvalitnění a propojení lesních městských pozemků v okolí 
města. To je velká šance.
Zajímá vás zeleň ve městě?
Zvu vás na společnou procházku po olomouckých parcích s odborným výkla-
dem. Projdeme Smetanovy sady, prohlédneme letničkové záhony, zastavíme 
se na Rudolfově aleji a prodiskutujeme téma štěrkových záhonů, poté se pře-
suneme do Bezručových sadů a procházku zakončíme v Botanické zahradě. 
Vycházíme 22. 7. v 16:00 od pavilonu A.

Stanislav Flek / spOLečně

 každé pondělí a pátek | 15:00 a 16:00 hodin
od 1. 7. do 10. 9. 2020

prohlídky pro skupiny v jiný termín nutno domluvit s průvodcem:
Jana Krausová | tel.: 721 495 525 | krausja@centrum.cz | www.vilaprimavesi.cz

cena: 80 Kč (plné) | 50 Kč (děti 6–15; 65+; ISIC)
sraz účastníků prohlídky: před Vilou Primavesi – Univerzitní 7, Olomouc

ve Vile Primavesi není bezbariérový přístup

PROHLÍDKY SECESNÍ VILY 
PRIMAVESI

Jedna z nejcennějších staveb vídeňské secese ve střední Evropě.  
Národní kulturní památka od roku 2010.

Přijďte si prohlédnout interiéry slavné Olomoucké vily
a poslechnout si příběhy, které se v ní udály.
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TIRÁŽ

TAJENKA
Když se konečně něčemu doopravdy naučíme...
—  Erich Maria Remarque (1898–1970) německý spisovatel

Tři vylosovaní luštitelé získají dva kusy Olomouc Region Card – 
turistických slevových karet do 90 muzeí, hradů, zámků a dalších 
atraktivních objektů v Olomouckém kraji.

Tajenku křížovky zasílejte do 19. července na adresu: Magistrát 
města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc. 
Obálku označte heslem „Tajenka“. Elektronicky můžete vyluště-
nou tajenku zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu. Nezapo-
meňte prosím uvést své jméno, telefon a doručovací adresu. 

Tajenka z minulého čísla: 
Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před ne-
štěstím jiných. (Václav Havel)

Úspěšná luštitelka: Jana Jurczyková

KŘÍŽOVKA

SPOJOVAČKA

tourism.olomouc.eu



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

SIGNÁL I         TELEGRAPH GALLERY
25 6 – 13 9 2020

Sbírka je organismus, který nežije z jednotlivin, ale z představy vlastních hranic, od kterých je očekávána permanentní modifikace. Zní to jako oxymó-
ron, ale sběratelství je vlastně antimaterialistické. Hodnota totiž není v předmětu samém, ale v jeho významu pro celek sbírky, pro kontext, do kterého 
vstupuje. Sbírka uměleckých objektů začne sběratele dříve nebo později infikovat přízrakem potřeby idealistické perspektivy, přízrakem kulturní zod-
povědnosti. Kulturní dopad bude ale pouze takový, do jaké míry se společnost ztotožní s hodnotami, jež vedly k jejímu vzniku. Étos odkazu je tak neu-
stále konfrontován s mřížkou, je konfrontován se zlomy a záhyby, které jsou naplněny disharmonií. Je to však jediná cesta, jak zahlédnout momentální 
obraz nervózně se převalujícího organismu umělecké sbírky. Jediný způsob, jak dešifrovat signál. Kurátor výstavy Martin Drábek. 

WWW.ZOO-OLOMOUC.CZ

JEDINÉ
VLČÍ SAFARI

V REPUBLICE
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10. července — 29. srpna 2020
vždy v pátek a sobotu

multižánrový hudební festival

Olomouc | Horní náměstí
letni.olomouc.eu

Pohoda
u Trojice

večerní
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