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ÚKLID VE MĚSTĚ POMÁHAJÍ ZAJIŠŤOVAT
LIDÉ BEZ DOMOVA

NA MÍSTĚ NEVYUŽITÉHO PLÁCKU
VZNIKLO NEOBVYKLÉ HŘIŠTĚ

Město, Charita Olomouc a Technické služby
odstartovaly další část projektu, který vrací
lidem bez domova příležitost pracovat.

Plácek, který si někteří začali plést
s parkovištěm, je dnes místem, kde
mohou děti rozvíjet fantazii.
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OLOMOUC JE OPĚT SÍDLEM
VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

HEAVY HOLEČEK
– VŽDY SVOU CESTOU

Od 27. května do 3. června proběhlo
stěhování Velitelství pozemních sil
z Prahy do Žižkových kasáren v Olomouci.

Rozhovor s rockerem, který chystá
velkou výstavu koláží plakátů
s hudební tematikou.
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U PIVA SE
S NIMI DOMLUVÍTE

LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA
V PARTNERSKÉ ČTVRTI V BRATISLAVĚ

Letní škola slovanských studií na Univerzitě
Palackého je letos jedinou prázdninovou
výukou češtiny v republice.

Dvě dřevěná křesla ozdobená skleněným
srdcem a lasturou – místo pro dialog,
je i v Bratislavě.

GLOSA
Je to zvláštní veličina, ten čas. Jak dlouho
by se o něm dalo diskutovat a jak dlouhé
traktáty psát. Kolik úhlů pohledu bychom
našli… A nakonec to vyřešíme rouškami,
programem kina, jídelním lístkem, dvacetikorunou. To všechno jsme slavnostně
vhodili do časové schránky, do tubusu,

který jsme uložili do makovice na věži
radnice. Tubus, to není poštovní schránka,
náš vzkaz nemá konkrétního adresáta.
A není to jako vzkaz v láhvi, který je náhodný a zoufalý. My přece víme, kdo si náš
tubus otevře. Naši vnuci nebo pravnuci.
Nebo jejich vnuci. Ale stane se to. Odkázali jsme jim banality. Možná roztomilé,

protože autentické – z jiné doby. Možná
se usmějí, možná pokrčí rameny, až do
tubusu za několik desítek let nahlédnou.
Zavane na ně náš čas. Tak s ním nakládejme tak, aby… (doplňte si sami)
Pavel Konečný
předseda redakční rady

Strávíte letos dovolenou doma – v Česku nebo regionu?

ANO
Rostislav Kuchař
spisovatel
Pojedeme na dovolenou po Česku,
protože se bojíme. Měli jsme jet
do Turecka, ale to jsem zrušil kvůli
koronaviru.
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ČÁSTEČNĚ

Veronika Tomečková
studentka
Chystám se do Portugalska. Myslím
si, že ta opatření jsou přehnaná
a riziko všude stejné i v zahraničí.
Už mě ta situace pěkně štve,
omezuje mi to svobodu.

Adam Hlavička
živnostník
V Česku i v zahraničí. Už teď jsem
tady na dovolené, protože jsem
z Ostravy. Ale chci poznávat krásy
Česka a k tomu buď Bulharsko nebo
Mallorcu. Uvidím, co z toho vyjde.

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

Do 30. srpna můžete hlasovat v soutěži Cen cestovního ruchu Olomouckého
kraje na webu cenykraje.cz. Olomouc má
dvě želízka v ohni v kategoriích novinka
v cestovním ruchu a eco friendly zařízení.
O hlasy veřejnosti se v anketě uchází freskový sál Komenium a Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov.

Chcete se proletět nad Olomoucí vrtulníkem? Jediný termín je v úterý 18. srpna
dopoledne. Více na forfreedays.cz.
Společnost Lesy města Olomouce si pořídila moderní štípací stroj POSCH Spaltfix
K-440. Zákazníkům tak dokáže nabídnout štípané palivové dříví v polínkách
různých délek dle jejich přání. V nabídce
je palivo tvrdé i měkké a podle požadavku zákazníka v jakémkoliv množství (vozík, vlečka, kontejner). Ceník je na webu
lesyol.cz
V pátek 21. srpna si ve 14:00 před Pedagogickou fakultou UP připomeneme 52.
výročí okupace ČSSR armádami Varšavské smlouvy. Bude to vzpomínka na
všechny statečné a nesouhlasící vojáky
z povolání a občanské zaměstnance Vojenského spolku rehabilitovaných AČR.
Statutární město Olomouc nabízí byty
k pronájmu. Termín pro podání žádostí
je do 19. srpna. Fotografie bytů, termíny
prohlídek a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz. Žádosti je možné
podávat písemně na Správě nemovitostí
Olomouc, bytové oddělení, Školní 2, 779
00 Olomouc. Telefon: 585 238 119.
Podpisem smluv o nákupu akcií od servisní společnosti Odpady Olomouckého
kraje potvrdily obce a města z regionu
zájem o společný postup v rámci využívání svého komunálního odpadu. Společný
projekt je otevřen všem dalším zájemcům, kteří chtějí hospodaření s komunálním odpadem vyřešit tak, jak to bude brzy
požadovat česká a evropská legislativa.
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Vyznání růžím v olomouckém rozáriu navštívilo od 10. do 12. července více než dva
tisíce lidí. Kromě mnoha odrůd růží viděli
i florální objekty, besedovali s odborníky
nebo si vychutnali hudební program.
Prodej elektronických jízdenek olomouckého dopravního podniku aplikací Sejf
doplnil stále rostoucí zájem o SMS jízdenky. Aplikace umožňuje nákup dalším
cestujícím, kteří dosud nemohli SMS jízdenky využívat. Sejf navíc nabízí zlevněné elektronické jízdenky pro cestující
juniory, studenty a důchodce.

Trampolínový park Jump Academy s více
než tisícovkou metrů čtverečních trampolín nabízí neomezené množství zábavy. Nejpopulárnější atrakcí je Eliminátor,
který je největší ze všech v Olomouci. Na
trampolínách se vyřádí nejen děti, ale
také rodiče. Jump Academy v Olympii
nabízí i skupinové fitness lekce a kroužky
pro děti.

Několik desítek metrů nad stávajícím
hlavním vjezdem do areálu Fakultní nemocnice Olomouc ve Hněvotínské ulici
začali budovat nový vjezd. Na projektu
se podílí také město Olomouc, které do
úprav vkládá částku ve výši téměř čtyř
milionů korun.

Na plné obrátky probíhají přípravy dvacátých narozenin Olomouckého kraje.
Dvoudenní akce plná koncertů a zábavy
pro děti i dospělé proběhne 4. a 5. září
před budovou krajského úřadu. Na hlavní
oslavě, která má podtitul 20 let souznění, zahraje Anna K., Poetika a Vypsaná
fixa. Vrcholem pak bude koncert pražské
filharmonie. Zájemcům se také otevře
budova krajského úřadu včetně kanceláře hejtmana. Podrobné informace na
webu dnykraje.cz.

Udělejte si 16. září čas. V 17 hodin
proběhne v oranžerii ve Smetanových
sadech debata s veřejností nad pořizovanou Strategií zeleně a managementem
údržby. Rozvoj systému zeleně města je
naznačený územním plánem, v němž je
řešeno, které plochy bude město rozvíjet jako zeleň parkovou, případně zeleň
rekreační krajiny či zeleň rekreačních
nábřeží, a naznačuje nejdůležitější propojení pomocí prvků liniové zeleně na
příměstskou krajinu.

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

Na Svatém Kopečku a v okolí zoologické zahrady se už propříště nebudou
odehrávat žádné oslavy s pyrotechnikou.
Městské zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku, která tento druh
zábavy zakazuje. Usilovali o to místní
občané, komise městské části, představitelé hospice i zoo. Dvě výjimky tvoří
adventní rozsvěcení vánočního stromu
a oslavy Nového roku.
Ve dnech 26.–30. srpna se v Equine
Sport Center koná 7. ročník mezinárodních parkurových závodů CSI2*-W
Olomouc. Příznivce jezdeckého sportu
a soutěžící čeká pět dní plných silných
sportovních momentů.
Příběhy hrdinů a výročí vypráví prostřednictvím divadla sdružení Paměť národa.
Pokud byste rádi byli přitom, přihlaste
se na divadelní kroužky, které se od září
konají i v Olomouci. Přihláška je na webu
divadlo.pametnaroda.cz. Pokud máte tip
na pamětníka ve svém okolí, kontaktujte
jitka.andrysova@postbellum.cz.

www.olomouc.eu

Národní zahájení Dnů evropského dědictví letos patří Olomouci, která si bude ve
stejné době připomínat 20. výročí zapsání sloupu Nejsvětější Trojice na seznam
UNESCO. K této významné zářijové události připravuje město pestrý program,
mimo jiné koncerty Kataríny Knechtové
a Ondřeje G. Brzobohatého, divadla, komentované prohlídky a desítky otevřených památek. Kulturní dění na Horním
náměstí obohatí i Moravské divadlo
a Moravská filharmonie v open air vystoupeních. Každý večer zakončí audiovizuální show. Druhá část oslav dvacátého
výročí Trojice v UNESCO se uskuteční
v sobotu 31. října.

INFORMAČNÍ SERVIS

VĚŽ RADNICE JE KOMPLETNÍ,
SKRÝVÁ I ČASOVOU SCHRÁNKU
Nejvyšší díl věže olomoucké radnice je zpět. V jeho útrobách je také zajímavý vzkaz z roku
2020 budoucím Olomoučanům.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Skoro dva roky chyběla radnici i panoramatu města jedna důležitá dominanta.
Od července je ale 75 metrů vysoká věž
zase kompletní, včetně nejvyšší části,
tedy hrotnice. A do dvou měsíců bude
zcela dokončena i rekonstrukce celé
radnice.
MICHAL FOLTA

Obří jeřáb vrátil v úterý 14. července
na své místo špičku věže – hrotnici. Věž
radnice v Olomouci se tak může po dvou
letech znovu pyšnit svou původní výškou
75 metrů.
Práce na vynesení hrotnice si vyžádaly několik hodin náročných prací a vzbudily velký zájem veřejnosti. Nejvyšší díl
věže bylo totiž nutné přesně vyvážit, aby
ho jeřáb mohl vynést do potřebné výšky. Celá hrotnice měří téměř sedmnáct
metrů a váží bezmála osm tun. Po vydařeném usazení špičky věže se centrem
města rozezněl potlesk. „Byla to napínavá podívaná, kterou přihlížející veřejnost
náležitě hlasitě ohodnotila. Potlesk patřil
všem pracovníkům stavby, kteří se na
vynesení špičky podíleli,“ ocenil primátor
Mirek Žbánek.

Trámy byly ve špatném stavu
Celá původní radniční věž byla snesena
v říjnu 2018. Od té doby jednotlivé části
věže tesaři a klempíři rozebírali a vytvářeli jejich přesné repliky. Při detailní
prohlídce na zemi se totiž ukázalo, že
stav většiny trámů byl velmi špatný a že
místy byla i původní konstrukce při minulých opravách různě improvizovaně
dotvářena a vyspravována. „Jednalo se
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o generální opravu dřevěné konstrukce hlavní radniční věže včetně veškeré
výměny oplechování. Náročná renovace
věže je součástí celkové rekonstrukce
radnice,“ vysvětlil investiční náměstek
Martin Major. Tato celková rekonstrukce obnášela opravu celé fasády, opravu
venkovních schodišť, výměnu kamenných soklů i restaurování kamenických,
kovářských, truhlářských a klempířských
prvků. „Celkové náklady si tak vyžádají částku přes 57 milionů korun,“ doplnil
náměstek Major. Opravě budovy předcházela rekonstrukce střechy a krovů. Ta
probíhala v letech 2016 a 2017 a stála
23,8 milionu korun.
Nyní pokračují další práce. Klempíři pokračují v oplechování věžní špice.
Restaurátoři dál intenzivně pracují na
dokončení kamenných gotických a renesančních erbů, které dostanou původní
polychromii. Dokončuje se oprava schodiště nad hlavním vstupem. Celá rekonstrukce radnice má být hotova v září.

Tubus pro příští generace
Možnost vzkázat něco generacím, které
budou v Olomouci žít třeba za padesát
let, dostala olomoucká radnice i veřejnost. Do konstrukce nejvyšší části věže
byla vložena kovová schránka s různými dokumenty naší doby. Zatímco dříve
o obsahu rozhodovalo jen vedení města,
tentokrát mohla posílat návrhy i olomoucká veřejnost. V návrzích například zaznělo, aby se v pouzdru objevily
roušky jako symbol boje s koronavirem,
program kina nebo informace o budování protipovodňových opatření. „Za všechny tyto podněty děkujeme, snažili jsme se
všem návrhům vyhovět a do vzkazu jsme

www.olomouc.eu

je doplnili,“ dodal primátor Žbánek. Staré
tubusy i nové kovové pouzdro pak byly vloženy v pondělí 13. července do konstrukce
špice věže. Nikdo dnes netuší, za kolik desítek let tubusy opět spatří veřejnost…
Vzkaz dalším generacím nechávali
i naši předkové. Při rekonstrukci střechy a věžiček bylo nalezeno asi patnáct
kovových pouzder z různých období.
Nejstarší byly vzácné barokní tisky z 18.
století, například leták oslavující jedno
z vítězství prince Evžena Savojského,
hodnocení stavu pevnosti Olomouc v polovině 18. století či vyhláška pro první
komunální volby v polovině 19. století.
Úsměvný byl dopis olomouckých pionýrů
– historiků z roku 1962, kteří byli přesvědčeni, že jejich dopis budou číst potomci v éře dokonalého komunismu.

Co obsahuje tubus
z roku 2020
roušky s logem města a logem stavební firmy, která opravila radnici
plakáty kina Metropol
fotografie z průběhu protipovodňových opatření a bourání mostu
na Masarykově třídě
pamětní medaile, mince v hodnotě
20 Kč z roku 2020, jízdenky MHD,
vstupenky do zoo a aquaparku
nápojový a jídelní lístek několika
restaurací a kaváren
nové propagační materiály města
včetně speciálních ponožek s motivem olomouckých tvarůžků
projekt opravy radnice
Olomoucké listy z roku 2020
statistické údaje o městě

VĚŽ

ÚKLID VE MĚSTĚ POMÁHAJÍ
ZAJIŠŤOVAT I LIDÉ BEZ DOMOVA
Město, Charita Olomouc a Technické
služby odstartovaly další část projektu,
který vrací lidem bez domova příležitost pracovat. Podílejí se na úklidu
a čištění chodníků.
Nabídkou pracovních aktivit lidé bez domova dostávají šanci překonat bariéry,

které jim zabraňují uplatnit se na trhu
práce, získat nové zkušenosti a obnovit
pracovní návyky.
Skupina šesti klientů střediska Samaritán se pustila do čištění stovek
metrů chodníků v okolí ulice Tovární.
„Je důležité vytvářet prostor, ve kterém
můžeme lidem vracet jejich důstojnost.

K tomu vede cesta skrze sebeuplatnění, pomoc ostatním a vykonanou práci.
Jednoduše tak, aby to, co dělají, pro ně
bylo přínosné a zároveň smysluplné,“
vysvětlil Jan Buka, zástupce ředitele
Charity Olomouc.
Podle primátora Mirka Žbánka se tak
veřejnosti nabízí jiný pohled na lidi bez
domova. „Jedná se o dlouhodobý záměr, který jsme s Charitou pilotně rozjeli
v loňském roce. Je dobře, že se osvědčil,“
ocenil primátor Žbánek.
„Na jedné straně je to podaná ruka lidem, kteří se dostali do problémů, ale se
svou situací chtějí něco dělat. Na druhé
straně tím řešíme i tolik potřebný a hlavně ekologický způsob úklidu ve městě.
Protože ruční čištění chodníků je spolu
s novým čistícím strojem na páru tím nejlepším způsobem odstraňování plevele
bez použití chemikálií,“ objasnil Miloš Tichý, předseda dozorčí rady Technických
služeb města Olomouce.
Kromě zakázky od Technických služeb
využívá Charita pro zaměstnávání lidí
bez domova i spolupráci s Metropolitní
kapitulou u sv. Václava. ste

Jaké budou sběrové soboty?
Zbavit se nebezpečného, velkoobjemového odpadu, elektrospotřebičů nebo
bioodpadu budou mít Olomoučané
možnost prostřednictvím sběrových sobot. Jejich podzimní etapa proběhne na
celkem dvaceti stanovištích ve městě
a uskuteční se bez finanční spoluúčasti
jednotlivých komisí městských částí.
Radní schválili konání podzimních sběrových sobot v optimalizované variantě. Ta znamená konání pěti

sběrových sobot na čtyřech stanovištích a zkrácení doby trvání z původních pěti na tři hodiny. Dvacet stanovišť
bude rovnoměrně rozmístěno s přihlédnutím k dostupnosti sběrových dvorů
a k výtěžnosti z předchozích let, ne
podle členění komisí městských částí.
„Zůstávají zachována stanoviště v okrajových částech města se špatnou dostupností sběrových dvorů a stanoviště
v centrálních městských částech jsou

optimálně plošně rozložena pro zajištění maximální dostupnosti pro obyvatele,“ upřesnil náměstek primátora
Otakar Bačák.
Finanční náklady optimalizované varianty vyjdou na téměř 920 tisíc korun.
Harmonogram s termíny a informace
k organizaci sběrových sobot jsou nyní
zpracovávány. Informace o nich budou
zveřejněny na webu města, v Olomouckých listech a rozeslány komisím. ste

Město připravuje novou parkovací politiku
Na problémy spojené s parkováním,
které negativně vnímají Olomoučané,
protože znamenají zatížení dopravních
poměrů ve městě, chystá město účinný
nástroj. Pořizuje novou parkovací politiku, ke které se vedení města zavázalo i
v programovém prohlášení Rady města
Olomouce. Chystá se série veřejných setkání i veřejné projednání.
Analytickou část strategického dokumentu Parkovací politiky nechalo město
zpracovat letos na jaře. „Z analýzy jednoznačně vyplynulo, že největší problémy
na území Olomouce jsou s parkováním
zejména na sídlištích,“ okomentoval

ZPRÁVY Z MĚSTA

dokument primátor Mirek Žbánek. Parkoviště byla budována převážně v 80.
letech minulého století pro zcela odlišnou intenzitu dopravy. Na další specifické podmínky poukázala analýza taky v
centru města a jeho nejbližším okolí. Jde
zejména o hranici zóny placeného parkování, kde problém vytváří zejména lidé
dojíždějící do Olomouce za prací. „V rámci návrhové části tohoto strategického
dokumentu proto bude prověřena například i možnost rozšíření placené zóny a
zavedení rezidenčního parkování,“ objasnil Martin Luňáček z útvaru hlavního
architekta olomouckého magistrátu.

V další etapě proto zpracovatel, kterým
je společnost HaskoningDHV, připraví
návrhové okruhy změn, které budou projednány s odbornou veřejností. „Ve druhé polovině září budou do diskuze nad
podobou návrhové části zapojeny všechny komise městských částí a také široká veřejnost,“ avizoval primátor Žbánek.
Prostřednictvím kampaní, pozvánek a také
v příštím čísle Olomouckých listů naleznete i termíny první série veřejných setkání.
Finální podoba nové parkovací politiky Olomouce by měla být známa na přelomu roku. Provázet ji bude celoměstské
veřejné projednání a kampaně. ste

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Město zakazuje
bivakování a táboření

Pro všechny psy
stejná pravidla

Čistotu ulic reguluje
nová vyhláška

Zcela nová regulace platí v Olomouci
od 16. července. Na území města vymezuje místa, kde je zakázáno bivakování
a táboření.

Město má novou vyhlášku, která stanovuje pravidla pro pohyb psů. Pro jejich
pohyb v Olomouci fungují od poloviny
července jednodušší pravidla. Zcela
volný pohyb psů na veřejných prostranstvích již ale není možný.

Na rozdíl od původní vyhlášky, která určovala pravidla především v souvislosti
s údržbou veřejné zeleně, nová vyhláška
se týká čistoty ulic, veřejných prostranství
a zeleně včetně městského mobiliáře.

Smyslem nově platné vyhlášky je eliminovat pospávání na veřejných prostranstvích, které obtěžuje a budí pohoršení.
„Potřeba regulace vzešla z dlouhodobě se opakujících stížností veřejnosti na
přespávání a táboření některých skupin
občanů v centru města i v městských
parcích. Pro tyto případy neměli dosud
městští strážníci účinný legislativní nástroj, jak tento nepříjemný stav řešit,“ objasnil primátor Mirek Žbánek.
Městští strážníci mohli doteď pospávající lidi na lavičkách v parku nebo centru
města pouze probudit a poučit. „Denně
se při výkonu služby setkáváme hlavně
s lidmi bez domova, kteří využívají laviček
k pospávání. Na místě jsme je dosud řešili
probuzením, zjištěním totožnosti osoby
a upozorněním, aby bylo místo užito způsobem k tomu určeným,“ vysvětlil mluvčí
městské policie Petr Čunderle.
Bivakování a táboření je na území
města nově zakázáno na veřejných prostranstvích, které vyhláška vymezuje. Jde
o městskou památkovou rezervaci, Čechovy sady, Smetanovy sady, Bezručovy
sady, Park pod Dómem a ASO park včetně parkových altánků i míst, která nejsou
zelení a nevztahuje se na ně vyhláška
o čistotě ulic a veřejných prostranství.
„Účinnost a dopady nové vyhlášky plánujeme brzy vyhodnotit. Je možné, že
v budoucnu proběhne i její aktualizace
a budeme ji rozšiřovat o další veřejná
prostranství,“ připustil primátor.
Vyhláška umožňuje udělení výjimky
ze zákazu pro možnost konání kulturních, sportovních či jiných akcí, o kterém rozhoduje Rada města Olomouce.
Podání žádosti o výjimku bude podobné
jako například u konzumace alkoholu na
veřejných prostranstvích. U akcí plánovaných v centru nebo v parcích tak budou
muset jejich organizátoři nově pamatovat na podání žádosti o výjimku. ste
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Nová vyhláška stanovuje od 15. července stručná pravidla. Se psem je
možno se na veřejnosti pohybovat
buď na vodítku, bez nasazeného náhubku, nebo má náhubek, ale může
být na volno.
„Chtěli jsme zohlednit aktuální situaci a ukončit debaty o tom, kteří psi
musí či nemusí být na vodítku,“ objasnil primátor Mirek Žbánek. V původní
vyhlášce totiž měla výjimku menší plemena a na některých místech bylo potřeba, aby pes měl vodítko i náhubek.
Nová vyhláška stanovuje i výjimky,
které platí ve vyjmenovaných městských parcích, na značených cyklostezkách a v městské památkové
rezervaci, kde se lze pohybovat jen se
psem vedeným na vodítku.
Stejně tak vyhláška zakazuje vstupovat se psy nebo je vypouštět na
dětská a sportovní hřiště i pískoviště.
V pravidlech vyhlášky je stanoveno, že
doprovázející osoba musí mít psa na
veřejném prostranství vždy pod stálou
kontrolou či dohledem a po psovi vždy
ihned odstranit exkrementy.
„Při přípravě nové vyhlášky jsme
brali v potaz i to, že v Olomouci už
nemáme k dispozici žádné vhodné
městské pozemky, na kterých by bylo
možné stanovit zóny volného výběhu psů, a zatížení pozemků jiných
vlastníků nepovažujeme za vhodné.
Chceme ale fungovat v souladu s legislativou na ochranu zvířat, takže
jsme nechtěli vyhláškou nadále nařizovat, aby na celém území města
musel být pes na vodítku,“ vysvětlil
primátor Žbánek.
Dohled nad dodržováním obecně
závazné vyhlášky budou provádět
městští strážníci. ste

www.olomouc.eu

„Novou vyhláškou město reaguje na
stávající právní prostředí, ale především
zohledňuje aktuální situaci,“ uvedl náměstek primátora Otakar Bačák.
„Ve vyhlášce jsou blíže specifikovány
povinnosti i činnosti, které jsou v daných
územích naopak zakázány,“ upozornila
Jana Matzenauerová, vedoucí odboru veřejné zeleně a odpadového hospodářství.
Vyhláška upravuje závazky pro provozovatele stánků rychlého občerstvení.
Na ty se teď nově vztahuje povinnost zajištění průběžného úklidu u provozovny,
která nabízí možnost konzumace jídla
venku. Další povinnosti stanovuje také
pro pořádání kulturních či sportovních
akcí. Jejich organizátorům ukládá povinnost zabezpečit sběrné nádoby na odpad
a po ukončení akce zajistit úklid.
Mezi další regulace patří například
zákaz pokládání krmiva pro ptactvo
a potravin pro zvířata na veřejných prostranstvích či zákaz umísťování reklamy
mimo plochy k tomu určené.
„V případě ochrany zeleně nová vyhláška pamatuje i na zákaz parkování
aut na plochách veřejné zeleně,“ upozornil náměstek primátora Bačák. Na
plochách veřejné zeleně je vyhláškou
zakázáno také nocovat, grilovat, rozdělávat ohně nebo na ně vjíždět motorovými vozidly, na kolech, koloběžkách či
kolečkových bruslích.
„V kontextu nové vyhlášky je potřeba vědět, že městské parky, konkrétně
Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady,
jsou kulturními památkami. Parky, jako
je Aso park a Park pod Dómem, jsou pak
součástí památkově chráněného území.
Nejedná se tedy o obyčejnou veřejnou
zeleň. Stromy, keře a další zeleň podléhají režimu ochrany o státní památkové
péči,“ upozornila vedoucí oddělení městské zeleně Jitka Štěpánková. ste

VYHLÁŠKY

OLOMOUC JE OPĚT SÍDLEM
VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ
Od 27. května do 3. června proběhlo stěhování Velitelství pozemních sil z budovy Generálního štábu Armády České republiky
v Praze do Žižkových kasáren v Olomouci.
Stěhování se týkalo přibližně 140 osob,
celkově ale bude velitelství mít na 190 příslušníků. Velitelství velí velitel pozemních
sil brigádní generál Ladislav Jung.
Po několika letech se tedy opět Olomouc
stala důležitou vojenskou posádkou
a městem, kde sídlí operační vojenské
velitelství. To k městu historicky patří
stejně jako sídlo arcibiskupa. Politikům

se podařilo prosadit tento historický
návrat operačního velitelství do města,
přestože o umístění vojenského velitelství usiloval například Tábor.

Historie posádky
Olomoucká posádka má slavnou historii
a historicky dobré vztahy k městu. V roce
1829 byl na post velitele olomoucké pevnosti jmenován Josef Václav Radecký
z Radče, který v letech 1829–1831 přebýval v Olomouci a sídlil v Edelmannově
paláci. Po dobu pobytu se mu povedlo
zlepšit sanitární podmínky města, prosazoval vysušování okolních mokřadů a vysazování ovocných sadů.
Po roku 1866 význam Olomouce jako
pevnosti klesl, ale důležitým posádkovým místem zůstala i nadále a po Praze
měla vždy největší vojenskou posádku,
což platí až do dneška.

Mezi válkami

INZ2008041

Jak uvádějí dobové prameny z roku 1924,

Zahrady Holice

ZPRÁVY Z MĚSTA

armáda se vždy podílela na kulturním
a sportovním životě města. „Právě na
poli kulturním a tělovýchovném je pro
obě součástky olomouckého obyvatelstva, civilní i vojenskou, nejvíce příležitosti k stykům. To je ohromné plus proti
posádce dřívější, která cítila se něčím
vyšším než civilní občanstvo a neměla žádného jiného zájmu, jak už nahoře řečeno, než čistě vojenský výcvik; vše
ostatní jí bylo vedlejší a zbytečné. Světová válka však dokázala, že válku vyhraje
voják inteligentní a že osvětová a tělovýchovná činnost, není-li ovšem přeháněna,
značně napomáhá výcviku čistě odbornému,“ uváděl tisk mezi světovými válkami.

Dvacáté století
Po druhé světové válce byla Olomouc sídlem různých vojenských velitelství, například Vojenské velitelství střed, Velitelství
pozemních sil, Velitelství společných sil
a po jeho zrušení až dosud Olomouc žádné operační velitelství neměla.
Nový třístupňový systém velení, který funguje v armádě od ledna letošního
roku a který do Olomouce přivedl zpět
velitelství pozemních sil, zahrnuje strategickou, operační a taktickou úroveň.
Strategickou úroveň má na starosti generální štáb. Pod taktickou úroveň velení
spadají jednotlivá velitelství pozemních
sil, vzdušných sil, teritoria a kybernetických sil a informačních operací.
Jaroslav Kuchař
Historický zdroj:
Ladislav Zamykal - Velký Olomouc, Informace
o jeho přítomném stavu a jeho významu

601 357 038 / www.zahradyholice.cz
www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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OLOMOUCKÉ DOJMY
V Olomouci jsem poprvé a jsem
nadšená z tohoto mĕsta. Učarovaly mi historické budovy, památky,
kostely i fontány. Určitě doporučuji
každému navštívit!
— Renata Masarovičová

U PIVA SE S NIMI DOMLUVÍTE
Letní škola slovanských studií na Univerzitě Palackého je letos jedinou prázdninovou výukou češtiny v republice. Praha,
Brno nebo Poděbrady své letní školy
kvůli koronaviru zrušily. V Olomouci studuje 91 cizinců.
Organizátoři olomoucké letní školy zaznamenali zvýšený zájem cizinců, kteří
žijí v Česku. Nejmladší student přijel
z Francie, nejstarší je Američan, který dlouhodobě žije v Hradci Králové.
„Máme tady ale i Japonku nebo Egypťana. Všichni ale žijí v Evropské unii,“ doplnila ředitelka Letní školy slovanských
studií Pavla Poláchová. Doplnila, že při
registraci se museli účastníci prokázat
negativním testem na covid-19.
Program školy je v téměř standardním
rozsahu a většina akcí je směřována do
venkovních prostor. Studenti byli na úvodním setkání rozděleni do deseti výukových
skupin podle stupně znalosti češtiny.

„Toto je devítka, druhá nejvyšší. S těmi
se večer u piva česky klidně pobavíte,“
poznamenal lektor Radek Jeřábek na
adresu svých studentů. V seminární pracovně zrovna probíral slovesný vid a vysvětloval dokonavost či nedokonavost
v češtině.
Podle Jeřábka je nejčastější motivací
cizinců ke studiu češtiny český partner
nebo studium jiného slovanského jazyka
nebo spolupráce s českou firmou. „České
kořeny jsou zpravidla až na posledním
místě,“ řekl Jeřábek.
A co znají tito studenti z českých reálií? Pelíšky i Kunderu. Mají rádi Hrabalovy povídky, filmy jako Světáky, Kolju
nebo snímek Rebelové. Ale zazněla
třeba i Pohádka o Raškovi od Oty Pavla
nebo Kunderův Žert. Na otázku, komu
nechutná české pivo, se všichni rozesmáli, ale nikdo z nich ruku nezvedl.
Olomoucká letní škola skončí v polovině srpna. pok

Můj první dojem z Olomouce je, že
je to klidné, zelené a krásné město.
Jsem tak ráda, že zde trávím léto,
a těším se na další objevování města!
— Ania Beauclerk
Jsem student z Německa s čínskými kořeny a studuji romanistiku
(francouzštinu a italštinu) v Heidelbergu. Mám rád jazyky všeobecně. Vedle mého institutu je
hned slovanský institut a lektor
češtiny je rád, když se studenti z jiných oborů chtějí učit česky. On je
dokonce i z Olomouce. Líbí se mi
olomoucké parky a sochy v rámci
Sculpture Line, z toho dvě byly loni
v Praze. Je trochu škoda, že si momentálně nemůžu prohlížet orloj
a některé kostely.
— Andy Dai
Myslím, že Olomouc je velmi hezké
a klidné město. Velmi se těším, že
tady trávím léto, a jsem ráda, že
můžu poznávat více o tom městě.
— Anne-Marie

Univerzita třetího věku začíná sbírat přihlášky
Do konce srpna se mohou senioři přihlásit na Univerzitu třetího věku při
Univerzitě Palackého pro akademický
rok 2020/2021. Zájemci o vzdělávání si
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mohou vybrat z nabídky více než dvaceti
kurzů a specializovaných běhů.
„Po absolvování základního všeobecného vstupního kurzu si posluchači na
základě svého zájmu volí
k dalšímu vzdělávání některý ze specializovaných
běhů, kterých je osmnáct,
od historie přes psychosociální studia až po medicínská témata,“ uvedla
metodička vzdělávání
Milada Šnajdrová.
Univerzita třetího věku
nabízí také jazykové kurzy angličtiny a němčiny
pro seniory všech úrovní
i kurzy zaměřené na pohybové aktivity.

www.olomouc.eu

„Oblíbené pohybové aktivity probíhají
v praktické rovině venku nebo v tělocvičně a v teoretické, kdy účastníci získají
poznatky z oblasti zdravého stárnutí,“
doplnila Šnajdrová.
Kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří se
chtějí dozvědět něco nového, chtějí navázat nová přátelství a potkat zajímavé lidi
nebo udělat něco pro své zdraví. „Není nic
snazšího než se přihlásit a zjistit, jak příjemné je trávit čas smysluplně a aktivně,“
tvrdí metodička vzdělávání. pok
Bližší informace na webu u3v.upol.cz,
případně na telefonu 585 633 408. Psát
můžete na e-mail u3v@upol.cz. Kancelář
U3V sídlí v budově filozofické fakulty, na
Křížkovského 10.

UNIVERZITA

VĚTŠINA ŘIDIČŮ V CHOMOUTOVĚ
PŘEKRAČUJE RYCHLOST.
K NELIBOSTI MÍSTNÍCH
Zhruba 66 tisíc automobilů projede
každý týden Chomoutovem. Měření navíc ukázalo, že 82 procent z nich překračuje povolenou rychlost. Je to jeden
z důvodů, proč vznikla občanská iniciativa Bezpečný Chomoutov.
„Intenzita dopravy na průtahu obcí
stoupla od posledního měření v roce
2016 o téměř dva tisíce vozidel denně. Měření ukázalo, že většina řidičů na

Sousedská slavnost
v Úřední čtvrti
V sobotu 29. srpna odpoledne ožije
prostranství na rohu ulic Mozartova
a Žilinská sousedskou slavností připomínající urbanistickou a kulturní jedinečnost Úřední čtvrti. Ta začala vznikat
od 80. let 19. století poblíž tehdy nově
vystavěného nádraží Olomouc-město
a svou kombinací vilové zástavby a činžovních domů tvoří ve městě jedinečný
urbanistický celek s bohatou kulturně-společenskou historií.

průjezdu Chomoutovem nedodržuje povinnou padesátku, což je skutečně děsivé
číslo,“ komentoval výsledky Lukáš Pour
z komise městské části.
Lidem v Chomoutově ale chybí i chodníky, cyklostezky nebo přechody pro
chodce. „Musím uznat, že velkou část
komplikací způsobují majetkoprávní
vztahy. Například když někdo z majitelů nepovolí zásah do svého pozemku,“ uvedla náměstkyně primátora Eva

„Přijďte se potkat a pobavit se svými sousedy nejen z této části města.
Připravujeme doprovodný program
i pro děti. Lidé se mohou těšit na komentovanou prohlídku Úřední čtvrti s připomínkou významných staveb
a osobností, které zde žily,“ uvedl za
pořadatele Hynek Melichar z komise
městské části Olomouc – západ.
Sraz je ve 14:00 na náměstíčku v Litovelské ulici (roh Mozartovy
a Žilinské). Od 15:30 začíná program
sousedského setkání – posezení s domácím občerstvením i dobrým pivem a zábavou pro děti. K příjemné

Hejčínští si užívali léto Hody u vody
Městské části Hejčín a Řepčín slouží
Olomoučanům částečně i jako rekreační nebo odpočinková zóna. Jarní korona pauza se v životě místních obyvatel
projevila nemožností uspořádat tradiční akce jako Pálení čarodějnic a Kácení
máje, které jsou příjemné pro místní, ale
zároveň atraktivní pro hosty „z města“.
Proto brzy po uvolnění opatření přispěla
komise městské části Hejčín hned na tři
akce, které umožnily lidem znovu se sejít
a pobýt pohromadě.
Koncem května se brány campu Krásná
Morava otevřely pro příznivce pétanque.

NAŠI SOUSEDÉ

„Cenným bonusem hejčínského klubu pétanque je práce s dětmi a mládeží. Mladí
hráči dosahují úrovně národní ligy a předvedli to i v rámci osvětové sportovní akce,“
objasnila za komisi Zuzana Koutná.
Začátkem června pak patřily trampolíny, terče a další drobné sportovní disciplíny všem dětem a dospělým, protože
v kempu začala sportovním a společenským odpolednem letní sezona.
Cyrilometodějské svátky pak Hejčín
oslavil spolu s Řepčínskými akcí Hody
u vody. Přestože vody napršelo hodně,
vešly se na Mlýnský náhon aquazorbingy,

Kolářová. To je i případ chodníku v Dalimilově ulici. Krajský úřad jako majitel
komunikace nepřistoupil na její zúžení,
majitel pozemku naopak na rozšíření
o chodník. Situace je patová. Obdobně to
vypadá v případě cyklostezky.
„Veškeré požadavky na omezení dopravy, snížení rychlosti nebo světelné
signalizace by přišly orientačně na dvaadvacet milionů korun,“ vyčíslila náměstkyně Kolářová. Prozatím jsou podle ní ve
hře alespoň radary, které by řidiče přiměly ke zpomalení.
Skeptický je i předseda komise městské části Petr Vepřek. Podle svých slov
absolvoval řadu schůzek a jediné, k čemu
dospěl, je to, že všechno je příliš komplikované. „Nicméně požadavek na dodržování povolené rychlosti by mohl mít
řešení,“ připustil Vepřek.
Hlavním problémem je neukázněnost
řidičů. „Samotní představitelé iniciativy momentálně aktivně hledají levná
a rychlá řešení, aby se zde lidé cítili bezpečněji,“ prohlásila za Bezpečný Chomoutov Romana Rickardtová. pok

atmosféře zahraje hudební skupina Aliance a od 16:30 si můžete v restauraci
Garch vyzkoušet své znalosti ve speciálním kvízu o ceny.
Vaříte fenomenální guláš? Pečete
buchty? Přineste sousedům ochutnat!
Pro vaše dobroty bude připraven sousedský stůl. Bydlíte v Úřední čtvrti či
okolí a máte nějaký jedinečný koníček
či obchod? Můžete přispět k oživení doprovodného programu a současně tak prezentovat své podnikání
či zájmový kroužek? Pak neváhejte
kontaktovat pořadatele e-mailem:
sousedska.slavnost@gmail.com. dtx

atrakce pro děti proložila zumba a hodovou zábavu doprovodila kapela Citrus.
„Vedle uměleckých a výsostně kulturních
akcí je výborné občas podpořit i obyčejnou lidovou zábavu, příležitost k setkání
a příjemně strávené nedělní odpoledne,“
dodala Koutná. dtx

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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LÉTO V OLOMOUCKÝCH ULICÍCH
VYPLŇUJÍ STAVEBNÍ STROJE
Nové mosty, nové tramvajové koleje, nový přejezd či zastávky. Olomoučané si nemohou nevšimnout stavebního ruchu,
který letos během prázdnin vládne městu. Opravuje a buduje se na mnoha místech. Investiční akce znamenají i komplikace v dopravě, byť je načasování těch, u nichž je investorem
město, naplánováno tak, aby negativní dopady na dopravu
byly co nejmenší.

Kvůli stavbě je úplně uzavřena ulice 1. máje v místě mostu
včetně přilehlých ulic Nábřeží Přemyslovců a Jiřího z Poděbrad. Projíždět tudy může jen výlukový autobus MHD, jinak je
pro veškerou dopravu staveniště uzavřeno. Na kompletní rekonstrukci mostu o rozpětí 17 metrů má podle harmonogramu
stavební firma pracovat až do prosince. Stavba začala v květnu
s týdenním zpožděním, nyní se odehrává bez komplikací.

MICHAL FOLTA

Centrum bude od prosince průjezdné

Co se tedy v Olomouci dnes všechno opravuje? Velké opravy
a stavební práce jsou spojeny s protipovodňovými opatřeními.
Ty už ovšem trvají od roku 2018 a pokračovat budou ještě skoro
dva roky, takže nejsou přímo vázány na letošní prázdniny. Momentálně je kvůli nim uzavřena Masarykova třída, kde probíhá
demolice starého a výstavba nového mostu. Investorem této
největší stavby ve městě je Povodí Moravy.

Dobrá zpráva je, že i druhá, ještě výrazně náročnější akce, skončí na začátku prosince. Jedná se o rekonstrukci komunikace
a tramvajové trati v ulici 8. května. Ta sice začala kvůli koronavirové krizi s nepříjemným třítýdenním zpožděním, tento skluz
se ale podařilo díky změně organizace práce dohnat.
V polovině července se stavba pochlubila tím, že už zvládla technicky nejtěžší část rekonstrukce, na milimetr přesné

Městské akce navazují na stavby jiného investora
Na rozsáhlá protipovodňová opatření svým harmonogramem
aktuálně navazují dvě velké investiční akce města v centru
Olomouce. Jednou je rekonstrukce mostu nad Mlýnským potokem v ulici 1. máje, druhou pak komplexní rekonstrukce ulice
8. května. Obě tyto akce rovněž ovlivňují dopravu ve městě a radnice se do nich pustila právě proto, že je hlavní tepna
mezi nádražím a centrem města uzavřená kvůli protipovodňovým opatřením. „Využíváme období, kdy ulicí 1. máje nejezdí
tramvaje. To je smyslem sladění termínů městských investic
s protipovodňovými opatřeními a demolicí mostu přes Moravu.
Opravu mostu nad Mlýnským potokem a opravu ulice 8. května
bychom stejně museli v nejbližších letech provést, takhle aspoň
bude omezení kratší dobu,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Martin Major.
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napojení dvousměrných kolejí takzvanou inflexí v zatáčce mezi
ulicemi Pekařská a 8. května. Díky tomu a dokončení povrchu
komunikace už touto křižovatkou opět může projíždět výluková autobusová linka X. Dosavadní průběh potvrzuje, že firma
opravdu stihne dokončit celou ulici do začátku prosince.

„Jsem rád, že se povedlo ten úvodní skluz dohnat a že se
termín dokončení rekonstrukce na začátku prosince jeví jako
reálný. Dopravě v centru Olomouce se tím značně uleví,“
konstatoval primátor Mirek Žbánek. Stavba probíhá na etapy, zhruba v polovině září by měla být část ulice od Koruny až
k Herkulově kašně za Galerií Moritz hotová. „Práce pak budou
pokračovat dál směrem k náměstí Národních hrdinů,“ doplnil
náměstek pro investice Martin Major.
Ulice 8. května prochází celkovou rekonstrukcí inženýrských sítí, komunikace a dvoukolejné tramvajové trati v délce kolem tří stovek metrů. Aby stavba měla životnost dalších
nejméně padesát let, musela být pojata skutečně komplexně. Zahrnuje tedy opravu kanalizační stoky vložkováním,
nové přípojky vody a nové vodovody, přeložku kabelů, opravu veřejného osvětlení, spodní a vrchní stavbu tramvajové
trati s novou pokládkou žulové dlažby a úpravu trolejového
vedení. Na povrchu komunikace bude použit materiál vhodný
do historického jádra. Vrátí se sem původní žulové obruby. Nevhodnou zámkovou dlažbu z chodníků nahradí řezaná dlažba
40 × 40 centimetrů schválená památkáři.
„Provoz tramvají bude díky použití speciální technologie
uložení výrazně tišší a s výrazně menšími otřesy,“ zdůraznil
primátor Žbánek. Na podkladním betonu jsou položeny antivibrační rohože, teprve poté následuje další beton. Samotné
kolejnice jsou navíc opatřeny bokovnicemi a patními návleky,

které rovněž tlumí veškeré vibrace. Tramvaje se tudy poprvé
vydají na cestu v prosinci, jezdit budou na dočasnou smyčku
u Vrchního soudu.

Tramvajové ostrůvky i železniční přejezd
Společnou investiční akcí města a Dopravního podniku města Olomouce je úprava komunikace na náměstí Národních
hrdinů a navazující ostrůvky tramvajových zastávek. V tomto
případě se stavba odehrává v podobných místech jako před
poměrně krátkou dobou. Jedná se totiž o postupnou rekonstrukci celé plochy významné křižovatky. „Rekonstruovat ji
najednou by bylo mimořádně náročné finančně i organizačně
a znamenalo by to uzavření křižovatky na dlouhou dobu,
což je zejména z hlediska nutnosti zachování tramvajového
provozu nepředstavitelné,“ vysvětlil náměstek Martin Major.
V této fázi se zvyšuje nivelita nástupního ostrůvku zastávky
MHD tak, aby mohli do tramvají pohodlně a bezpečně nastupovat a vystupovat i vozíčkáři, a současně s tím je nutné upravit i niveletu vozovky. Výsledkem bude komfortní místo pro
cestující. Tato etapa rekonstrukce důležitého dopravního uzlu
je opět koordinována s obdobím prázdnin a s opravou ve vedlejší ulici 8. května. Trvat by měla do 21. srpna.
Dalším místem, kde jsou nyní místo řidičů stavební dělníci, je
železniční přejezd v ulici U Podjezdu. Do 11. srpna tady probíhají práce v souvislosti s elektrifikací frekventované železniční
trati Olomouc – Uničov a kvůli tomu musí být uzavřena silnice
II/448. Průjezdná je pouze pro autobusy IDSOK a DPMO. Ostatní
provoz je veden objízdnou trasou po ulicích Pavlovická, Divišova, Hodolanská, Velkomoravská, Holická a Wittgensteinova
v obou směrech. Investorem je Správa železnic.

PR2008054

PROBÍHA JÍCÍ A PŘEDPOKL ÁDANÉ UZAVÍRK Y V OLOMOUCI
do 11. srpna
do 18. srpna
do 21. srpna
do 30. srpna
do 20. září
do 15. prosince
do 30. června 2022

OPRAVY A INVESTICE

úplná uzavírka silnice II/448 ulice U Podjezdu, mimo BUS
úplná uzavírka Návsi Svobody
úplná uzavírka třídy Svobody (jednosměrně) ve směru k náměstí Národních hrdinů od tržnice, mimo BUS
úplná uzavírka sjezdu z Velkomoravské do Jihoslovanské u Lidlu
úplná uzavírka ulic Arbesova a Heyrovského
úplná uzavírka ulice 8. května – rekonstrukce tramvajové trati
úplná uzavírka ulice Masarykova, most přes Moravu (Blahoslavova, Masarykova, Nábřeží)

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Existuje podle vás metoda, jak lépe koordinovat opravy
důležitých staveb ve městě?
Václav Kryl
ANO 2011

Yvona Kubjátová
ČSSD

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

Koordinovat důležité
stavby (včetně dopravních) není vždy jednoduché, jelikož investorem
staveb bývají jak soukromí investoři, tak různé instituce a organizace (město, kraj, ŘSD,
SŽDC, Povodí Moravy atd.). S tímto problémem se potýká nejedno velké město a Olomouc není výjimkou. Jednou z možností
může být zřídit pozici projektového manažera a koordinátora staveb či pracovní skupinu
koordinátora oprav a uzavírek, jako je tomu
například v Brně. Koordinátor, případně pracovní skupina by pak mohla pracovat pod
vybraným odborem magistrátu (odbor strategie a řízení).

Jako občan města Olomouce dlouhodobě vnímám velké problémy
s „jakoby“ nelogickým
a nekoordinovaným
způsobem oprav a s tím
spojených uzavírek. Občany totiž nezajímá,
které silnice spravuje město a které třeba
kraj. Ale i zde by se, dle mého názoru, při troše dobré vůle dalo najít řešení skloubit opravy tak, že se nestane, že ze tří příjezdových
cest budou 3 uzavřeny. Vše se přece dá naplánovat! A opravy přes prázdniny? No jasně,
je dobrá doba, dobré počasí. Prostě rádoby
stav ideál. A realita? Ta je vážně jiná. A řešení? Podle mě jen více přemýšlet. Ušetřilo by
to peníze, čas i nervovou soustavu nás všech.

Určitě existuje, ale
mnohdy ke koordinaci chybí vůle, neboť zejména ty skutečně velké
opravy komunikací provádí ŘSD či kraj a město
informaci získá zpravidla pozdě na to, aby
stihlo ostatní investiční akce ve městě tomu
přizpůsobit. Na druhou stranu se jedná o náročný proces, kde ne vždy jde všechno podle
předem připraveného harmonogramu, když
vliv na načasování a průběh mohou mít počasí, námitky soutěžících, opakovaná výběrová
řízení či průtahy na straně zhotovitelů. V ideálním případě by jednotlivé investiční akce
na sebe navazovaly a občané by znali zavčas
všechna dopravní omezení.

Jiří Zima
KSČM

Martin Major
ODS

Marek Zelenka
Piráti a Starostové

Na výběru, přípravě a organizaci oprav se podílejí především odbory:
dopravy a územního
rozvoje, odbor dotačních projektů, investic,
stavební a především
odbor strategie a řízení s útvarem hlavního
architekta. Myslím si, že v tomto systému je
jediným řešením centralizovat koordinaci
oprav důležitých staveb ve městě pod útvar
hlavního architekta, který sice byl formálně
zřízen, avšak z hlediska praktického doposud
nebyl obsazen. Tento útvar by měl vše koordinovat a řídit.

Město Olomouc se dlouhodobě snaží koordinovat uzavírky na svém
území. Hlavní problém
však spočívá v tom, že
ne všechny komunikace
ve městě jsou v našem
vlastnictví. Pravidelně oslovujeme vlastníky
komunikací i inženýrských sítí, aby nám sdělili své záměry, jejichž realizace může mít
zásadní dopad na dopravu ve městě v následujícím roce. Podle těchto informací se snažíme koordinovat jednotlivé akce. Ne vždy se
to podaří, protože jednotliví investoři jsou samostatné subjekty a neexistuje institut, který
by nám umožňoval jejich záměrům bránit.

Metodou je komunikace, digitalizace a dobře
zaplacený a motivovaný úředník. Komunikovat mezi sebou musí
nejen složky města
(odbory, KMČ, městské
společnosti), ale i město s krajem, Povodím
Moravy atd. Občana nezajímá, zda jede po
městské či krajské komunikaci, jde v parku
ve správě Flory nebo Oddělení městské zeleně, případně po mostě v majetku Povodí.
Spoléhá na to, že z jeho daní vznikne dobrý
veřejný prostor a všichni na sebe mají vizitky. Opakem této metody je tzv. resortismus.
A ten vidíme dnes.

Pavel Grasse
ProOlomouc

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Stanislav Flek
spOLečně

Akce různých investorů
nelze pro "izolovanost
myšlení a úkolů" dobře
koordinovat a systém
dotací nedobrý stav nezlepší. Naopak v principu generuje rozmařilost, oborovou izolaci,
vyprázdněnost smyslu a obtížné časové sladění. Dotační podmínky pro různé programy
a doba možnosti jejich vyúčtování se totiž ne
vždy vzájemně časově potkávají. Nakonec se
hlavním smyslem "řádného hospodáře" stávají chtě nechtě tabulky utracených peněz.
Možná je řešením zásadní změna systému
přípravy a dotací. A myšlení.

Vždy existuje možnost,
jak lépe koordinovat.
Začíná to plánováním,
kde je potřeba vzít do
úvahy souvislosti stavby,
prací zainteresovaných
odborů, KMČ, atd. Když máte vše připravené a schválené, tak město vyhlásí výběrové
řízení na zhotovitele. A zde leží kámen úrazu. Protože vy nikdy dopředu nevíte, jak toto
výběrové řízení dopadne. Nemusí se přihlásit
nikdo nebo se někdo odvolá. Tedy lze lépe
koordinovat, ale to by SMO muselo mít možnost zadávat zakázky bez výběrových řízení,
a to nemá!

Jednoznačně existuje. A první krok je snížit množství úředníků.
Především těch, kteří neumí systematicky
uvažovat a komunikovat. Následně je třeba mít generálního koordinátora, který bude mít pravomoc posouvat
a slučovat termíny rekonstrukcí. To je základ,
o který se nyní snaží v Praze. A my se musíme
připojit. Jinak se městům kulturní Evropy, kde
je to standard, hned tak nepřiblížíme.
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Pohledem primátora

PODÉL ŘEKY MORAVY...
Léto v plném proudu se díky tolik vytouženým srážkám vrátilo do normálu, který
mnohým po suchých a horkých létech
minulých připadá nenormální. Nadávat
v červenci na komáry je na Hané a podél řeky Moravy normální. Stejně, jako by
bylo normální na radnici v půlce léta začít
připravovat rozpočet města na příští rok.
Normálně by všechny odbory města
zasedly ke svým excelovým tabulkám,
smlouvám, investičním plánům a spoustě dalších podkladů a začaly připravovat první verzi rozpočtu postavenou na
půdorysu toho letošního a jeho vývoje
za první pololetí. Jenže rok 2020 není
v důsledku koronavirové pandemie
normálním rokem. Rozpočet zasáhly
mimořádné výdaje spojené s ochranou
obyvatelstva, mírněním dopadů plošné
karantény na nájemníky městských nemovitostí nebo propad daňových příjmů.
Ekonomický náměstek se svými kolegy
horečně přepočítává vliv stále nových

a nových vládou zaváděných opatření
na příjmy města, městské firmy počítají
ztráty, žádají o peníze ze záchranných
programů a současně hledají provozní
úspory stejně jako tajemník magistrátu.
Spolu s kolegy sledujeme ekonomické prognózy pro letošní a příští rok,
navštěvujeme jednotlivé ministry a jejich náměstky a hledáme odpověď na
ještě donedávna zdánlivě jednoduchou
otázku: s jakými příjmy máme v Olomouci v roce 2021 počítat? Bez ní totiž
nedokážeme věrohodně odpovědět na
otázky občanů týkající se chodu města
a investic. Těch máme v šuplíku připraveno za miliardy korun a další bychom
potřebovali připravovat v návaznosti na
stavebně technické průzkumy, které jsme
provedli například v městských školách,
na komunikacích a mostech, kanalizacích a dalším městském majetku.
Evropští státníci se v posledních týdnech shodli na masivní podpoře evropských ekonomik zasažených koronakrizí.
Český premiér „přivezl“ z Bruselu pro
roky 2021-27 téměř bilion korun, což
je o 265 miliard více, než byl původní
předpoklad. Dalších 415 miliard si Česko může půjčit v rámci fondu obnovy.
K tomu vláda schválila rekordní deficit
půl bilionu korun pro letošní rok, kterým
chce zmírnit dopady pandemie na české
firmy, živnostníky, občany a samosprávu.
Se zástupci okresní hospodářské
komory, místních podnikatelů nebo
s ředitelem olomouckého úřadu práce
diskutujeme o opatřeních, které můžeme realizovat ve své kompetenci. A tady
si každý z nás, kdo neseme odpovědnost
za řízení města, na vlastní kůži vyzkouší tíhu a nevděk politiky. Na stole před
námi leží na příjmové straně nepopulární
opatření spojená se zvyšováním místních

daní, poplatků, cen či růst zadlužení
v případě, že rozpočtové škrty nestačí, na
straně druhé pak chuť a odhodlání masivními městskými investicemi podpořit
trh práce, lokální ekonomiku i modernizaci městského majetku.
Rozpočet 2021 bude ve výsledku mixem toho všeho. Kompromisem politiků i vůle občanů, z nichž každý má jiné
preference. Pro někoho z vás je prioritou
dokončení tramvajové trati na Nových
Sadech, pro jiného ekologické nakládání s odpady v novém odpadovém centru
nebo ekologická likvidace čistírenských
kalů, které jinak končí na polích za Slavonínem a zápachem obtěžují Nemilany
i sídliště na Povelu.
Fanoušci hokeje a bruslení nám neodpustí, pokud nezačneme s rekonstrukcí zimního stadionu a výstavbou tolik
potřebné druhé ledové plochy zejména
za situace, kdy budeme mít po velkých
peripetiích a měsících příprav vydáno začátkem podzimu stavební povolení. K mé
nelibosti se zadrhla výstavba cyklostezek, a pokud nezačneme s programem
oprav a rekonstrukcí škol, hrozí v některých vynucené omezení provozu.
Město Olomouc v posledních letech
patří mezi nejúspěšnější v čerpání evropských dotací. Jenže i díky tomu nám
dochází vlastní zdroje na nové investice,
které máme připraveny, a na všechny se
nedostane. Déšť europeněz, který jsme
si tolik přáli, nám tak nepřináší pouze
radost, ale přidělává i vrásky na čele. Ale
ono je vlastně normální nadávat tady na
Hané a podél řeky Moravy na politiky.
Přesto vás prosím o jistou míru pochopení pro naše nelehké rozhodování.
Mirek Žbánek
primátor

Název ulice jako poděkování
Úplně nová ulice v areálu Fakultní nemocnice Olomouc dostala po posledním
jednání městského zastupitelstva jméno
Zdravotníků.
Jedná se o ulici, která vede od hlavní
brány nemocnice k urgentnímu příjmu.
Vedení fakultní nemocnice navrhlo název ulice Zdraví. Komise příslušné městské části k němu neměla výhrady, jen
uvedla, že by se ulice mohla jmenovat
po nějakém významném českém lékaři.
Kulturní komise naopak navrhla název

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

Zdravotníků, jako poděkování za namáhavou a obětavou práci zdravotníků
nejen v době koronavirové krize. Zastupitelstvo se pak po krátké diskuzi přiklonilo ke druhému návrhu a schválilo název
ulice Zdravotníků.
Další dva případy pojmenování se
týkají stavebního prodloužení již existujících ulic. Nové úseky tak přibyly ke
stávajícím ulicím Puškinova a Za Nemocnicí. Všechny tři ulice leží v katastrálním
území Nová Ulice. mif
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tvoří polovinu objemu, ale ze zákona za to nesmíme chtít ani
korunu. Jízdenka ve skutečnosti také nestojí osmnáct, ale třicet
šest korun. A čištění a svícení také není zadarmo… Ale služby
omezovat nechceme.
Co zůstane v plánech na další rok zachováno?
Velké investiční výdaje představují asi šest set milionů korun.
Zůstává vybudování koordinovaného tahu na Foerstrově ulici, protipovodňová opatření, rozvoj cyklostezek nebo opravy
škol. Stejně tak dopravní napojení u úřadu práce, dokončení
kanalizace v Opletalově ulici nebo oprava mostu přes Bystřici
v Masarykově ulici. Většinou se jedná o stavby, které již byly zahájeny a musí se dokončit.

„PŘÍŠTÍ ROK CHCEME PROVOZNÍ VÝDAJE
UDRŽET NA ÚROVNI ROKU 2019“
O peníze jde až v první řadě, říká se. Ekonomický náměstek
Otakar Bačák vysvětluje, jak rozpočet změnila koronavirová
krize a jak to bude s financemi města v příštím roce.
Jak velký je výpadek v příjmech města po pandemii?
Příjmová stránka má výpadek kolem sta milionů korun, což se týká
hlavně daňového výpadku. Nenaplnily se tak katastrofické scénáře, které byly publikovány Svazem měst a obcí. Navíc spoustu
z těch daní zatím nemáme na účtu proto, že některé daňové povinnosti byly odloženy.
Jak se s tím výpadkem město vyrovná?
Výpadek budeme nahrazovat schváleným navýšením kontokorentního úvěru. Předpokládáme, že bude do konce roku vyrovnán, tedy vrácen.
Zvedly se ale i náklady.
Ano, zhruba o třiatřicet milionů korun. Ty byly výhradně sanovány úsporami v provozních nákladech magistrátu. Přesný výčet
jsme předložili zastupitelstvu. Největší položku tvořily ochranné prostředky za asi třicet milionů.
Na čem město spořilo, kde byly škrty?
Nedošlo k některým výdajům, neuskutečnily se některé akce.
Druhou část úspor tvoří skupina nákladů, které byly odloženy,
tedy některé akce byly přesunuty do dalšího období. Sbíralo se to
po milionech ve dvou vlnách – třicet a pak deset milionů korun.
Co bude dál?
Obnoví se investiční proces. Budeme jednat o dokončení investic,
které budou hotovy v roce 2020 ve vazbě na očekávané příjmy do
konce roku, a o tom, které přesuneme do rozpočtu roku 2021.
Jaký předpokládáte vývoj rozpočtu?
Nepochybujeme o tom, že na účet města bude připsán příspěvek
schválený vládou. Ten se odvíjí od počtu obyvatel a pro Olomouc
to znamená minimálně sto dvacet milionů korun. Vše je vázáno
schválením zákona a schválením deficitu státního rozpočtu.
Dotkne se to nějak veřejných služeb?
V Olomouci jsou služby města na vynikající úrovni, i když si to
lidé vůbec neuvědomují. Nejsou totiž zdarma, ale jsou poskytovány bezúplatně, i když něco stojí. Poplatek za odpad jsme
narovnali, ale kryje pouze vývoz směsného odpadu. Ten tříděný
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Celkový rozpočet města asi zase mírně přesáhne dvě miliardy,
zůstane vám tedy stejný manévrovací prostor?
Ve střednědobém plánu existuje vždy predikce – jestliže je nějaká stavba zahájena, tak je to zafixováno v dalších letech. Teď
je otázkou, jestli se nám tam podaří vmáčknout tramvajová trať
nebo odpadové centrum a čeká nás ještě legislativní požadavek na vybudování sušárny kalů za sto dvacet milionů.
Jak město bojuje s dluhem?
Já to srovnávám se zadlužením běžné rodiny ve vazbě na majetek, který vlastní. Město má majetek a aktiva v hodnotě patnácti miliard, takže ze svého majetku dluží deset procent. Když má
někdo hypotéku ve velikosti osmdesáti procent majetku, tak je
to úplně jiný poměr, osmkrát více, a přitom to u nikoho nebudí pohoršení. Zákon o rozpočtové odpovědnosti ale stanovuje
městu hranici dluhu na šedesát procent průměrných příjmů za
poslední tři roky. Neváže se to na majetek, ale na příjmy a to my
bohužel překračujeme.
Co z toho plyne?
Nese to s sebou požadavky na splátky a úroky a vaše ekonomická aktivita je podkopaná. I psychika. Myslím, že je třeba rozdělit hospodaření. Provozní náklady kryjme i za pomocí poplatků
a dalších příjmů nejen daňových, tak bychom mohli město přivést pod šedesát procent. Ve střednědobém plánu je zakomponováno například zvýšení daně z nemovitostí.
Kolik jsme přes limit?
Jedenáct procent. Jsme na sedmdesáti jedna procentech, ale v
případě čerpání úvěrů pro ty základní čtyři investice, které byly
v plánu roku 2020, tak čerpání půlmilardového úvěru by nás
dostalo na úroveň osmdesáti jednoho procenta. Ten úvěr se ale
zatím nečerpá.
A bude?
Ano, je uzavřený za lukrativních podmínek a určitě některá
z těch pozastavených staveb bude hodna toho, aby se realizovala pomocí těchto prostředků.
Když to uděláme, kdy se město dostane pod šedesát procent?
V roce 2024 nebo o rok později.
Pavel Konečný

Otakar Bačák
náměstek primátora
Kompetence: ekonomika a rozpočet města, městská zeleň
a odpadové hospodářství, Výstaviště Flora Olomouc.

ROZHOVOR

OLOMOUC JE VZOREM:
MINISTR BRABEC OCENIL
SPOLUPRÁCI MĚSTA S EKOLOGY
Proměna upraveného koryta v původní
přírodní řeku, lepší ochrana před povodněmi a hlavně unikátní a dlouhodobá
spolupráce města s Agenturou ochrany
přírody a krajiny. Ministr životního prostředí Richard Brabec při návštěvě Olomoucka
chválil aktivity Olomouce v oblasti tvorby
a ochrany životního prostředí.
Rameno řeky Moravy v Litovelském
Pomoraví nedaleko Horky prošlo renaturací, tedy úpravou směrem k původní přírodní podobě. V praxi koryto řeky
umožňuje rozliv zvýšené hladiny vody do
okolní nivy, čímž brání obce níže na toku
před záplavami.

„Kdysi se vysoušely mokřady, koryta řek
se narovnávala, voda se odváděla pryč
z krajiny. My jsme se s panem primátorem
a kolegy z CHKO a agentury přijeli podívat na úsek řeky, kde se udělal pravý opak,
řece se vrátila možnost vytvářet meandry
a zadržovat vodu v krajině. Chceme nechat
přírodu dělat to, co ona sama umí nejlépe,
když jí do toho lidé moc nezasahují,“ uvedl
ministr Richard Brabec.
„Je to vzorová ukázka, krajina v této
podobě funguje jako výborná prevence
před povodněmi, protože dokáže zadržet obrovské množství vody. Podobné
úpravy bychom chtěli dělat i na větších
tocích, na Labi či na Vltavě, a Olomouc

a řeka Morava jsou pro nás v tomto ohledu vzorem,“ dodal František Pelc, ředitel
Agentury ochrany přírody a krajiny.
Primátor Mirek Žbánek ministrovi představil i další projekty, které by měly krajinu
v okolí Olomouce postupně přibližovat
přírodní podobě. To je důležité v době nastávajících klimatických extrémů. „Taková
opatření mají pozitivní vliv jak v otázce
boje se suchem, tak naopak i při ochraně
před náhlými povodněmi,“ doplnil primátor Žbánek.
Do připravovaných výzev Státního fondu životního prostředí chce Olomouc přihlásit celou řadu dalších projektů v oblasti
boje proti suchu, navracení zeleně, energetických úspor či protipovodňové ochrany.
„Důležitá v tomto směru je příprava
přírodě blízkých opatření v rámci čtvrté
etapy protipovodňových opatření v Olomouci, připravujeme i projekty menší dílčí ochrany před přívalovými dešti.
„Chystáme po letech také aktualizaci
územního systému ekologické stability.
Chceme do krajiny okolo Olomouce vrátit větší diverzitu, je třeba rozparcelovat
velké zemědělské plochy na menší části,
obnovit remízky, vytvořit drobné krajinné
prvky, které dokáží lépe zadržovat vodu
v krajině,“ uzavřel primátor.
Vše chce město připravit spolu s ministerstvem životního prostředí a se Státním fondem životního prostředí. mif

Sečení trávy ztěžují klimatické podmínky i samotní obyvatelé
Pro letošní rok byly radou města odsouhlasené čtyři seče za vegetaci. K zahájení došlo 27. dubna s termínem trvání
první seče 5–6 týdnů.
Vegetační plochy na území města
jsou rozděleny do 57 dílů, jejichž hranice tvoří hlavní městské třídy nebo páteřní komunikace.
„V minulých letech pracovníci magistrátu monitorovali před zahájením
i v průběhu sečí lokality města a zadávali pořadí sečí v jednotlivých dílech podle
aktuálního nárůstu travního a bylinného
patra,“ popsala vedoucí oddělení městské zeleně Jitka Štěpánková.
Letos v dubnu kvůli vyhlášení nouzového stavu nebylo možné monitoring
v terénu provést, a proto byly seče zahájeny v termínu podle harmonogramu
z loňského roku.
„Bylo to i na základě stížnosti obyvatel, kteří se již v několika částech města
v dubnu domnívali, že je trávu nutné posekat, protože je příliš vzrostlá,“ upřesnila Štěpánková.

ZELEŇ

Kvůli jarním přísuškům byla stanovena výška pokosu travní hmoty na deset
centimetrů. Tato výška ponechávala kvetoucí jarní byliny – především pampelišky a sedmikrásky jako první pastvu pro
užitečný hmyz.
V okamžiku zahájení sečí byly ale na
magistrát doručeny desítky výzev
a stížností od obyvatel, kteří požadovali okamžité
zastavení sečení.
Báli se vysychání
vegetačních ploch
a také apelovali
na zachování pastvy pro hmyz. „Na
základě monitoringu travnatých ploch
byla první seč pozastavena. Přesto nám
v červnu volali a psali rozhořčení obyvatelé z městských částí, kde proběhla první seč, že u nich se ještě vůbec neseklo,“
uvedla Štěpánková.
V současné době je provedena druhá

seč vegetačních ploch na třech čtvrtinách
celkové výměry, což vede opět k opačným
reakcím řady obyvatel. Začínají protestovat proti provádění sečí. Samotní pracovníci Technických služeb dennodenně
odolávají slovním atakům i urážkám za to,
že sečou rozkvetlé louky.
„Argumenty
o zvýšeném výskytu klíšťat a komárů ve městě, kteří
obtěžují lidi kvůli
vzrostlým porostům
trávníků a také díky
vyšší vlhkosti, nechtějí tito stěžovatelé přijmout. Stejně
tak nechtějí slyšet,
že zastavování sečí vede i k většímu šíření nežádoucích plevelů, hlavně křídlatky
nebo ječmene myšího, které jsou invazivními rostlinami a zcela vytlačují původní
travní porosty,“ dodala Štěpánková.
Sekáním trávy se v Olomouci prostě
nelze zavděčit. mmo
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výtvarných umělců Olomoucka. Jejich
výstava Pod křídly múz ukáže sochy
a umělecké artefakty v objetí květin.

Poradna a výzkum

LETNÍ FLORA ODKRYJE KRÁSU
A TAJEMSTVÍ MĚSTSKÝCH DVORKŮ
A VNITROBLOKŮ
Letošní Letní Flora láká na téma Zahrada za zdí. Tentokrát nás zavede do tajů
městských zahrádek, dvorků a zákoutí.
Návštěvníci se mohou těšit na to nejlepší
z floristického a zahradního umění, expozici České dědictví UNESCO, výstavu Pod
křídly múz či tradiční Zahradnické trhy.
Autorkou hlavní expozice je zahradní architektka Marie Doleželová. „Expozice poukáže na potenciál městských
prostorů, jako jsou vnitrobloky, dvorky
nebo stavební proluky. Tato místa mohou
nabídnout relaxaci, oddech, sloužit jako
školní zahrada, sportoviště či být místem pro setkávání a budování komunity.

Inspiraci, jak z parkovišť či nevzhledných zákoutí vybudovat malou městskou
oázu, nabídne právě hlavní expozice Zahrada za zdí,“ uvedla autorka expozice.

Dědictví i múzy
K vidění bude také květinová expozice
České dědictví UNESCO. Ta se inspiruje památkami zapsanými na světovém
seznamu dědictví a současně bude připomínat 20. výročí zapsání sloupu Nejsvětější Trojice do tohoto seznamu.
V hlavním pavilonu nebudou chybět
oblíbené floristické show, odborné přednášky a kulturní program. V oranžerii se
návštěvníkům představí díla členů Unie

Co jsou zahrádkové osady a jak to v nich
chodí, vysvětlí expozice Českého zahrádkářského svazu v pavilonu E, kde nebude
chybět ani rostlinolékařská poradna.
V pavilonu H bude mít letos opět
základnu Výzkumná laboratoř rostlin.
Veřejnosti nabídne ukázky laboratorních
technik, nové trendy, výzkumy a inovace
ze světa rostlin. Ve filmovém sále bude
probíhat projekce populárně-naučných
časosběrných filmů o rostlinách a odborné přednášky.

Víno a zpěv
Vinaři a zkušení someliéři v doprovodném programu Dny moravských vín
nabídnou ochutnávky, řízené degustace
i cimbálovou muziku v galerii pavilonu A.
Venkovní areál výstaviště již tradičně
zaplní Letní zahradnické trhy, které představí široký sortiment květin, semen, zahrádkářských pomůcek či hobby potřeb.
Nebude chybět ani program Receptáře,
aktivity pro děti, odpočinková zóna ani
dobré jídlo a pití. dtx
Výstava Letní Flora Olomouc se uskuteční 20.—23. srpna 2020 na Výstavišti Flora
Olomouc.

Národní výstava psů dostala jméno Floracanis
O víkendu 5. a 6. září se na Výstavišti
Flora a ve Smetanových sadech koná 3.
ročník národní výstavy psů. Svůj název
Floracanis Olomouc 2020 získala spojením kynologie a pro tuto akci ideálního
areálu výstaviště.
Ve dvou dnech se tam sjede více než
2500 čistokrevných psů, zastupujících
přes tři stovky plemen. Národní výstava je vrcholnou odbornou kynologickou
akcí, která primárně slouží k exteriérovému posouzení daného jedince. Získání
adekvátní známky, posudku a případného titulu je nezbytnou podmínkou pro
využití pejska v další chovné linii.
To, zda daný jedinec odpovídá standardu svého plemene, má tu správnou
kostru, srst, postavu či pohyb, posuzují
ti nejlepší oborníci z celé Evropy. Letos
k nám přijali pozvání rozhodčí z Chorvatska, Rakouska, Maďarska, Polska
a Slovenska.
Psi budou posuzováni ve dvaceti výstavních kruzích vždy od 9 do 15 hodin.
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„Poté proběhnou slavnostní závěrečné
soutěže a přehlídky těch nejlepších
jedinců, od štěňat až po veterány. Pro
šampióny jsou jako ceny připravené sady
kokard, pohárů, krmivo a dárkové tašky
s regionálními produkty,“ uvedl ředitel
výstavy Jiří Zbořil.
Tým více než
stovky pořadatelů připravil široké
spektrum doprovodných programů zaměřených
na chovatelství,
ekologii, lesnictví,
ochranu přírody
a myslivost. K vidění bude expozice domácích
zvířat, ukázky
výcviku a výchovy
psů, jízdy na ponících, ukázky vycvičených papoušků,

www.olomouc.eu

králičí hop, záchranná stanice živočichů,
sokolníci se svými dravci či ukázky vábení zvěře.
V areálu výstaviště budou návštěvníkům k dispozici také selské, farmářské
a ekologické trhy. ztu

VOLNÝ ČAS

MĚSTO SE STARÁ O SENIORY
Jako Garden Party vypadal konec června v Týnečku. Začátek letní sezony
přilákal na oslavu pořádanou klubem
seniorů přes 270 účastníků.
„Ohlasy většiny lidí hovoří o tom, že se
vše povedlo. Součástí programu byla
i soutěž o ceny, hrála hudba, tančilo se,
zpívalo a počasí nám vyšlo, i když den
předtím pršelo,“ popsala náměstkyně
primátora Eva Kolářová.

V červenci se pak konal již druhý bowlingový turnaj pro seniory v Šantovce. Původně měl být o Velikonocích, což kvůli
pandemii nešlo. Nakonec místních 18
drah seniorům nestačilo.
„Protože zájemců o hru bylo hodně, dohodli jsme se, že turnaj prodloužíme, aby se jej mohlo účastnit více
družstev,“ uvedl za odbor sociálních
věcí Zdislav Doleček. Mezi 26 družstvy
byli nakonec nejlepší Veteráni Policie

České republiky s celkovým počtem
526 bodů. Druzí skončili senioři z městského klubu Lazce s 517 body a třetí
družstvo s názvem Mladíci nasbíralo
487 bodů.
Další seniorský turnaj v bowlingu je
naplánován na 10. prosince. Připravují se ale i další akce. Například jazzovo-swingový koncert v Domě u parku
26. října nebo Ples pro seniory, který se
uskuteční 26. listopadu. mmo

Na místě nevyužitého plácku vzniklo neobvyklé hřiště
Vyasfaltovaný plácek, kdysi hřiště, které
už nesplňovalo normy, a tak si ho někteří
začali plést s parkovištěm, je dnes místem, kde mohou děti hrát zajímavé hry
a rozvíjet fantazii. Proměna veřejného
prostoru v ulici Na Vozovce vedle železniční trati vzešla z diskuzí a jednoho
dobrého nápadu.
„O budoucnosti tohoto místa jsme se
nejprve bavili s veřejností. Impulsem
k debatám byla rekonstrukce původní
stříšky, která zdejší staré asfaltové hřiště oddělovala od chodníku a silnice,“
vysvětlil náměstek primátora Matouš
Pelikán. „Vadilo nám, že místo, kde kvůli blízké železniční trati nelze z důvodů
bezpečnosti hrát míčové hry, už nebude sloužit dětem pro trávení volného
času. Někdo tady zkoušel i parkovat,
což jsme opravdu nechtěli,“ dodal náměstek Pelikán.
Z podnětu architekta Jana Mléčky se zaměstnanci z oddělení sportu
olomouckého magistrátu obrátili na
výtvarnici Terezu Vašnovskou, která se specializuje na vytváření her na
chodnících. Ta podle Pelikána navrhla

ŽIJEME SPOLU

a následně i vytvořila soubor her, které
lze na asfaltové ploše bezpečně hrát.
„Jde v podstatě o různé jednoduché
hry pro děti různého věku, které rozvíjí fantazii i motoriku,“ uvedla Tereza Vašnovská. Děti k hraní těchto her

nepotřebují žádné pomůcky, stačí zájem,
šikovnost a případně malý kamínek.
Obdobné chodníkové hry Terezy Vašnovské už úspěšně využívají děti v jiných
městech. Ty olomoucké se k nim mohly
přidat od července. mif

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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DOMY, BUNGALOVY

CHOMOUTOV

POŘIĎTE SI NOVÉ TECHNOLOGIE
Zařízení, budovy či technologie pro svou
firmu si můžete zakoupit za peníze Evropské unie. Na podání žádosti máte celý srpen.
Stačí se zapojit do výzvy Technologie.

VILY

HRANIČNÍ

Ve výzvě Technologie mohou žádat o podporu malé a střední podniky s minimálně
dvouletou historií na pořízení dlouhodobého
hmotného či nehmotného majetku s dotací
až do výše deseti milionů korun.

Podmínky výzvy
• Způsobilými výdaji jsou výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, technologie, zařízení,
provozní soubory, patentové licence, HW
a SW vybavení).
• Podmínkou pro získání dotace je propojení pořizované technologie se stávajícím
nebo nově pořizovaným podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS)
a také předložení plánu dalšího rozvoje
v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím nových technologických
zařízení a vybavení. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným
informačním systémem, je povinna takový
systém pořídit a implementovat v rámci realizace projektu.
• Součástí žádosti je vyplněný pracovní
formulář, dle kterého žadatel vyhodnotí

DOMY

RYBÁŘSKÁ

NEJVĚTŠÍ PRODEJCE
RODINNÝCH DOMŮ
V REGIONU

metr2reality.cz

Dotace pro
vlastníky památek
Vlastníci nemovitostí, které se nachází
v Městské památkové rezervaci Olomouc,
mohou žádat o poskytnutí státní dotace
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021.

DOMY

TROCNOVSKÁ

Žádosti je možno podávat do poloviny října na odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta Magistrátu města Olomouce.

DOMY, DVOJDOMY

NOVÝ LIPNÍK

INZ2008042

Formulář je na webu: www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/formulare.

současný a plánovaný stav digitální úrovně
včetně zdůvodňujícího komentáře a jehož
výstupem bude bodové stanovení současné úrovně ve výši minimálně 13 bodů a pokroku v oblasti digitální transformace ve
výši minimálně 24 bodů.
Podmínky výzvy Technologie nositele ITI
Olomoucké aglomerace včetně jejích příloh
najdete na webu olomoucka-aglomerace.eu
Projekty předložené do výzev integrovaného nástroje ITI (Integrovaných teritoriálních investic) soutěží jen s projekty v rámci
Olomoucké aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do individuálních výzev.
V průběhu celého procesu vás bude provázet tematický koordinátor a prostřednictvím
konzultací, na kterých se účastní i hodnotitel,
odladíme většinu nejčastějších chyb v žádostech. Máte tedy větší šanci na úspěch. mmo
Svůj projektový záměr předložte do 31. srpna. V případě zájmu o výzvu vyplňte formulář pz.olomoucka-aglomerace.eu
Ing. Lucie Hartenbergerová
731 695 498
lucie.hartenbergerova@olomouc.eu
Bc. Ondřej Lakomý
721 740 460
ondrej.lakomy@olomouc.eu

Povinné přílohy:
• specifikace prací a co nejpřesnější odhad
nákladů
• kopie rozhodnutí vydaného odborem památkové péče magistrátu
• kopie stavebního povolení, případně
souhlasu s udržovacími pracemi
• plná moc v případě zastupování je-li více
spoluvlastníků
• fotodokumentace současného stavu památky, celku i její obnovované části. mmo
Podrobné informace poskytne:
Petra Růžičková, útvar hlavního architekta
MMOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
telefon 588 488 400
e-mail: petra.ruzickova@olomouc.eu
DOTACE

ROZHOVOR

VŽDY SVOU CESTOU
Patří mezi známé obyvatele města. Je nepřehlédnutelný svým oblečením a nepřeslechnutelný
hlasitým pozdravem Metal s tebou! Heavy Holeček se narodil v roce 1956 se jménem Zdeněk.
Ale vůbec na ně neslyší, zavoláte na něj Zdenku a ani se neotočí. Rocker tělem i duší chystá na
září velkou výstavu svých koláží – samozřejmě s hudební tematikou.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Tyká každému. Každému, koho potká,
každému, kdo přijde do jeho rockové
galerie na Dolním náměstí. Těžko by se
v Olomouci hledal větší expert přes rockovou muziku. Vydal objemnou knihu
Rock je můj život a v září představí v galerii Šantovka vlastní rockové plakáty,
které vytvořil technikou koláže.
To mi řekni, jak ses k té muzice dostal?
Jsem ze západních Čech, ze Sokolova,
a Bavorsko bylo za humny. Tak jsem
odmala poslouchal Bayern 3 a koukal
na západoněmeckou televizi. Tam jsem
poprvé viděl Arthura Browna, Alice Cooppra, Emerson, Lake and Palmer a vůbec všechny kapely. Když jsem se pak
přestěhoval do Prahy, nikdo mi nevěřil,
že jsem je viděl. Pořady Beat Club, Rock
Palast – ten šel od jedenácti večer do
osmi do rána, to bylo moje. Pak jsem
vozil máničky z Prahy do Sokolova, aby
se taky podívali.
Muselo být veselo…
Dokonce na nás zavolali hasiče. My
v tom bytě v paneláku tak hulili, že si
mysleli, že hoří. Najednou jsme měli
v okně hasiče na plošině. Dneska, kdybych si tu ligerosku zapálil, tak umřu.
Byl jsi v několika undergroundových kapelách, na co jsi hrál?
Na nic, já zpíval! A taky skládal texty.
Několikrát si mě na podium vytáhl i Richard Kibic z Turba, tehdy se ta kapela
ještě jmenovala Bumerang. Zpíval jsem
hlavně Uriah Heep nebo Deep Purple,
takovou ještě svahilskou angličtinou,
ale tenkrát to bylo jedno.
Česky nic?
Česká hudba, to byl paskvil, to jsem neposlouchal. Jen Kuře v hodinkách, Blue
Effect a Marsyas, to beru, ale to byl výstřel do tmy. Jinak nic. Mnohem později
jsem se dostal do dejvický party mániček a seznámil s Petarem Introvičem
z Bluesberry, složil jsem pro ně jednu
skladbu – Chvaletické substráty, ten mi
dokonce nabídl místo. Ale nic z toho
nebylo.
Cos teda dělal?
Jezdil kamionem. Jednačtyřicet let.
Když přišla normalizace s Husákem, tak
nebyla hudební kultura žádná. Většinou
všichni zpívali ty komunistický nesmysly,
proto mě zajímala jen hudba ze Západu.
Za volantem to byla strašná řehole, teď
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do auta nesednu. Všude chodím pěšky nebo na kole. Auto nechci ani vidět.
Denně jsem musel udělat tak osm set
kilometrů, abych se uživil.
A jak to přišlo, že ses dal na koláže?
Jednoduše. Vznikly proto, že mě štvalo, že tady nebyly žádné plakáty kapel.
A jak jsem se zadíval na obaly elpíček –
to tě úplně vyzývá, aby sis je udělal jako
koláž. Titul a kapela na zadním obale
a vnitřní obal… Já to vystříhal a různě slepoval tak, že to někdy nejde ani poznat.
Už to vyrábím přes třicet let, ale začalo
to z nouze.
Tos rozstříhal originály?
No jasně. Před třiceti lety nebyly žádný
kopírky, nic. Tak jsem rozstříhal i obaly z desek, za který dnes dostaneš třeba
i dvacet tisíc. Prostě blázen. Dneska už to
dělám jinak.
A s výstavou jsi počítal?
Dvacet let nosím v hlavě, jak to ukázat lidem. To, jak jsme žili, co je to za
muziku. Pěkně s popiskami v úrovni očí.
Všechno o kapele, ale i co to dalo mně
a které album stojí za to. Snažím se do
toho dát i humor. Kouzlo je v tom, že
hudební sdělení je s obalem vždycky
spojeno. Chci, aby ty lidi a ty děcka, co
jen koukaj do mobilu, aby to pochopili,
viděli a cítili.
Kolik plakátů tam bude?
Sto třicet pět á jedniček. Ve druhém patře
na pětatřiceti panelech, dělá mi je jeden
kluk u Svitav. Všechno si dělám sám na
své náklady. Ale jsem vděčnej za ten prostor. Ten v Šantovce dostanu zadarmo.
Máš na ty koláže nějaké speciální nůžky?
Neee, tady s těma to dělám.
Když tady vidím Pomádu s Travoltou, to
moc rockový není…
Tenkrát jsem se Grease jako rocker smál,
dneska si uvědomuju, jak to žití tenkrát
bylo krásný. Tos mohl svý milý dát i pusu.
To nám roušky vzaly. Ale vůbec je jiná
doba, lidi tehdy nebyli tak sprostý. Já
když dneska slyším mluvit mladý holky,
tak se mi to příčí. A to si přitom na mě
starší lidi ukazují a říkají hašišák. Já jdu
celej život svou cestou. Být rockerem je
poslání i životní styl. Hudbu nemá rád
jen ten, kdo je kopyto. Celej můj život je
propojenej hudbou a to je to nejlepší, co
mě mohlo potkat.

www.olomouc.eu

Hele a přemýšlel jsi, co si necháš zahrát
na pohřbu?
Jedině Uriah Heep za ty sbory a vokály.
A byla by to skladba V parku. Tu jsem si
nechával u nás v Sokolově často zahrát
od kapely Johny and They. Za pivo a za
ruma. Počkej, já ti ji pustím, ta stojí za
to… Paráda, co? To je harmonie, viď!
Takže nejsi jen na heavy metal?
Kdepak, já jsem třeba i na Osvobozené
divadlo s Voskovcem a Werichem.
Johny and They byla zábavová kapela?
No jasně. Všechny takové kapely nám
tu západní hudbu za normalizace aspoň
zprostředkovaly. Ti kluci se to naučili
hrát podle magnetofonu. A tos zavřel oči
a úplněs to viděl.
Jak jsi teda přišel k přezdívce Heavy?
Když jsem jezdil na kamionu, tak jsem si
koupil vysílačku a strašně mě iritovalo,
jak se tam ti řidiči oslovovali. Úplně nepřijatelným způsobem, říkal jsem jim do
té desítky, do toho kanálu, že by potřebovali papíry na hlavu a začal jsem je zdravit Metal s vámi! A to zlidovělo, začali
pak říkat, hele, Heavy jede.
Ale v té době jsi metal poslouchal, že jo?
Tehdy mě oslovili Judas Priest,
Halloween a takový kapely jako Saxon
a Iron Maiden. Art rock mě přestával bavit, ty dvacetiminutový skladby. Metal byl
úderný. Kamarádům jsem místo Zappy
začal tlačit do hlavy Motörhead.
Jak ses vlastně dostal do Olomouce?
Náhodou, našel jsem si tady Vendulku.
Vzali jsme se a máme malýho kluka.
Dneska bych neměnil už proto, že mě
tady podporují i lidi z radnice nebo z kraje. Ale také majitelka tohoto domu. Při
mý platební morálce! Říkám o ní, že je to
matka Tereza.
Celý život jsi byl za volantem nebo na
festivalech, kdy jsi teda napsal tu knížku? Vždyť je to úplná bichle.
Psát jsem začal v kamionu. Tužkou.
Koh-i-noor trojka, to je moje. Tady normálně na papír. Vendulka to pak doma
přepsala. Vznikalo to vlastně za jízdy.
Chtěl jsem uchovat vzpomínku na tu
dobu, kdy všechno začínalo, a taky lidem udělat radost, aby si zavzpomínali.
Teď chystám druhej díl Říkají mně Heavy. Si počteš!
Pavel Konečný

ROZHOVOR

LÉTO VE MĚSTĚ
Prázdninové víkendy patří Večerní pohodě u Trojice.
Každý pátek a sobotu lze relaxovat přímo na náměstí,
bloumat, popíjet a poslouchat hudbu... pok

OBRAZEM
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Chlapecká dorostenecká házená se vrací do první ligy

Na přelomu roku zástupci HBC Olomouc, SK Velká Bystřice a TJ Sokol Centrum Haná spojili své síly a vytvořili
společný projekt Házenkářské Akademie
Olomouckého kraje (HAOLK).
Sportovní ambicí akademie je natrvalo
se co nejdříve zabydlet v nejvyšších dorosteneckých ligách a vychovávat kvalitní hráče pro mužské týmy v regionu.
Dalším cílem je rozšiřování členské základny. Tím, že v regionu vznikl silný házenkářský subjekt, může to nalákat malé
házenkáře a také snad nebudou končit
kvůli ztrátě motivace v takovém měřítku
hráči v dorosteneckém věku.
Všechny tři kluby, které založily spolek
Házenkářská Akademie Olomouckého
kraje, jsou historicky silné v žákovských
kategoriích na celorepublikové úrovni,
ale co se týká dorosteneckých kategorií,

tak ani jeden klub není schopen dlouhodobě samostatně patřit k české špičce
a hrát nejvyšší soutěže. HAOLK má právě
sloužit pro zastřešení dorosteneckých
kategorií. Tyto týmy chtějí zajistit kvalitní
tréninkový proces, včetně silové přípravy
a regenerace, konkurenceschopný s ostatními prvoligovými týmy. To je zajištěno
uznávanými házenkářskými kapacitami
se zkušenostmi s mládežnickými kategoriemi na celorepublikové a mezinárodní
úrovni. Šéftrenér HAOLK bude zpětně spolupracovat s těmito kluby a jejich trenéry
a působit i jako metodik a odborný garant
sportovního rozvoje klubů v žákovských
a dorosteneckých kategoriích. Akademie
není uzavřená, již nyní se snaží jednat
o formě spolupráce s dalšími kluby v regionu.
Prakticky to funguje tak, že se z nejlepších hráčů všech tří klubů vytvořily týmy

mladšího a staršího dorostu, které budou
od nadcházející sezony hrát pod hlavičkou HAOLK. Družstvo mladších dorostenců bude hrát již v sezoně 2020/2021
nejvyšší dorosteneckou soutěž, u družstva
starších dorostenců se bude co nejdříve usilovat o postup do nejvyšší soutěže.
Olomouc má tak po třiceti letech šanci
vidět chlapeckou dorosteneckou házenou
na nejvyšší úrovni.
Ostatní hráči, kteří nebudou vybráni do
Akademie, budou nadále působit v mateřských klubech, kde by měli získat daleko
větší herní prostor v rámci 2. ligy a možnost prosadit se do akademie v následujících sezónách. Akademie chce vytvořit
silný, postupně finančně nezávislý subjekt,
který se v kvalitě tréninkového procesu minimálně vyrovná dorosteneckým
týmům nejvyšší soutěže, které nemají zázemí Tréninkových center mládeže. deš

Malý fotbal vykopal v národním poháru účast na Evropě
Reprezentanti olomouckého malého
fotbalu z týmu RK Kafki nedosáhli v celostátním poháru v Kolíně na medaile,
ale po skvělém výkonu v konkurenci 26
nejlepších tuzemských týmů obsadili
čtvrté místo a probojovali na EMF Eurocup do italského Riccione.
Kafki se dokonale adaptovaly na
systém 5+1 (oproti 4+1, který se hraje
v olomoucké lize) a turnajem prošly až
do semifinále. V něm vyválčily s favorizovanými BKMK Topshoes.cz Brno
bezbrankovou remízu a zápas dospěl
až k penaltovému rozstřelu. Od postupu do finále dělil Kafki jediný kop.
V rozhodující chvíli bohužel selhal
jinak skvěle hrající Pagáč a do finále
se tak protlačil hvězdami nabitý tým
Brňanů.
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V následující taktické bitvě o třetí místo
proti obhájci titulu Spojům Praha pak
přišly Kafki o bronz až v posledních
sekundách zápasu. I bez medaile však
zanechaly na turnaji výborný dojem
a hlavně získaly cennou nominaci na
EMF Eurocup, který se hraje na začátku
září v Riccione. Do sítí soupeřů nejčastěji pálili Ondřej Buček a Tomáš Režný,
kteří si shodně připsali po pěti zásazích.
„Byli jsme opravdu krůček od vrcholu, ale zklamaní rozhodně nejsme.
Itálie byla tajným snem, kterému jsme
podřídili všechno, a proto je pro nás
čtvrté místo vlastně vítězstvím. Musím pochválit všechny kluky, protože
tak vysoko jsme vyšlapali hlavně díky
dodržování taktických pokynů a týmovému výkonu, od kterého jsme po celý

www.olomouc.eu

turnaj neupustili. Teď už se nemůžeme
dočkat, až to v Itálii vypukne,“ zhodnotil povedené představení kapitán Rudolf Pola. deš
V ÝSLEDK Y RK K AFKI

RK Kafki - Proradost 1999 Příbram
3:1, RK Kafki - Ležák Česká Skalice
8:1, RK Kafki - Jablíčka Chomutov 5:0,
RK Kafki - Ostravský Zábřeh 1:1, osmifinále: RK Kafki - FC Vyhaslé hvězdy Praha 2:1, čtvrtfinále: RK Kafki
- FK Vratimov 1:1 pen. 3:2, semifinále:
RK Kafki - BKMK Topshoes.cz Brno
0:0 pen. 5:6, utkání o 3. místo: RK Kafki - TJ Spoje Praha 1:2.

SPORT

HRABALŮV MEMORIÁL
VYHRÁL JÁN VOLKO
Perfektní souboj sprinterů ozdobil Velkou cenu města Olomouce v atletice.
Memoriál Miroslava Hrabala na 100 metrů vyhrál v čase 10.43 setin sekundy
Slovák Ján Volko těsně před Janem Velebou. Volko navíc ovládl také závod na
200 metrů.
„Ani jsem v cíli nevěděl, jestli jsem první.
S Honzou Velebou to bylo těsné. Příliš

jsem to neřešil. Podstatný byl, vzhledem
k protivětru, kvalitní čas,“ řekl Volko, který zazářil loni na mistrovství Evropy, když
v Glasgow vyhrál běh na 60 metrů.
V Olomouci se cítil jako doma, protože před časem za klub závodil v extralize.
„Na Olomouc vzpomínám opravdu v dobrém. Do týmu mě vzali v době, kdy jsem
na velké úspěchy teprve čekal,“ ohlédl se
v čase Volko.

Olomoucký 1/2Maraton se poběží 11. října
Logisticky náročné období mají za sebou
organizátoři atletického seriálu RunCzech, pořadatelé Olomouckého 1/2Maratonu. Po řadě jednání byl odložen
letošní Pražský maraton i půlmaraton.

Závod v Olomouci se ale uskuteční, atleti se na start postaví 11. října.
„Letošní rok je opravdu plný změn
a nejistoty. U olomouckého závodu jsme
nejprve jednali o náhradním termínu

Na 49. ročník Velké ceny Olomouce
dorazila řada atletických hvězd a závodům přihlížely i dvě legendy Jan
Železný a Helena Fibingerová. Držitelé
světových rekordů viděli kvalitní mítink, na kterém se představily atletické
naděje i úspěšní reprezentanti. Jedním
z nich byl také Tomáš Staněk, který
podle předpokladů vyhrál závod ve
vrhu koulí. deš

v srpnu, potom v listopadu, nakonec se
nám po zrušení pražských akcí uvolnilo několik termínů v září a říjnu. Po
bleskové komunikaci s vedením města
se dohodl říjnový termín. Akce proběhne včetně rodinného běhu,“ uvedl za
RunCzech Tomáš Coufal. deš

Podpora Regionálních fotbalových akademií pokračuje
Zastupitelstvo města Olomouce schválilo Memorandum o spolupráci s Olomouckým krajem a Fotbalovou asociací
České republiky, které deklaruje pokračování prohlubování vzájemné spolupráce s Nadačním fondem Regionální
fotbalové Akademie Olomouckého kraje.
Na zřeteli má podporu mládežnického
fotbalu a současně definuje i základní
principy spolupráce, potřebné k dalšímu
fungování a rozvoji.
Akademie jsou zaměřeny na rozšířenou pohybovou průpravu talentovaných
dětí a jejich výchovu a výuku na Základní škole Heyrovského v Olomouci, a to za
přispění a spolupráce města, kraje a Fotbalové asociace České republiky.
„Prvním cílem je výchova talentované
mládeže. V rámci kraje vždy vybereme
pětadvacet nejtalentovanějších, kteří

SPORT

dostanou maximální servis. Výhoda je
v tom, že kluci dostanou to nejlepší, ale
přitom nikam nepřestupují, zůstávají ve
svém mateřském oddíle. Klubům se to
také líbí, protože my jim hráče zkvalitníme a po dvou letech jim je zase vrátíme zpět,“ popsal vedoucí Regionálních
fotbalových akademií a bývalý reprezentant Karel Poborský.
„Druhý cíl tkví v tom, že celá
fotbalová veřejnost najednou
zjistila, že i trenér žákovské kategorie musí být profesionálně
zaplacen, že to má jako hlavní
zaměstnání a nedělá to po práci
někdy večer. Také nastavujeme
dětem správné stravovací návyky a snažíme se je rozvíjet i po
psychické stránce. Jsou to pořád děti, a tak máme k dispozici

psychologa. Druhým cílem akademií je
tedy nastavení výchovy fotbalové mládeže u nás,“ dodal Poborský.
V České republice funguje dalších
osm akademií stejného formátu, a to
v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě,
Ostravě a Karviné, Pardubicích, Plzni
a Teplicích. deš

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Půjčovní doba se nemění, dětské oddělení a pobočky se otevřou i
dopoledne. Pouze v sobotu bude zavřeno.
P ROG R A M Y P RO D Ě T I

náměstí Republiky
zábavné programy na motivy oblíbených knih, vždy v 10 hodin
12. 8. Vesmírné dobrodružství s dětskými encyklopediemi
19. 8. Komiksoví hrdinové – kvízy a tvoření pro milovníky komiksů
pobočka Jungmannova – Putování s pohádkou, vždy v 9:30 hodin
každou středu - pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další překvapení pro rodiče s dětmi od 3 do 9 let.
19. 8. je setkání zaměřeno na úplně malé děti v rámci akce S knížkou do života.
pobočka Neředín
12. 8. v 9:30 hodin – Knihohrátky, výtvarná dílnička tentokrát se žabákem Kvakem a ropušákem Žbluňkem, vyrábět budeme žabičky.
pobočka Holice – dopolední program spojený s pátráním po knize,
kterou stojí za to si přečíst, vždy v 10 hodin
12. 8. změníme pohádku o třech prasátkách a namalujeme si ji
26. 8. vyrobíme si Motýla Emanuela a objevíme, co znamená origami
pobočka Brněnská – kdykoliv v půjčovní době – zábavné úkoly, při
kterých je třeba zapojit mozek, pro předškolní i starší děti,.
26. 8. v 10 hodin Book art – papírové dekorace ze starých knih
P ROG R A M Y P RO DOS P Ě L É

zdarma, ale počet míst omezen, vždy nutná rezervace na
585 545 123 nebo besedy@kmol.cz
6. 8. v 16 hodin – Benátské masky a škrabošky
Kreativní dílna v budově na náměstí Republiky spojená s výrobou
originální škrabošky, vytvarované dle vlastního obličeje, která se
může stát zajímavou bytovou dekorací či neotřelým dárkem pro
vaše blízké.
17. 8. od 15 do 18 hodin – Klub deskových her
Budova na náměstí Republiky opět nabízí prostor pro fanoušky klasických či nových stolních her.
27. 8. v 16 hodin – Relaxační odpoledne
Další setkání v budově na náměstí Republiky, kdy budeme hovořit o
tom, jak stres působí na naše tělo a jakými metodami se ho můžeme
pokusit zvládnout a udržet pod kontrolou. Vyzkoušíme si, zda má
hudba opravdu relaxační účinky, a navodíme si pocity klidu a spokojenosti či povzbudíme svoji tvořivost prací s mandalami.
V Ý S TAV Y

Na pobočce Brněnská vystavuje do konce srpna v rámci 26. ročníku 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

Mezinárodní
varhanní festival
Olomouc

Moravské divadelní léto

20.
8. - 27. 8. 2020
open air festival Moravského divadla Olomouc

52. ročník
3.–17. září
2020

mfo.cz

3. 9., katedrála sv. Václava

Karel Martínek
a žesťový soubor MFO
Perly varhanní tvorby

7. 9., katedrála sv. Václava

Nathan J. Laube USA
Poklady varhanního romantismu
10. 9., katedrála sv. Václava

Timur Chaliullin RUS
Ruské inspirace

14. 9., chrám Panny Marie Sněžné

Bernhard Klapprott DE
Dialogy cembala a varhan

www.moravskedivadelnileto.cz

Vincent Dubois FR

PR2008058

PR2008056

17. 9., katedrála sv. Václava
Vive la musique française!

SRPEN V MUZEU UMĚNÍ OLOMOUC
5. 8.

20:00

8. 8.

10:30
Kdo si hraje, nezlobí!
a 15:00

PR2008057

10.–
14. 8.

KULTURNÍ PROGRAM

-

» www.muo.cz

Sochy a města

Muzeum
moderního
umění
Muzeum
moderního
umění

Loutka, na každém rohu | Divadlo, kam se Arcidiecézní
muzeum
podíváš | Hra, v každém oka mžiku
Olomouc

10. 8. 19:00

I AM NORMAL: example no. 3

Muzeum
moderního
umění

12. 8. 20:00

Kittchen

Muzeum
moderního
umění

13. 8. 17:00

Výstavou JAKO HOST
s Helenou Zápalkovou

18. 8. 19:00

Dějiny světla

Muzeum
moderního
umění

19. 8. 16:00

Fotoblok se Štěpánkou Bieleszovou

Muzeum
moderního
umění

20. 8. 20:00

Květy

Muzeum
moderního
umění

21. 8. 22:00

Handa Gote: Johan doktor Faust

Arcidiecézní
muzeum
Olomouc

22. 8. 14:00

Dagmar Urbánková: Cirkus ulice
a Maškary

Arcidiecézní
muzeum
Olomouc

22. 8. 18:00

Dagmar Urbánková:
Jmenuji se Emanuel Fajahyla

Arcidiecézní
muzeum
Olomouc

25. 8. 20:00

Barbora Kundračíková: Muzeum, fórum,
vizuální manipulace a iluze

Muzeum
moderního
umění

27. 8. 19:00

Šero i jas / Stvořená příroda s Šárkou
Belšíkovou a Anežkou Šimkovou

Muzeum
moderního
umění

27. 8. 20:00

Art brut film Olomouc 2020

Muzeum
moderního
umění

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

Arcidiecézní
muzeum
Olomouc
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DIVADLO MÁ NOVÝ
STROP A INTERKOM
Nový nátěr stropu i zlepšení dorozumívacího zařízení jevištního provozu, to
přinesl červenec v Moravském divadle.
Stejně jako revize jevištních tahů, elektroinstalace a požárních zařízení.
„Divadelní prázdniny jsou letos kratší,
od začátku srpna již potřebujeme na

jevišti naplno zkoušet, abychom mohli
během září uvést premiéry těch titulů,
na které se na jaře kvůli pandemii koronaviru a uzavření divadelní budovy
nedostalo,“ uvedl ředitel Moravského divadla David Gerneš.
Nádherný lustr podle návrhu šperkařky a sochařky Evy Bočkové, který je

téměř půlstoletí ozdobou hlediště spustili divadelní technici na začátku prázdnin
dolů a současně začali opravovat štuky,
čistit strop a líčit jej. „Poslední taková
údržba stropu v hledišti proběhla v roce
1998,“ potvrdil provozně technický náměstek Rostislav Czmero.
Očista stropu přišla divadlo na necelých dvě stě tisíc korun. Dalších 250 tisíc
stálo divadlo nové dorozumívací zařízení
pro jevištní provoz. „Jedná se o interkom,
který usnadňuje domluvu mezi jednotlivými tvůrčími a technickými složkami
podílejícími se na inscenaci. Stanice budou umístěny v kabině inspicienta, v portále na jevišti, v kabinách osvětlovačů
a zvukařů nebo u obsluhy sledovacích reflektorů. Nové digitální zařízení má lepší
parametry, je přehlednější a operativnější,“ popsal vedoucí scénického odboru
Bohuslav Kraus.
Od srpna se do divadla vrátili herci,
aby nazkoušeli inscenace Donaha!, Sólo
pro tři a Fidelio. pok

Letní večery na SGO: Komedie plná omylů

Shakespearovu Komedii omylů si zvolili
studenti Slovanského gymnázia jako
titul, kterým pobaví diváky od 3. do
7. srpna na nádvoří školy. Tamní umělecký soubor Slovanský tyátr odehraje
pět představení pod širým nebem.
„Slovanské gymnázium dlouhodobě
podporuje zájmové aktivity studentů
v exaktních i uměleckých oborech. A je
báječné, že prostory školy neosiří ani
v létě,“ poznamenal ředitel Slovanského gymnázia Radim Slouka.
Myšlenka na letní minifestival vznikla během pandemie. „Bylo až překvapivé, s jakým nadšením studenti přijali
tuto myšlenku za svou a obětovali červenec intenzivnímu zkoušení,“ uvedl
umělecký šéf souboru Zdeněk Vévoda.
Komedie omylů je Shakespearovou
první a také nejkratší komedií. Dochází
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v ní k záměně dvou párů dvojčat, s čímž
je spojena celá řada vtipných situací.
„Podstatný ale pro nás byl motiv hrozby
smrti, ortel, který je na začátku vyřčen
a na jehož odvrácení má jedna z postav
necelý den. Čas najednou začne běžet
rychleji a postavy se občas chovají až
hystericky. Navíc je tu zmíněna karanténa mezi dvěma městy, za jejíž porušení
čeká trest,“ zdůraznil aktuálnost hry Vévoda. V jeho režii se na plenérové scéně
představí šestnáct herců v kostýmech
Terezy Tylové a s živým hudebním doprovodem Alberta Pazdery.
Letní divadelní večery na SGO začínají vždy ve 20:00, vstupné činí 100
a 150 korun. pok

WILLIAM SHAKESPEARE:
KO M E D I E O M Y LŮ
Účinkují: Matěj Telička, Jindřich
Krečman, Kryštof Kalhous, Jaromír
Kubját, Jakub Skopal, Šimon Dohnal,
Erik Slimařík, Vojtěch Kubala, Patrik
Zívalík, Judita Hlaváčová, Viktorie
Šimečková, Denisa Kafková, Simona
Klosová, Eliška Uhlířová, Kateřina
Julie Sedláčková, Zdeněk Vévoda /
Petr Čechák
Překlad: Martin Hilský

www.olomouc.eu

Píseň starého blázna
Šestnáct skladeb zkomponovaných,
aranžovaných a dirigovaných
Janem Vičarem obsahuje studiové
CD s titulem Píseň starého blázna.
Zahrnuje swing i rock, divadelní
skeče i klukovský popík, klasickou
hudbu i jazz.
Mezi 106 hudebníky, kteří se na
vzniku alba podíleli, jsou New Street
Band Michala Vičara, Kassiopea
Hany Vyroubalové, Komorní sbor
Lenky Dohnalové-Mlynářové a sólisté
Tereza Gronychová, Jakub Knápek,
Josef Kovačič, Jan Sítař, Oldřich Smysl,
Ester Stodolová a Petr Wajsar. CD
lze zakoupit na webu vydavatelské
společnosti ArcoDiva. pok

KULTURA

LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA
V PARTNERSKÉ ČTVRTI V BRATISLAVĚ
Dvě dřevěná křesla ozdobená skleněným
srdcem a lasturou, spojené okrouhlým
stolem, kterým prorůstá lípa – Lavička
Václava Havla, místo pro dialog, je od
července i v Bratislavě, ve Starém Městě. Na slavnostním otevření byl přítomen
i olomoucký primátor Mirek Žbánek.
Datum 5. července nebylo zvoleno náhodně. Přesně před třiceti lety byl Václav Havel zvolen československým prezidentem.
„Tato lavička by měla být místem smíření.

Věřím, že se tady mohou přijít posadit
mladí manželé a potvrdit si, že pravda
a láska skutečně vítězí nad lží a nenávistí,“ uvedla starostka Starého Města
Zuzana Aufrichtová. Jak dodala, Bratislava se tak přidala ke světovým metropolím, jako jsou Dublin, Oxford, Benátky
nebo Barcelona. Bratislavská lavička
v parčíku na Vajanského nábřeží naproti městského úřadu je třicátou šestou v pořadí. Ta v Olomouci na nádvoří
Zbrojnice má pořadové číslo 22.

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.

NOVINKA

Trasa vláčku: Horní náměstí – kaple sv. Jana Sarkandra – kostel sv. Michala – Dolní náměstí – Bezručovy sady – Botanická

od 1. 7. do 10. 9. 2020

zahrada – Jihoslovanské mausoleum – katedrála sv. Václava

Pořadatel si vyhrazuje v případě nezájmu prohlídku zrušit.
prohlídky pro skupiny v jiný termín nutno domluvit s průvodcem:
Jana Krausová | tel.: 721 495 525 | krausja@centrum.cz | www.vilaprimavesi.cz

ve Vile Primavesi není bezbariérový přístup

Turistický
vláček

V průběhu turistické sezóny vždy každý
čtvrtek od 6. 8. 2020 do 10. 9. 2020

každé pondělí a pátek | 15:00 a 16:00 hodin
soboty | 14:00, 15:00 a 16:00
neděle | 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00

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

„Václav Havel v jednom rozhovoru prohlásil, že je skvělé, když je hra chytřejší
než její autor. Nové okolnosti umožňují
odkrývat nové významy. Desítky laviček
Václava Havla po celém světě jsou takovou hrou,“ řekl primátor Žbánek.
Na slavnosti byl i Pavel Sladký
z českého velvyslanectví, bývalý ministr kultury Ladislav Snopko nebo první
předseda Slovenské národní rady František Mikloško.
„Dnes je parný den a člověk netouží po ničem jiném, než posedět si
na lavičce v chládku. Václav Havel si
v chládku odseděl skoro pět let, přesto
zůstal konzistentní osobností a žil to,
co cítil. Když se neztotožňuje skutečnost s tím, co nosíte v sobě, tak vnitřně
oslepnete, ztrácíte se a postupně se
z vás stane jen formální člověk,“ vzkázal Mikloško současným politikům.
S ideou vytvořit sérii stejných památních míst věnovaných prezidentu
Havlovi přišel český velvyslanec v USA
Petr Gandalovič. Proto byla první lavička nainstalována ve Washingtonu
v roce 2013.
Autorem je architekt, sochař a designér
Bořek Šípek, který své dílo nazval Hovoří
demokracie. pok

(15 min přestávka) – Arcibiskupský palác – Horní náměstí

Datum

Čas odjezdu vláčku

6. 8.

9:30

11:00

13:30

15:00

13. 8.

9:30

11:00

13:30

15:00

20. 8.

9:30

11:00

13:30

15:00

27. 8.

9:30

11:00

13:30

15:00

3. 9.

9:30

11:00

13:30

15:00

10. 9.

Časy jízd budou upřesněny

Změna vyhrazena

50 Kč/osoba (dospělí,
děti, studenti, senioři)

ZDARMA
PR2008060

PR2008059

Cena
jízdenky

Provozovatel: MINITRANS SERVIS s.r.o. – Jiří Ryšavý

OLOMOUCKÉ ZRCADLO

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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CVIČENÍ
Každý hasič se musí umět slanit z výšky
do bezpečí. Při jejich práci je to nezbytná dovednost a ta se musí pravidelně
cvičit. Třeba na věži v Olomouci. dtx

Rozloučení s prázdninami
úterý 1. září 2020
13:00 - 17:30 | Horní náměstí
Hasiči a městská policie si pro Vás připravili:
ukázku hasičské techniky
skákací hrad, malování na obličej, výrobu odznáčků a různé soutěže
ukázku techniky městské policie, simulátory, laserovou střelnici
ukázku hašení a pěnovou koupel
soutěž v požárním útoku jednotek dobrovolných hasičů města
Soutěže pro děti budou probíhat za každého počasí v době od 13:00 do 16:00 hodin.

PR2008061

PR2008062

Záštitu nad akcí převzal
JUDr. Martin Major, MBA,
náměstek primátora
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www.olomouc.eu

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Nové defibrilátory pro strážníky

Nové defibrilátory mají ve služebních
autech strážníci olomoucké městské
policie.

„Umístěny jsou ve výjezdovém vozidle,
které je v permanenci čtyřiadvacet hodin
a bývá vysíláno k nejzávažnějším oznámením. Druhý nový je v elektromobilu,
který používá oddělení dopravní služby,“
vysvětlil mluvčí strážníků Petr Čunderle.
Defibrilátory byly zakoupeny z dotačního
programu odboru ochrany olomouckého
magistrátu a doplní přístroj AED Lifepak,
který strážníci využívají od roku 2005.
Strážníci absolvovali také kurz první
pomoci u Českého červeného kříže, aby
defibrilátory uměli používat. pok

Zabezpečení
jízdního kola
Léto je v polovině, ale cyklistická sezona je stále v plném proudu. S tím
souvisí i riziko krádeže jízdního kola.
Ty v mnoha případech přitom mají
hodnotu desítek tisíc korun. Znáte
možnosti, jak tomu předejít?




Bezpečná dovolená
podle hasičů
Odjezd
Před odjezdem na dovolenou uzavřete
hlavní přívody plynu a vody. Také zkontrolujte, že jste zhasli všechna světla
a zavřeli okna. Je dobré nechat u sousedů rezervní klíče a mobilní kontakt.

Koupání
Na dovolené při koupání neskákejte
do vody, kde to neznáte, protože nikdy

nevíte, co se může skrývat pod hladinou. Neskákejte do vody ani přehřátí, to
vám hrozí nebezpečí srdečního selhání. Také byste neměli přeceňovat své
schopnosti – vždy musíte počítat s náhlou změnou počasí, podchlazením nebo
se svalovou křečí.
Na březích buďte ostražití! Břehy
bývají podemleté, hrozí uklouznutí,
pád a zranění. V noci se nekoupejte,
protože ve tmě snadno ztratíte orientaci. A kdyby se někdo topil, okamžitě
přivolejte pomoc profesionálů na linkách 112 nebo 150. dtx









kolo uzamykejte jen k pevným
předmětům, které jsou ukotveny
do země,
využívejte bezpečnostních stojanů rozmístěných ve městě,
při odchodu od jízdního kola s sebou vezměte cennější vybavení
(tachometr, nasazovací svítilna,
brašna s věcmi, atd.),
vhodné je uzamknout své jízdní
kolo dvěma či více zámky, jeden
přes rám a druhý přes přední či
zadní kolo,
pro větší zabezpečení proti odcizení používejte kvalitnější zámky
na jízdní kola,
pro případ odcizení jízdního kola si
poznamenejte jeho výrobní číslo,
barevné provedení, nápisy a vybavení a kolo si vyfotografujte.

Honička jako z akčního filmu
Ve čtvrtek 9. července krátce před osmou
hodinou ráno chtěli policisté ve Svatoplukově ulici v Olomouci zkontrolovat
osobní hondu. V ní seděl pětatřicetiletý muž s platným zákazem řízení a měl
u sebe sáček zvaný dealerák s 6,1 gramy
pervitinu.
„Když spatřil policejní auto, začal
ujíždět směrem k Tomkově, policisté se
za ním vydali se zapnutými sirénami. Řidič ale na výzvu k zastavení nereagoval
a dále ujížděl. Do jeho pronásledování
bylo nakonec zapojeno několik policejních hlídek,“ potvrdila policejní mluvčí
Irena Urbánková.
Po riskantní a bezohledné jízdě mu
nakonec zablokoval cestu policejní vůz.
„Nicméně řidič nezastavil, do policejního
auta narazil a pokračoval dál směrem ke
Klášternímu Hradisku,“ popsala Urbánková. V Jablonského ulici na něj čekala další
hlídka, která mu zablokovala cestu. Muž
sjel do pšeničného pole, kterým projel až
k místním zahrádkám, kde havaroval.
„Následně začal utíkat. Policisté ho
ale zadrželi. Muž se odmítl podrobit

dechové zkoušce i orientačnímu testu na
omamné a psychotropní látky. Stejně tak
se odmítl podrobit i lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem biologického
materiálu,“ uvedla mluvčí Urbánková.
Po prověření všech skutečností a podkladů mu policisté ještě téhož dne sdělili
ve zkráceném přípravném řízení podezření hned ze dvou přečinů – maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky. V případě prokázání viny
a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. pok
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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1920: Opilí branci, německé
provokace a dámy v dirndlu
V srpnu roku 1920 se v Olomouci opět poněkud vyostřilo národnostní napětí. Tou
dobou totiž probíhaly vojenské odvody
a to byla vhodná příležitost pro německou menšinu, aby dala najevo, že jí může
být československý stát ukradený. K odvodu sice přišli, ale provokovali při tom tak,
že v centru Olomouce došlo k potyčkám
a nepokojům. Celé dění pak náležitě rozmazaly české i německé deníky.
Brannou povinnost v novém státě definoval Branný zákon republiky Československé č. 193/1920 Sb. K odvodům byli
povoláváni všichni muži, kteří toho roku
dosáhli věku 20 let. Všichni, tedy nejen Češi
a Slováci, ale i Němci a příslušníci dalších
národnostních menšin. Jenže Němci od
vzniku republiky dávali najevo svou nechuť
k novému státu. A to se projevovalo různou
mírou vzdoru, třeba právě u odvodů.
V Olomouci mašírovali branci k odvodní komisi k Národnímu domu. Zde,
bůhvíproč, sídlila odvodní komise. Proč
zrovna v domě, který byl centrem českého spolkového života, a ne v některém
z mnoha armádních objektů, nevíme. Je
ale jasné, že Němce mohlo už samo místo, kde v říjnu 1918 olomoučtí Češi slavili
vznik nového státu, rozčilovat. K odvodům
tak přicházeli s černými páskami, případně s květinami, zakrytými černou barvou.
A protože k symbolům nespokojenosti
přidávali mladíci i alkohol, nebylo daleko
k tomu, aby vznikly trable. A ty přišly.
Mládenci z německých předměstí Slavonín, Nové Sady a Nemilany přišli
k odvodní komisi opilí a za zpěvu silně
nacionalistických písní typu „Deustchland
über Alles“ či „Wacht am Rhein“. Jejich demonstrativní počínání přivolalo pozornost
olomouckých Čechů, kteří je okřikovali,
aby zmlkli. Není divu, že došlo k menším
či větším potyčkám a nějaké té facce. Zasahovala policie.
Nejhlasitější a nejagresivnější brance
zadrželi. Ještě téhož dne většinu z nich
pustili, za katrem zůstal jen jistý Josef Röder, který byl agresivní a ohrožoval okolí.
Podle všeho se strážníci nedopustili na
brancích žádného násilí, měli ostatně už
dost zkušeností na to, aby věděli, jak citlivé
tyhle třenice ve městě dvou národů mohou
být. Ostatně v těchto dnech opakovaně
řešily jiné trable – party Němců urážely
československé legionáře. Ti si to obvykle
nenechali líbit, a tak i v těchto chvílích docházelo k veřejnému fackování.
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V dalších dnech v německém tisku vycházely komentáře popisující brutalitu
české státní moci. Zlí Češi bijí nevinné
německé hochy! Následně české noviny
zase horlily, že to není pravda a že Němci
lžou a provokují. A že se vlastně nic nestalo. Odvedení mladíci obou národností
tak jako tak na vojnu nakonec nastoupili.
Specifický je ovšem zřejmě příběh
Josefa Rödera, který byl při nepokojích
zatčen. Ukázalo se, že dotyčný vystupuje
v Olomouci už delší dobu v roli Angličana
a coby agent – provokatér ponouká mladé Němce k neposlušnosti vůči republice.
Při různých příležitostech prohlašoval,
že v Anglii nikdo nechápe, proč by Němci měli nastupovat do československé
armády, a podněcoval občanskou neposlušnost. Nejsme sice schopni doložit, zda
jde o totožnou osobu, ale o rok později,
v květnu 1921, byl jistý Olomoučan stejného jména, dr. Josef Röder, souzen „pro
úklady proti republice“. Uvedeno to je
v presidiálních spisech okresu Olomouc –
venkov. Michal Folta

M Ó DA V E R S U S N AC I O N A L I S M U S
Vlastenectví bylo místy opravdu přehnané. Ukazuje to i kritika olomouckých
žen, které se hodlaly řídit místo národností diktátem módy. „Mnohé z našich
dam počínají se oblékati v šat tzv. „dirndl“, národní to kroj německý. Zjistili
jsme, že to oblékají i ty naše dámy, které pak v nejbližší neděli skočí zase do
kroje slováckého či hanáckého,“ napsal
redaktor listu Pozor. Jako by prý těmto
dámám bylo fuk, čí barvy nosí, hlavně
když „to odpovídá ztřeštěným nápadům
módy“. To se nesrovnává s národním
cítěním českým a přispívají tím k německému rázu Olomouce, což by se
jim nemělo trpět. „Bude snad nejlépe,
když budeme takové podezřelé „vlastenky“ veřejně pranýřovat!“ vyhrožuje
olomoucký list. Smutná doba…

www.olomouc.eu

SRPEN 1920 V OLOMOUCI

Přijedou umělci z Prahy. Vstupenky
v drogerii
V srpnu hostuje v Olomouci představení Národního divadla. Slavný Rudolf
Deyl (dnes známý jako R. Deyl starší)
spolu s Liběnkou Ostrčilovou a Eugenem
Wiesnerem sehrají 9. srpna 1920 veselohru Pravá láska. Hraje se v Národním
domě a vstupenky koupíte v drogerii
Jaroš & Stehlík.
Pozor, orlové dráždí oči!
Nedůsledně jsme zatírali, stěžují si Češi
v srpnu 1920. Když se po vzniku republiky vlastenci vypořádávali se symboly
rakouské monarchie, zabílili všechny
rakouské orly. Jenže o necelé dva roky
později už byla spousta symbolů zase
vidět. „Nelíčili jsme solidně a důkladně, použili jsme málo trvanlivé barvy,“
stěžuje si novinář a dodává: „V Palackého třídě a na Wilsonově náměstí (Dolní)
opět několik orlů zlobně pohlíží do světa“, což dráždí oči „poctivých republikánů“.
Okurková sezona v plném proudu
Okurky se v létě 1920 urodily nadmíru
dobře. Jeden den byla na trhu na Dolním náměstí prodána „celá fůra“ okurků
a dalšího dne „stojí na náměstí už fůry
dvě, a mimo to i mnoho žoků brambor“.
V době, kdy je skoro všeho nedostatek,
asi okurková sezona přišla vhod…
Nikdo nevyváží smetí!
Lidé v centru města si stěžují, že vázne
odvoz smetí. Vůz pro smetí a pro popel má přijet třikrát týdně ke každému
domu, a například do Sokolské ulice
nepřijel ani jednou. Lidé jsou naštvaní
a chystají stížnost na radnici. Budou žádat o speciální nádoby, protože nemají
smetí a popel kam dávat.
mif

PŘED STO LETY

NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

Naše město v době elektromobilové

Situace kolem bytů na Topolové - v nájmu, nebo ve vlastním?

Pro některé byl před pár lety pojem elektromobilita možná spíše pouze
módním trendem. Někteří možná vnímali situaci odlišně. Teprve čas však
ukázal, že některé módní trendy přetrvávají a stávají se součástí našich
životů. Málokdy v životě lze na věci nazírat pouze černo-bílou optikou a výjimku netvoří ani zamyšlení nad elektromobilitou. Na jedné straně člověka
jistě potěší idea podstatně čistší dopravy, ale na druhý dech možná vyvstane na mysl také i černější aspekt v rámci uvažovacího procesu. Například
kde bych takový elektromobil nabíjel, pokud zrovna nemám k dispozici garáž? Je zjevné, že na tyto změny se musíme také patřičně připravit.
Sám jsem se vydal touto cestou a elektromobil vlastním. Měl jsem z počátku jisté pochybnosti, ale rád jdu pokroku naproti a snažím se nebýt zbytečně moc konzervativní. Člověku občas proletí hlavou myšlenka, zda ho ty
baterky jednoho dne nezradí. Přece jen kanystr v kufru již nevozím, a i kdyby ano, zřejmě by to ničemu moc nepomohlo. Na elektromobilu je potřeba
ocenit vedle šetrnosti k životnímu prostředí také zejména nižší náklady na
provoz, údržba je oproti konvenčním vozidlům minimální a extrémní jízdní
komfort bez rušivých elementů. Kritici mohou namítat, že tyto úspory jsou
vykoupeny vyšší pořizovací cenou a strachem, že nikam nedojedu kvůli kapacitě baterií. Na tyto argumenty je však potřeba říci, že pořizovací
cena s postupem času klesá a dojezd elektromobilu naopak stoupá. Já sám
v dnešní době výraznější omezení nepociťuji. Zanedlouho se tyto rozdíly
vyrovnají a strach z neznámého či zdravá vlna skepse již nebude v žádné
míře namístě.
Město Olomouc jde ve směru elektromobility svým občanům naproti a myšlenky o chybějícím kanystru posouvá stranou. Můžeme velmi pozitivně
vnímat, že v našem městě vzniká síť dobíjecích míst, která je v současném
srovnání s ostatními městy velmi nadprůměrná. Věřím, že Olomouc bude
v tomto duchu v rozvoji infrastruktury pro elektromobilitu pokračovat a co
začalo jednoho dne jako pomyslný módní trend, bude zanedlouho realitou
každodenního života.

Dnes bych se rád vyjádřil k problematice převodu bytů do osobního vlastnictví nájemníků ulic Topolová, Jiráskova, Sladkovského, Rumunská, jejíž
projednávání na posledním zastupitelstvu zvedlo vlnu emocí. Při pohledu
do historie celého problému vidíme, že zhruba kolem roku 2000 radní jistě
s dobrým úmyslem schválili výstavbu bytů soukromým subjektem s tím, že s
nájemníky bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na 20 let, kdy formou
nájemného si budou i splácet cenu bytu a po skončení tohoto období jim byty
budou převedeny do osobního vlastnictví. Je nutno podotknout, že každý nájemník musel zaplatit též statisícovou jistinu. A právě platnost této Smlouvy
o smlouvě budoucí je nyní zpochybňována. V současnosti probíhá soudní
řízení, které by mělo platnost této smlouvy potvrdit či vyvrátit, kde SMO je
sice žalovaná strana, ale z několika indicií se jeví, že spor byl vyvolán úmyslně, a v tuto chvíli nájemníci přicházejí o právní jistotu, ve které 20 let žili.
Přičemž nájemníci požadují jediné: dodržení termínů pro převod jednotek do
osobního vlastnictví bez doplatku za původně sjednaných podmínek. To se
dalo uskutečnit mimosoudním řešením, ale v případě pokračujícího soudního
řízení je výsledek nejistý a v nedohlednu. Právem je zde obava nájemníků z
dalšího vývoje, který by mohl být podobný jako u H-systému. Tedy že by za
tentýž byt platili podruhé. Současná Rada SMO sice vydala politickou deklaraci, ve které slibuje, že najde možnost, jak tyto byty převést bez doplatku, ať
už soudní řízení dopadne jakokoliv. Nicméně z pohledu nájemníků se zdá, že
je to snůška řečí, co je mají pouze uchlácholit.. Zde se nezpochybňuje obsah
smlouvy jako takové, ale to, že procesně nebyla dotažena do konce. Myslíme
si, že je zde ještě stále možnost mimosoudních jednání a Radou SMO vydanou polittickou deklaraci skutečně, ve prospěch nájemníků, naplnit. Vždyť
mnozí nájemníci jsou dnes po dvaceti letech již v seniorském věku, do tohoto
projektu vstoupili právě proto, že neměli finanční možnosti si jinak byty pořídit a určitě nemají další finanční prostředky k tomu, aby kvůli chybám města
byly zneplatněny původní smluvy a oni tak byli nuceni případně podepisovat nové smlouvy s novými kupními cenami. Před dvaceti lety při podpisu
těchto Smluv žádného z občanů nenapadlo, že město za 20 let nedodrží svůj
závazek.. Město Olomouc chce na jednu stranu přilákat nové obyvatele, ale
na druhou stranu celá tato situace rozhodně nevrhá dobré světlo na způsob
jednání SMO se svými obyvateli.

Jaromír Lošťák / ANO 2011

Martin Jirotka / SPD a SPOZ
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Radnice nepodporuje cestovní ruch. Snad přijede Praha „na venkov“

Léto budiž rozkopáno!

Zadlužená Olomouc, ekonomicky zdevastovaná koronavirem, potřebuje
nakopnout cestovní ruch. Když jsem se tedy doslechl, že paní náměstkyně
Záleská chystá letní kampaň, nedalo mi to a pídil se po detailech. Z rozpačité
odpovědi jsem vytušil, že nebude vše tak růžové, jak je popisováno. Byl jsem
soukromě i na plénu zastupitelstva ujištěn, že kampaň je připravená. Výsledek? Dodnes se nestalo téměř nic. Kampaň za půl milionu není vidět.
Kromě splácaného webu na doméně letni.olomouc.cz neexistuje téměř nic.
Pejsek a kočička vařili dort. Chybí anglická, německá i polská mutace - zahraniční turisté mají smůlu. Zpackaná reklama na Olomouc Region Card byla
z webu i YouTube po oprávněné kritice veřejnosti raději odstraněna. Paradoxně se tak stala společně s reklamou Regiojetu „Co v Praze! Jeďte na venkov!“,
mířící vtipně na Olomouc a další krajská města, jedinou propagací, kterou bylo
letos aspoň trochu vidět. Na konci července není hotovo téměř nic.
Dle stránek Olomouc Tourism jezdí městské informační centrum po jiných obcích a ukazuje plakáty Olomouce. Tohle přece není cesta, jak přilákat turisty!
Vždyť ani název kampaně “Olomouc, to musíte” nedokáže Google vůbec najít,
natož aby poskytl informace motivující k návštěvě. Kdo je cílovou skupinou?
Jak bude kampaň vypadat v další fázi a kdo ji bude realizovat? Jak ji bude
radnice vyhodnocovat? Bohužel ani po dotazech a (ne)odpovědích nelze věřit
v její úspěch. Nevíme, na koho cílíme, jaké typy turistů chceme přilákat. Více
peněz než do propagace investujeme do květinové výzdoby sloupu Nejsv. Trojice, a s tím málem, které na reklamu zbyly, nenakládáme efektivně. Sociální
sítě zůstaly nedotčeny a dodnes neexistuje obsah, který by na ně bylo možné
dát. Zaspali jsme, zatímco jiná města se snaží.
Jak to tedy může vypadat? Ukazují nám to například města, která jsou
s námi podle Regiojetu na „venkově“: Brno (www.gotobrno.cz), Ostrava
(www.visitostrava.eu), nebo velikostně nám nejbližší Plzeň (www.visitplzen.eu).
Promiňte mi mé rozhořčení, ale mám Olomouc rád. A bohužel mi u “kampaní”
podobného typu nezbývá, než se stydět před přáteli z jiných měst. A pokud
se zrovna nestydím, tak je mi líto všech podnikatelů, kteří jsou na cestovním
ruchu závislí a po právu očekávali od radnice, že je alespoň v propagaci města
nenechá na holičkách.

Dobře si uvědomuji, že „někdy se to opravit musí“. Nežehrám proto na situaci, kdy se ve vrcholném létě a uprostřed turistické sezony mění Olomouc ve
slalom mezi staveništi. Za problém však považuji nekoncepční postup v (ne)
plánování oprav, špatně nastavený vztah města a Technických služeb, nehospodárné nakládání s veřejným prostorem.
Minulé Olomoucké listy přinesly informaci o tom, kolik už letos bylo utraceno
za nové chodníky. Ta zpráva zněla jako pozitivní sdělení, jako chlouba města.
Skutečně?
Realita je totiž často jiná: Od února řešíme na Komisi městské části (KMČ)
Hejčín tzv. „chodníkovné“. Přijali jsme už jako smutný fakt, že za těch vyčleněných 150 tisíc korun opravíme zhruba 20 metrů chodníku, vybíráme tedy jen
chodníky krátké. Trvá několik týdnů, než náš výběr prozkoumají městští úředníci. Pak se dozvíme, že oprava není možná, protože na to „není projekt“. Čas
běží, úpěnlivě hledáme nějaký kus chodníku, ve kterém bychom mohli peníze
proinvestovat. A do toho – ejhle!, ze dne na den je rozkopaný kus ulice, který
se před rokem opravoval (Erenburgova, Šibeník). Soukromá firma instalující internet rozkope kusy ulice přesně v místech, kde si občané po mnohaměsíčních
opravách na chvilku oddechli. Zkušenost je přitom tristní: firma už nikdy nedá
chodník, zelenou plochu, případně kus silnice do úplného pořádku. Lidé z KMČ
jsou otrávení. Hodiny diskutujeme o ideálním chodníku k opravě a tam, kde se
problém sotva dořešil, bude hrozit další nutná oprava, nekoncepční, předražená, zbytečná.
Proč se to tak děje? Činnosti nejsou městem dobře koordinované. Různé části
správy komunikací a sítí spadají pod různé městské odbory, domluva mezi nimi
zjevně vázne. Zároveň v samotné realizaci drobných městských oprav neexistuje konkurence – vše spravují Technické služby města Olomouce, a. s. Na
opravy se proto dlouho čeká a jsou předražené. Z hlediska hospodaření města
jde o klasické „nalej – vylej“: město poskytne KMČ peníze na chodníkovné.
KMČ poptají práci, město ji zadá Technickým službám. Ty fakturují městu. Město zaplatí, Technické služby vykáží zisk. A kdo je jediným akcionářem Technických služeb? Bingo - město Olomouc!
Jak by se to dalo řešit? Umožnit komisím městských částí jiný způsob hospodaření tak, aby si mohly šetřit a event. poptat i jinou firmu než TSMO. Monitorovat
a lépe plánovat opravy chodníků po celém městě. Zavést funkci “cestáře” těm
KMČ, které o něj budou stát, po vzoru Zlína. Ten by zvládl mnoho drobných
oprav sám, byl by v nejlepším kontaktu s komisí a měl i nejlepší přehled, co je
v místě potřeba.
Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové

Petr Macek / ProOlomouc
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V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit…
Magistrát města Olomouce, Horní náměstí
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Sbírka je organismus, který nežije z jednotlivin, ale z představy vlastních hranic, od kterých je očekávána permanentní modifikace. Zní to jako oxymóron, 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 zodpovědnosti. Kulturní dopad bude ale pouze takový, do jaké míry se společnost ztotožní s hodnotami, jež vedly k jejímu vzniku. Étos odkazu je tak neustále 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.

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
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