
MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Ekologické dny Olomouc
slaví třicet let. Jedinečně!

Z Olomouce začaly mizet 
vraky automobilů

Dračí chrliče střeží Olomouc
z výšky jednadvaceti metrů
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ:
V HLAVNÍ ROLI OLOMOUC A SLOUP

TÉMA ČÍSLA
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prostor o výměře 13,30 m2 v 1. NP 
a o výměře 271 m2 v 1. PP budovy č. p. 
424, Horní náměstí č. o. 23, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 375/1 za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olo-
mouc-město, obec Olomouc. Jedná se 
o prostory bývalé vinárny se vstupem 

z ul. Divadelní. Energetická náročnost budovy: D – méně 
úsporná. Nájemné činí 10 000 Kč/měsíc.

prostor o celkové výměře 36,19 m2 
v 1. NP budovy č. p. 67, ul. Jilemnické-
ho č. o. 29, která je součástí pozem-
ku parc. č. st. 80 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc.Energetická náročnost 
budovy: F – velmi nehospodárná.

Žádost o nájem lze podat:
osobně na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 
10, 779 00 Olomouc, písemně na adresu: Magistrát města Olo-
mouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc.

Bližší informace k podání žádosti a průběhu jejího projed-
nání orgány statutárního města Olomouce poskytne odbor 
majetkoprávní Magistrátu města Olomouce, odd. majetko-
vých řízení, Bc. Kateřina Kašpárková, DiS., tel. 588 488 278, 
604 290 164, e-mail: katerina.kasparkova@olomouc.eu.

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

Statutární město Olomouc nabízí byty k pronájmu. Termín pro 
podání žádostí je do 16. 9. 2020. Fotografie bytů, termíny pro-
hlídek a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.

Holická 51, č.  b. 12, ve  2. NP, o  velikosti 1+kk (plocha bytu 
22,30 m2). Bez jistoty. Nájemné 61,10 Kč/m2/měsíc, tj. 1362 Kč 
+ zálohy na služby 1544 Kč. Elektřinu si nájemce sjedná přímo 
s dodavatelem.

Rozměry: pokoj s kuchyň. koutem: 17 m2, předsíň: 2 m2, WC + 
koupelna: 3 m2.

Byty v domě, které jsou ve společném vlastnictví SMOl 
a Družstva Olomouc, Jižní

Peškova 2, č. b. 51, v 5. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu 38,34 m2). 
Jistota činí 12 225 Kč. Nájemné 110 Kč/m2/měsíc, tj. 4075 Kč + 
zálohy na služby 1632 Kč. Elektřinu si nájemce sjedná přímo 
s dodavatelem. Rozměry: pokoj: 19,5 m2, kuchyň: 11 m2, před-
síň: 3 m2, WC + koupelna: 3,4 m2, sklep: 1,3 m2

Rumunská 11, č.  b. 1, v  1. NP, o  velikosti 2+1 (plocha bytu 
80,58 m2). Jistota 13 000 Kč. Nájemné 120 Kč/m2/měsíc, 
tj.  9339 Kč + zálohy na služby 2056 Kč. Elektřinu si nájem-
ce sjedná přímo s dodavatelem. Rozměry: pokoje: 23+14 m2, 
kuchyň: 14 m2, předsíň: 14 m2, WC + koupelna: 6 m2, balkon: 
5,5 m2, sklep: 4 m2.

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

Statutární město Olomouc nabízí k pronájmu: Nabídka městských bytů k pronájmu

mailto:katerina.vyskalova@olomouc.eu
mailto:info@sno.cz
http://www.sno.cz
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ČISTOTA MĚSTA JE TRVALE
V HLEDÁČKU TECHNICKÝCH SLUŽEB

MUŽ SE SVOU ZNAČKOU NA 
VRCHOLU TROJICE

OLOMOUC JE OPĚT  
MĚSTEM KVĚTIN

OLOMOUC LIDÉ  
O PRÁZDNINÁCH MUSELI

PRIMÁTOR POKŘTIL
NOVÉ HOKEJOVÉ DRESY 

Čištění komunikací a chodníků není 
jednorázová záležitost, ale nikdy 
nekončící práce. 

Rozhovor s restaurátorem Ladislavem 
Werkmannem, který před dvaceti lety 
opravil sloup Nejsvětější Trojice.

Odbor městské zeleně pokračoval  
ve vysazování květinových záhonů  
v historických parcích.

29
DĚTSKÉ KNIHKUPECTVÍ
ZLATÁ VELRYBA SLAVÍ PRVNÍ ROK

Zlatou velrybu společně otevřely dcera 
s mámou, Tereza a Yvona Pařízkovy. Sen 
otevřít rodinné knihkupectví je ale starší.

Rozsáhlá kampaň zaměřená na příjez-
dovou turistiku byla úspěšná. Lidé museli 
Olomouc vidět, ochutnat, slyšet i milovat.

Hokejisté HC Olomouc ukázali nové 
dresy. Obránce Jiří Ondrušek společně 
s primátorem Mirkem Žbánkem je pokřtili.

Změnila koronavirová krize váš pohled na práci učitelů?

Marcela Žůrková
důchodkyně

ČÁSTEČNĚ

Můj názor se částečně změnil.  
Já jsem děti doma neměla, ale se 
situací jsem obeznámena, protože 
mám kamarádku učitelku. Vím, 
jak to bylo náročné a že to nebyla 
žádná sranda.

GLOSA

A je to tady. Že nevíte co? Přece začátek 
nového školního roku. Ten minulý proběhl 
i skončil zvláštně. Ani ty prázdniny neby-
ly jako jindy. Děti nejely k moři, ale „jen“ 
k babičce, na táboře bojovka v rouškách, 
vedoucí bedlivě pozoruje všechny tábor-
níky s teploměrem v ruce.

Přesto u babičky bylo fajn, na táboře se 
dětem líbilo, ale teď už je potřeba najít 
školní brašnu. Jak dlouho zahálela? Mě-
síc, dva, čtyři…? Rychle ji oprášit a utíkat 
do školy. Vždyť tam jsou kamarádi, paní 
učitelky, pan školník a paní kuchařka. 
A všichni se těší na žáčky. A taky je prý 
čerstvě vymalováno, jsou opravené třídy, 

pan ředitel koupil nové počítače. A že by 
přišla i nová paní učitelka? Tak to tam 
děti musíte. Určitě se nebudete nudit! 
A školní rok uteče jako voda a zase tady 
budou vysněné prázdniny…

Hana Fantová
vedoucí odboru školství

OBSAH / ANKETA

Jiří Kvita
fyzik 

Chvíli trvalo, než se rozjela online 
výuka a taky nálož úkolů byla 
na začátku velká. Pro učitele to 
byla určitě zátěž vymyslet nové 
způsoby výuky. Doufám, že tohle 
bude mít důsledky, změny pozoruji 
a doufám, že budou dlouhodobější.

ANO

Patrik Hanuš
IT specialista

Poznal jsem učitele, kteří na to 
kašlali, viděl jsem učitele, kteří byli 
zodpovědní a denně volali dětem. 
Myslím si, že takhle se chovají i 
ve škole. Je to případ od případu, 
člověk od člověka.

NE
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OZNÁMENÍ

Budoucnost „nemilanského trojúhelní-
ku“ je neformální beseda zástupců komi-
se městské části Nemilany, magistrátu, 
architektů a aktivních nemilanských 
obyvatel. Diskutovat se budou klíčové 
otázky centrálního veřejného prosto-
ru Nemilan. Základní škola Nemilany, 
8. září v 17:00.

Snoubenci, kteří plánují v roce 2021 uza-
vřít manželství, mají od středy 9. září 
možnost zarezervovat si termín sňatku. 
Elektronickou rezervaci pro sňatek mimo 
obřadní síň lze provést v noci z úterý na 
středu od 0:00. Formulář je k dispozici na 
adrese: svatby.olomouc.eu. S ohledem na 
snoubence, kteří se dostaví na matrič-
ní úřad osobně, nebudou v den zaháje-
ní zadávání termínů svateb na rok 2021 
přijímány žádné telefonické rezervace. 
Rezervaci pro sňatek v obřadní síni na 
radnici lze provést v úřední hodiny ve 
středu od 8:00.

Běh s klokanem je připraven na sobotu 
12. září. Zápis začíná v hospodě U Tra-
vise vedle Mlýnského potoka v Hejčíně 
v 8:30. Výtěžek ze startovného (děti 30, 
dospělí 150 korun) putuje do olomoucké 
zoo na chov klokana rudého. Doprovod-
ný program obstará skládání hlavolamů 
a skákání v pytli, hrát bude kapela 3+n. 
Více na behsklokanem.cz.

Rodina v klidu je název projektu, který 
v centru Snoezelen realizuje spolek Po-
vzbuzení. Pro ty, kteří rodinu očekávají, je 
tu porodní bába Bibiana Drápalová Pališ-
ková, která 17. září v 17:00 povede besedu 
určenou jen pro pány – budoucí tatínky. 
Jak „rodí“ muži? aneb O porodu chlapsky, 
bez ostychu. Partnerkám je vstup zaká-
zán. www.snoezelenolomouc.cz

Povedla se vám letos marmeláda? Po-
chlubte se s ní na Flora Džemu. Zapojte se 
do soutěže Flora Džem v rámci Podzimní 
Flory Olomouc – Hortikomplex. Přihláš-
ky podávejte a vzorky doručte na adresu 
Výstaviště Flora, Wolkerova 17, 771 11 Olo-
mouc nejpozději do 18. září. Více informací 
a přihlášku naleznete na webu flora-ol.cz.

Zábavné odpoledne nazvané Koulíme 
SPOLU 25 let bude oslavou čtvrtstoletí 
poskytování služeb mentálně postiženým. 
Bude v pátek 18. září ve Smetanových 
sadech od 15 hodin u altánu naproti re-
staurace Fontána. Slavnostní nakrojení na-
rozeninového dortu proběhne v 17 hodin.

Horní náměstí ovládnou cizí jazyky. 
Korejsky, italsky, německy, anglicky ale 
i romsky, maďarsky či hanácky si budete 
moct popovídat s rodilými mluvčími či 
lektory ve čtvrtek 24. září. Speak-Dating 
zábavnou a neformální formou umožní 
každému popovídat si s lektory v cizí řeči 
nebo se naučit pár nových frází.

Od pátku 25. do neděle 27. září proběhne 
v podkroví Uměleckého centra Univer-
zity Palackého (Konviktu) knižní festival 
LITR, který se specializuje na autorské 
a umělecké publikace a na fenomény 
spojené s nízkonákladovým vydáváním 
knih nebo časopisů. Celý program je na 
www.litrolomouc.cz.

Pohádkový les pořádá komise městské 
části Slavonín v neděli 20. září. Na děti ve 
slavonínském lesíku přístupném z Hake-
novy ulice čeká od 14 do 17 hodin plnění 
jednoduchých disciplín s pohádkovými 
postavičkami.

V pátek 25. září se ve Vlastivědném mu-
zeu otevře výstava Jiří Louda – Život 
mezi erby. Připomene bohaté dílo i život-
ní osudy významného českého heraldika, 
knihovníka a v neposlední řadě účastní-
ka odboje v době jeho nedožitých stých 
narozenin. Součástí vernisáže bude pre-
zentace díla věnovaného erbům členů 
Podvazkového řádu (The Most Noble of 
the Garter).

Olomoucká církevní heraldika a Jiří  
Louda je název přednášky Karla Müllera, 
ředitele Zemského archivu v Opavě. 
Koná se 30. září od 17 hodin v Arcibiskup-
ském paláci. Vstup je volný, nutná je ale 
rezervace: kucera.martin@ado.cz nebo 
587 405 402.

Sběrové soboty: 3., 10., 17. a 24. října vždy 
od 8 do 11 hodin. První říjnovou sobotu 
v Lošově, Radíkově, Droždíně a na Sva-
tém Kopečku.

Ray Wilson (Genesis) bude hlavní hvězdou 
festivalu Bounty Rock Cafe Open Air. Na 
Korunní pevnůstku zamíří 12. září také Mi-
chal Pavlíček s hosty a skupiny Hudba Pra-
ha, November 2nd, Mr. Punch a Personal.

Slovenský den se odehraje v neděli 27. 
září na Horním náměstí. Přinese festival 
slovenské kultury a gastronomie, koncer-
ty, divadlo, výstavu fotografií a v kině Met-
ropol budou na programu slovenské filmy.

Velké setkání Hanáků je připraveno na 
svátek sv. Václava 28. září na Horním i 
Dolním náměstí. Těšit se můžete na 10. 
ročník největší prezentace Hané, jejich 
tradic a folkloru. Pořadatelé počítají  
s účastí až 700 krojovaných účastníků.  
Více na www.setkanihanaku.cz.

Hvězdicová cyklojízda primátorů Olo-
mouce, Přerova a Prostějova s cílem 
v Dubu nad Moravou se uskuteční v sobo-
tu 26. září. Každý z primátorů pojede se 
svými spolupracovníky a obyvateli města 
a společně se pak setkají v Dubu nad 
Moravou, kde bude prostor pro neformál-
ní diskuzi o problematice  cyklodopravy 
mezi těmito městy. Cestou se každá skupi-
na zastaví na pár minut u starostů obcí, 
kterými bude projíždět.

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ UZAVÍRKY V OLOMOUCI 
do 11. září  částečné omezení provozu ulice I. P. Pavlova a Balcárkova
do 18. září úplná uzavírka ulice Holubova
do 25. září  úplná uzavírka Sladovní od Gorkého k Sibiřské
do 30. září  částečné uzavírky Družební, Werichovy, Zikovy a Rožňavské
do 30. září  částečná uzavírka ulice Vojanova
do 30. září  částečná uzavírka ulice Lipenská
do 2. října  omezení provozu a částečné uzavírky ulic Foerstrova, Pražská a třídy Míru
21. září–12. října  částečná uzavírka ulice U Dětského domova  
do 31. října  částečná uzavírka Pavelkovy ulice
do 6. listopadu  částečná uzavírka ulice Na Šibeníku
do 30. listopadu   částečná uzavírka ulice Hněvotínská
do 15. prosince  úplná uzavírka ulice 8. května
do 31. prosince  úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června 2022  úplná uzavírka ulice Masarykova (most přes Moravu)

http://www.snoezelenolomouc.cz
http://www.litrolomouc.cz
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DRAČÍ CHRLIČE STŘEŽÍ OLOMOUC 
Z VÝŠKY JEDNADVACETI METRŮ

Jsou dva a při vší hrozivosti jsou půvabní. Dokonce je v nich cosi z dávných dinosaurů. Draci,

kteří od letošního léta opět sledují dění pod sebou v ulici 8. května a v okolí, sídlí pod střešní

římsou kostela svatého Mořice.
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Ozdobné chrliče vrátil pod římsu kostela 
svatého Mořice restaurátor a umělecký 
kovář Jiří Běhal. Věnoval jim stovky ho-
din práce. Není divu, že si k nim vytvořil 
osobní vztah.

MICHAL FOLTA

Chrliče na hlavním městském farním 
chrámu bývaly už dříve, zásadně je ale 
poškodil zub času. Dá se s velkou mírou 
pravděpodobnosti předpokládat, že je 
sem umístili už gotičtí stavitelé, ovšem 
torza těch, která byla nyní na kostele 
objevena, pochází až z 19. století.

„Při opravě kostela jsme objevili po-
zůstatky původních chrličů, které byly 
pod střechu umístěny ve druhé polovině 
devatenáctého století. Z těch původ-
ních, vytvořených ze zinku, zbylo odha-
dem tak čtyřicet procent, zbytek zcela 
zničily vlivy počasí, vody a stáří,“ konsta-
toval restaurátor Jiří Běhal. Poškozené 
zbytky původních draků šetrně sejmul 
a přemístil je do svého ateliéru. Tam při 
důkladnější analýze našel na povrchu 
starých draků také stopy původní po-
lychromie čili barevnosti. Bylo jasné, že 
pokud se mají draci pod střechu chrámu 
vrátit, budou muset dostat i podobnou 
barevnost.

Draci jsou co nejpodobnější svým 
starším vzorům, nicméně ledacos mu-
sel restaurátor dotvořit jako autor-
ské dílo. Například křídla už původní 
draci neměli a chyběla jim také hřbet-
ní část. V tomto okamžiku se dostá-
váme k tomu, co spojuje olomoucké 
chrliče s dávnými dinosaury. „Hřbetní 
část jsem dodělal s určitou inspira-
cí u obrázků Zdeňka Buriana z pravě-
ku. Pořádný drak prostě musí mít silné 
hřbetní štíty, bez této zbroje by byl 

jako pohádka bez šťastného konce,“ 
doplnil s úsměvem restaurátor. Křídla 
a některé další části dotvořil podle ka-
menných chrličů na pařížském chrámu 
Notre Dame, kterým se ty původní olo-
moucké značně podobaly.

Důležitá byla volba materiálu. Stav 
draků z 19. století totiž jasně dokládal, 
že ne každý kov je na takové dílo vhod-
ný. Zatímco staré chrliče na chrámu 
byly ze zinku, nové vyrobil Jiří Běhal 
z hliníku, který je výrazně odolnější. 
Podle zbytků původních draků vytvořil 
věrné modely, podle nichž pak v kovoli-
jecké dílně odlili a svařili nové chrliče.

Barevnost chrličů je slovy Jiřího Bě-
hala taková, jakou by měli živí draci. 
„Inspiroval jsem se komodskými draky, 
tedy varany,“ odhalil své zdroje. Použil 
vrstvené olejové barvy a na závěr pak 
pryskyřičné laky. Mimochodem, barev-
nost draků je jeho darem Olomouci. 
Investorovi oprav kostela nepřipadala 
příliš důležitá, a tak restaurátor materiál 
a práci v hodnotě zhruba 30 tisíc korun 
chrámu daroval.

Chrliče byly vyneseny pod střechu 
chrámu v úterý 14. července, na místě 
ještě restaurátor dodělával polychro-
mii. Posledním krokem bylo dokončení 
klempířských prací, které zamaskova-
ly uchycení obou draků do římsy. Díky 
tomu pohádkoví ještěři vypadají, jako by 
vyrůstali z gotických zdí. 

Jak sám autor říká, chtějí z chrámu 
vyletět, ale jsou v něm chyceni. Navždy 
tak zůstávají na svém místě ve výšce 
21 metrů, odkud mohou sledovat dění 
v centru města.

Torza starých chrličů budou pravdě-
podobně po zakonzervování součástí 
malé historické expozice z dějin kostela 
svatého Mořice, která by měla vznik-
nout v jeho jižní věži.

V první řadě se jedná o funkční pr-
vek, který dostal jako bonus i krás-
nou dekorativní podobu. Kamenné 
chrliče nahrazovaly dnešní okapo-
vé roury při odvádění dešťové vody 
dále od zdiva stavby. Byly oblíbenou 
součástí gotické architektury. Díky 
zálibě středověku v dekorativnosti 
a v mytologických motivech dostá-
valy často podobu čtyřnohých nebo 
dvounohých okřídlených fantaskních 
nestvůr, případně mohlo jít i o pito-
reskní ztvárnění lidských nebo zvíře-
cích postav. Figura měla z logických 
důvodů široce rozevřenou tlamu a na 
hřbetě korýtko na vodu. V pozděj-
ších staletích bývaly častěji vyráběny 
ze železného plechu a zakončovány 
dračí hlavou. V 19. a 20. století jsou 
už často použity jen jako dekorativní 
prvek bez praktické funkce.

PROČ CHRLIČE?

Obdobné chrliče zdobí i jiné staroby-
lé stavby. V Olomouci jsou například 
kamenné chrliče v podobě draků 
na věžích katedrály svatého Václa-
va, plechové draky zase najdeme 
na nárožích radnice. Ty vytvořil vý-
znamný umělecký kovář přelomu 19. 
a 20. století Johann Lefenda. Další 
kamenné gotické chrliče v podobě 
zvířat najdeme na arkýři radniční 
kaple svatého Jeronýma. Na kostele 
svatého Mořice byly kamenné chrli-
če pravděpodobně už od středověké 
fáze výstavby, ikonograficky dolo-
ženy ale nejsou a známe až jejich no-
vogotické podoby z 19. století. Jejich 
torzo nyní leží v dílně restaurátora.

CHRLIČE V OLOMOUCI
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Čištění komunikací a chodníků není jed-
norázová záležitost, ale nikdy nekončící 
práce. Na starosti ji mají Technické služby 
města Olomouce a v centru čistí denně.

Sedm dní v týdnu od sedmi hodin ráno do 
osmi hodin večer průběžně uklízí pra-
covníci Technických služeb střed města. 
Průběžně. „Nasazeni jsou ruční počiš-
ťovači, kteří kromě sběru odpadků čistí 

i nečistotu ve spárách. Mají k dispozici 
ruční vysavače i zametací stroje,“ popsal 
náměstek podniku Milan Štarnovský. Pod-
le něj se jednou týdně provádí i dezinfek-
ce různých zákoutí a odpadkové koše se 
vyvážejí dvakrát denně.

Zejména o letních víkendech je 
v centru města čilý noční ruch, který se 
často protahuje až do ranních hodin, 
takže i chvíli po prvním ranním úklidu to 

vypadá, že není uklizeno. „Platí ale, že za-
městnanci Technických služeb nemohou 
být na všech místech současně. I přesto 
se domnívám, že centrum je oproti jiným 
českým městům čištěno nadstandardně 
a naší snahou je věci kolem nás neustále 
zlepšovat,“ dodal Štarnovský.

Dopomoci k tomu mohou i majite-
lé rychlých občerstvení, restaurací, barů 
a zahrádek, kteří by měli uklízet nečistoty 
vzniklé u jejich provozovny.

Každou sezonu pracovníci provádějí 
úklid ručním čištěním chodníků, strojním 
čištěním (zametacími a kropicími stroji) 
a zejména blokovým čištěním, které je 
nejvýznamnější a které probíhá postup-
ně v jednotlivých částech města. Při něm 
je nezbytná spolupráce Olomoučanů, 
aby respektovali dočasný zákaz parko-
vání ve stanovený den blokového čištění. 
„Při ponechání auta v pracovním prosto-
ru je mařeno úsilí našich zaměstnanců. 
Daný úsek nemohou vyčistit a navíc se 
z něj větrem rozfoukají nečistoty na již 
uklizená místa,“ uvedl Štarnovský. 

Technické služby se v Olomouci starají 
o více než 350 kilometrů chodníků a téměř 
290 kilometrů vozovek.  ztu

 ČISTOTA MĚSTA JE TRVALE  
 V HLEDÁČKU TECHNICKÝCH SLUŽEB 

Na problémy spojené s parkováním 
chystá město účinný nástroj. Pořizu-
je novou parkovací politiku. Do disku-
ze, která se vždy koná ve velkém sále 
zastupitelstva v budově magistrátu na 

Hynaisově 10 od 18 hodin, se můžete 
zapojit od 15. do 23. září. Podle toho, 
ze které části města jste. Finální podo-
ba nové parkovací politiky by měla být 
známa na přelomu roku.   mmo

Zapojte se do diskuze k návrhům 
nové parkovací politiky

Z kotelny knihovnou

Architektonicko-urbanistická sou-
těž o návrh na řešení nové pobočky 
Knihovny města Olomouce zná vítě-
ze – pražský ateliér kcarch. Vzešel 
z 57 návrhů. Účelem soutěže bylo 
nalézt a ocenit nejvhodnější řešení. 
Výstava celé architektonické soutě-
že na návrh nové pobočky městské 
knihovny v Trnkově ulici bude v tě-
locvičně Základní školy Rožňavská. 
Slavnostní zahájení proběhne 2. října 
v 15 hodin. Výstava potrvá dva dny 
do 4. října.  mmo

Otevírací doba výstavy:
pátek 14–20 hodin | sobota 8–18 ho-
din | neděle 10–18 hodin
Soutěžní návrhy jsou zveřejněné na 
www.olomouc.eu/knihovna
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Příští rok začne rekonstrukce olomoucké 
Plecharény, jak se přezdívá zimnímu sta-
dionu. Vyplývá to z dubnového stavebně 
technického průzkumu střešní konstrukce.

„Chtěli jsme, aby to bylo koncepční a při-
tom realistické řešení,“ komentoval pri-
mátor Mirek Žbánek chystanou opravu.

Odbor investic proto připravil tři va-
rianty řešení stavu střechy. Nejlevnější 

z nich, za 30 milionů korun, nabízí pro-
vizorní řešení pomocí dřeva. Naopak 
nejdražší varianta počítá nejen s rekon-
strukcí, ale i se zvednutím celé střechy, 
ta by stála podle podkladů přibližně 102 
miliony korun. Náklady totiž zvyšuje nut-
nost vyřešit nově nakládání s dešťovou 
vodou a vybudování rezervoárů.

Kompromisní třetí možnost počítá 
s tím, že by nová střecha byla vytvořena 

z trvanlivějšího materiálu, než je dřevo. 
Jako vhodný se jeví trapézový plech, což 
by umožňovalo v budoucnu i navýšení 
tepelné izolace a hlavně pokračování 
rekonstrukce stadionu podle původní-
ho projektu. Doba opravy by se poměr-
ně zkrátila do zhruba tří měsíců. Tato 
varianta bude stát necelých 60 milionů 
korun. Právě toto řešení získalo v radě 
města největší podporu.

„Důkladně jsme se zabývali všemi va-
riantami, promýšleli jsme jak budoucnost 
zimního stadionu, tak i možnosti rozpočtu 
města. Klíčové pro mne je, že tento krok je 
vlastně začátkem rekonstrukce stadionu 
a umožní pokračování podle projektu mul-
tifunkční haly,“ zdůraznil primátor Žbánek.

„Hledali jsme i takové řešení, které co 
nejméně omezí fungování haly a sportov-
ních klubů, které se bez ní neobejdou, sa-
mozřejmě včetně extraligových hokejistů,“ 
doplnil investiční náměstek Martin Major.

Pokud půjde vše dle předpokladů, 
v dubnu by oprava mohla začít.   mif

 OPRAVA ZIMNÍHO STADIONU  
 ZAČNE NOVOU STŘECHOU 

Hlas pro kliniku…

Deset finálových projektů ekologic-
ké soutěže E.ON Energy Globe zahr-
nuje i novostavbu II. interní kliniky 
- gastroenterologické a geriatrické 
Fakultní nemocnice Olomouc. O tom, 
zda vyhraje, rozhodne prostřednic-
tvím online hlasování veřejnost. 
Hlasování probíhá na stránce 
www.energyglobe.cz/projekty  
do konce září.

Letos se do soutěže přihlásilo 301 
projektů, ale novostavba II. interní 
kliniky je první nemocniční stavbou 
v Česku, která splňuje standardy níz-
koenergetické budovy. Díky jejímu 
konstrukčnímu řešení je možné mě-
nit vnitřní uspořádání podle aktuální 
potřeby a vývoje ve zdravotnictví. 
„Je pro nás velkou ctí, že Fakultní ne-
mocnice Olomouc postoupila až do 
finále tak prestižní soutěže,“ prohlá-
sil ředitel Roman Havlík.   mif

Rozhodněte o úpravách parku 
Malého prince
Park Malého prince 
na Tabulovém Vrchu 
čekají úpravy. Jak bu-
dou vypadat? To zále-
ží i na Olomoučanech. 
Zapojte se a vyberte 
variantu řešení nové 
části parku u kamen-
ného kopce, která se 
vám víc zamlouvá!

„Olomoučáci musí 
rozhodnout o tom, co 
u svého bydliště chtějí 
a v jakém prostředí si 
přejí trávit svůj volný 
čas nebo sportovat. 
Řešení musíme hledat 
společně s nimi,“ je 
přesvědčen primátor 
Mirek Žbánek. Vari-
antní řešení se hledá 
pro úpravy v části posezení u kamenné-
ho kopce. 

První řeší vodní prvek tvořící kaská-
du kovových koryt doplněnou o sedací 
schody a nezpevněnou (mlatovou) plo-
chu. Druhá varianta pojímá celou kamen-
nou stranu kopce a kromě vodního prvku 
umísťuje na plochu i workoutové herní 
prvky, masivní dřevěné lavice, skluzavku 
a lavice na kopci jako vyhlídku.   ste

Debata s veřejností a projednání 
úprav parku Malého prince proběh-
ne ve čtvrtek 17. září v 17 hodin  
v sídle komise městské části Tabu-
lový Vrch, Karafiátova 6. 

Hlasování na webu olomouc.eu/park

varianta 1

varianta 2
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Byla to pohoda... 
Multižánrový hudební festival Večerní pohoda u Trojice letos popr-
vé oživil letní měsíce ve městě. A ujal se.

„Festival měl nahradit zrušené akce, které jsme díky koronavi-
ru nemohli uskutečnit. Jeho vznik provázely obavy, ale i nadšení 
a optimismus, konečně jako každou akci, kterou pořádáme popr-
vé,“ přiblížila atmosféru náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Od počátku prázdnin se na Horním náměstí po šestnáct večerů, 
vždy v pátek a sobotu, představilo 28 kapel, zpěváků a písničká-
řů, z toho polovina z Olomoucka. „Koncerty provázela vedra, 
ale i deště. Dvě vystoupení jsme kvůli nepřízni počasí museli 
zrušit,“ podotkl vedoucí oddělení kultury Radim Schubert.

Pozitivní ohlasy diváků i interpretů dávají tušit, že se pohodo-
vý hudební festival napříč žánry ujal .  pok

Připomínka výročí srpnové okupace
V pátek 21. srpna si na Žižkově náměs-
tí Olomoučané připomněli 52. výročí 
okupace Československa armádami 
Varšavské smlouvy. Jednalo se zároveň 
o vzpomínku na všechny statečné a ne-
souhlasící vojáky z povolání a občanské 
zaměstnance Vojenského spolku reha-
bilitovaných AČR.

Památného dne obětí této okupace se 
kromě nich zúčastnili zástupci Kon-
federace politických vězňů, Sokolské 
župy Olomoucké-Smrčkovy, předsta-
vitelé velitelství Pozemních sil AČR, 
posádky Olomouc, představitelé Olo-
mouckého kraje a statutárního města 
Olomouce.   mmo

Olomouc lidé o prázdninách museli
Rozsáhlá kampaň zaměřená na pří-
jezdovou turistiku byla pro město 
úspěšná. Lidé museli Olomouc vidět, 
ochutnat, slyšet i milovat. Takové byly 
i sjednocující slogany.

„Kampaň byla zaměřená především na 
české turisty, dospělé, kteří rádi cestují 
za zážitkem, historií, kulturou nebo gast-
ronomií,“ vysvětlila náměstkyně primáto-
ra Markéta Záleská.

Půlmilionová reklamní kampaň při-
lákala desítky tisíc turistů. Stavy počí-
tadel v informačním centru vykázaly od 
června do poloviny srpna 20 273 čes-
kých návštěvníků a bezmála tisícovku 

zahraničních. Pochopitelně mnoho dal-
ších turistů tam nepřišlo.

Podle vedoucí oddělení cestovního 
ruchu Lucie Bartovské použilo město 
jako komunikační kanál tištěnou inzer-
ci, rozhlasové spoty, televizní reportá-
že, venkovní reklamu na billboardech 
a bannerech. „Především jsme ale spustili 
masivní reklamu na sociálních sítích, ta 
zasáhla přes sto tisíc uživatelů,“ potvrdi-
la Bartovská.

Ani to nebylo všechno, Olomouc 
spustila i road show a vyrazila po Česku. 
Pracovníci z oddělení cestovního ruchu 
oslovili napřímo i lidi v Plzni, Hradci Krá-
lové, Litomyšli a dalších městech.

Dobrou motivací pro návštěvníky byla 
i Olomouc Region Card – turistická sle-
vová karta. Tu mohli lidé získat i zdarma 
po přespání v některém z olomouckých 
hotelů či penzionů. Zahraniční turisty 
z okolních zemí Olomouc lákala pro-
střednictvím agentury CzechTourism.

A nakonec přilákala i „kontrolu“ do 
svého informačního centra. Czech-
Tourism se rozhodl otestovat kvalitu 
poskytovaných služeb a informací pro-
střednictvím metody mystery shoppingu. 

Jak číst jeho výsledky? Index menší 
než 50 procent je špatný výkon, 50–80 
průměrný výkon, nad 80 procent výbor-
ný výkon. Olomoucké informační cent-
rum bylo ohodnoceno 90,48 procentními 
body – na výbornou.   pok
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE
RODINNÝCH DOMŮ 

V REGIONU 

m e t r 2 r e a l i t y . c z

DOMY
TROCNOVSKÁ

DOMY, DVOJDOMY
NOVÝ LIPNÍK

DOMY
RYBÁŘSKÁ

VILY
HRANIČNÍ

DOMY, BUNGALOVY
CHOMOUTOV 

Výborné jídlo a pití čeká na návštěvníky 
3. ročníku malého domácího festivalu 
Jak chutná Lošov, který se koná 19. září 
od 13 do 22 hodin na fotbalovém hřišti. 

Ve stáncích budou dobroty od malých 
producentů z obcí kolem Lošova a spe-
ciality z několika hostujících restaurací 
z Olomouce. Lidé ochutnají třeba místní 
zvěřinový guláš, špízy, kávu z lošovské 
pražírny, trubičky a zmrzlinu ze Svatého 
Kopečka, pivo z Velké Bystřice, víno pří-
mo od vinaře, limonády, grilované ryby, 
steaky, burgery, pizzu, domácí zákusky, 
buchty a další dobroty.
 

„Chceme, aby se lidé na sklonku léta po-
tkali se sousedy, pozvali celou rodinu, 
přátele a objevili chutě a vůně lokálních 
kvalitních podniků, které se mají určitě 
čím pochlubit,“ řekl pořadatel Pavel Vy-
sloužil ze spolku Dobrý Lošov, který akci 
organizuje s komisí městské části, spor-
tovním klubem a dobrovolnými hasiči.

Gastronomický zážitek doplní také po-
hodová muzika v podání členů Hudební-
ho institutu v Olomouci, program pro děti 
se skákacím hradem, aktivitami Pevnosti 
poznání, Besipem nebo lesní stezkou pro 
nejmenší návštěvníky.   dtx
www.facebook.com/jakchutnalosov

Házenkářský turnaj v Droždíně vyhráli Šumperští
48. ročník Memoriálu J. Skácelíka a M. 
Pospíšila spojený s oslavami 90 let od za-
ložení místního klubu se konal na konci 
srpna v Droždíně.

„Jedná se o tradiční turnaj v házené 
mužů, kterého se letos zúčastnila čtyři 
družstva – Olomouc, Uničov, Šumperk 
a domácí Droždín. Z vítězství se nakonec 
radovali hráči z TJ Šumperk, kteří jako je-
diní dokázali všechna svá utkání vyhrát,“ 
popsal za pořadatele Michal Kubáček.

Na druhém místě se umístilo družstvo 
Uničova, domácí skončili třetí.

Šumperku se podařilo zvítězit v tur-
naji, přestože již aktivně nepůsobí 
v žádné lize a většina hráčů pověsila 
své házenkářské boty na hřebík.

Po skončení turnaje následovala 
v rámci oslav exhibice bývalých hráčů 

a hráček. Na jedné straně stáli borci 
z SK Droždín a na druhé výběr hráček 
Zory a Prioru Olomouc. Jak to již při ta-
kových exhibicích bývá, utkání skončilo 
remízou 12:12 a nerozhodly ani sedmi-
metrové hody, kdy po posledním pokusu 
svítilo na tabuli skóre 15:15.

„Oslavy byly zakončeny zábavou 
s kapelou Old Dogs. Po delší době se 
mohli potkat bývalí i současní hráči ne-
jen z místního oddílu, ale z celého okolí 
Olomouce,“ dodal Kubáček.   dtx

 BABÍ LÉTO V LOŠOVĚ: OSLAVA JÍDLA,  
 PITÍ A DOBRÝCH SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ 

Pamětní deska pro 
hejčínského rodáka

Odhalení pamětní des-
ky generálu Františku 
Dastichovi ke 125. výročí 
jeho narození se uskuteč-
ní 29. září v 16 hodin na 
Mrštíkově náměstí.

Dastich byl legionář a diplomat, který 
sloužil u meziválečného vojenského 
zpravodajství a ve vojenské diplomacii. 
V roce 1934 byl prvním vojenským při-
dělencem v Moskvě. Po roce 1945 se do 
diplomatických služeb vrátil, ale emig-
roval do USA, kde se angažoval v exi-
lovém hnutí. Zemřel v roce 1964 v New 
Yorku.  dtx
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Stejně jako loni dostali prvňáčci 1. září 
od města dárek. Na své lavici našli 
vodové a temperové barvy, voskovky, 
lepidlo, gumu, pastelky a pravítko. Ale 
i speciální láhev.
 
„Balíček stylově doplňoval blok s logem 
města a také omalovánky s perokresba-
mi olomouckých pamětihodností,“ po-
psal Karel Konečný, náměstek primátora, 
který odpovídá za oblast školství.
Projekt pastelkovného do škol město 
už druhý rok připravilo ve spolupráci 

s chráněnou dílnou. „Spolupráce na této 
úrovni dává smysl. Jsem rád, že má soci-
ální rozměr, našim lidem pomáhá a dě-
tem dělá radost,“ zhodnotil spolupráci 
Richard Šrámek, který činnost z chráně-
né dílny zajišťuje.

Kromě balíčku výtvarných potřeb do-
staly děti i zdravé láhve s preventivními 
motivy, aby se jednoduchou a zábavnou 
formou dozvěděly, co dělat v nebezpeč-
né situaci. Láhev je z materiálu speciálně 
vyvinutého pro lékařské a farmaceutické 
účely, neobsahuje ftaláty, nepojímá pachy 

a netvoří se v ní plísně. Její školní polep ob-
sahuje informace o linkách tísňového volá-
ní, které jsou doplněné o poutavé obrázky. 
Dětem tak pomohou lépe si zapamatovat 
čísla jednotlivých složek integrovaného 
záchranného systému.

„Je to dárek, který se bohatě osvěd-
čí. Láhev děti využijí ve škole, při sportu 
nebo na kole. Kromě toho, že jim pomůže 
dodržovat pitný režim, je praktická. Díky 
potisku na ní najdou informace o tom, kam 
volat v případě požáru nebo nehody a jak 
situaci na tísňovou linku správně oznámit,“ 
řekl náměstek primátora Martin Major, 
který má na starosti oblast bezpečnosti 
a ochrany obyvatel.

Projekt Zdravé 
láhve do škol i le-
tos připravil odbor 
ochrany magistrátu 
ve spolupráci s pro-
fesionálními hasiči. 
Zkušenosti a ohlasy 
z loňského roku jsou 
perfektní. Láhve do-
stala více než tisícovka 
dětí.   ste

 VÝBAVA DO ŠKOLY? MĚSTO DALO  
 PRVŇÁČKŮM VÝTVARNÉ POTŘEBY  
 I ZDRAVÉ LÁHVE 

Čtyřicátiny Heyráku: hledají se fotografie
Sto dvacet dětí nastoupilo 1. září 1980 do 
nové školy uprostřed sídliště v Heyrov-
ského ulici. Škola nyní na oslavu kulatin 
hledá dobové fotografie.

„Prosíme všechny, kteří mají nějaké fo-
tografie z osmdesátých a začátku deva-
desátých let, zvláště pak z doby, kdy se 
Heyrák stavěl, o jejich zapůjčení nebo sdí-
lení,“ vzkazuje zástupkyně ředitele Základ-
ní školy Heyrovského Ludmila Balíková.

Hlavní budova tehdy ještě nebyla dokon-
čena, fungovaly jenom čtyři první třídy, 
ale historie jedné z mladších olomouc-
kých škol se právě začala psát. Od té 
doby Heyrákem prošly tisíce dětí, které 
do stejné školy dnes vodí své děti.

„Rádi bychom si letošní čtyřicetile-
té výročí připomněli a do školy pozvali 
všechny, kteří by se chtěli přijít podívat, 
jak se za čtyřicet let proměnila. Akcí 

máme v plánu několik a pevně doufáme, 
že jejich konání žádný virus nezhatí,“ po-
dotkla zástupkyně Balíková.

Při minulém výročí byli podle ní někte-
ří návštěvníci školy zklamaní, že neviděli 
moc fotografií z doby, kdy na Heyrák sami 
chodili. Možná máte doma fotky ze škol-
ních akcí nebo ze třídy, kam jste chodili, 
ze školní jídelny nebo ze hřiště. Pokud se 
budete chtít o své dnes už historické foto-
grafie podělit, přineste je k pořízení kopie 
do kanceláře školy nebo je pošlete na 
e-mail Heyrak40@seznam.cz.   dtx
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: 
V HLAVNÍ ROLI OLOMOUC A SLOUP

TÉMA

Čestnou roli má letos město Olomouc, bude hostit národní 
zahájení Dnů evropského dědictví. Tedy dnů věnovaných pa-
mátkám a duchovnímu odkazu našich předků. A to vše s připo-
mínkou dvacátého výročí zápisu Čestného sloupu Nejsvětější 
Trojice na seznam světového dědictví UNESCO.

PAVEL KONEČNÝ

Olomoucký program Dnů evropského dědictví trvá celý týden, 
od pondělí 7. září až do neděle 13. září a zapojí se do něj stovky 
lidí. Otevřeno bude ve městě na sedmdesát míst a památek. Ná-
rodní zahájení se uskuteční dopoledne v sobotu 12. září.

„Samotné národní zahájení je vskutku mimořádná událost. 
Nejen že bude v Olomouci ministr kultury, ale také několik de-
sítek starostů a primátorů z českých měst, mezi nimi i ti, kteří 
spravují památky UNESCO, i hosté ze zahraničí,“ uvedla ná-
městkyně primátora Markéta Záleská.

Dvacet let zápisu sloupu na prestižní listinu připomínají 
i nové uvítací tabule na hlavních příjezdových komunikacích. 

Jeden z vrcholů oslav obstará videomapping a audiovizuální 
show na sloupu Nejsvětější Trojice s názvem Modlitba pro Olo-
mouc. „Je inspirovaná modlitbou za planetu Zemi papeže Fran-
tiška,“ podotkla náměstkyně Záleská. Odehraje se hned třikrát, 
každou víkendovou noc od pátku do neděle vždy ve 22 hodin.

Otevřená radnice i desítky památek
Během Dnů evropského dědictví se lidem ještě více otevře olo-
moucká radnice. A to v sobotu mezi 10. a 16. hodinou. „Budou 
to reprezentační prostory, kaple svatého Jeronýma, obřadní síň, 
ale také má kancelář a zasedací místnost,“ pozval Olomoučany 
primátor Mirek Žbánek. V obřadní síni bude navíc návštěvníky 
třikrát čekat autor fresek Charles Wilda. Na komentované pro-
hlídce jej ztvární herec Vladimír Hrabal.

„Olomouc nabízí mnoho pozoruhodných míst. Za návštěvu 
stojí i vojenské a technické stavby, fakulty univerzity nebo gale-
rie,“ soudí náměstkyně Záleská.
Mezi největší taháky bude patřit freskový sál v Základní škole 
Komenium, Jihoslovanské mauzoleum, které se veřejnosti ote-
vře pouze v sobotu mezi 10. a 14. hodinou, nebo fort Tafelberg, 
který je v areálu fakultní nemocnice a na prohlídku je nutná re-
zervace místa. Bez zajímavosti nebude ani návštěva Pöttingea, 
neboli střední zdravotnické školy a zdarma se otevřou i dvě 
nové olomoucké galerie – Telegraph v Jungmannově ulici a Art 
Rubicon na Dobnerově.

Koncerty, výstavy, slavnosti
Stěžejní akce se uskuteční na Horním náměstí. Ve čtvrtek 
10. září to bude koncert Indican společně s Moravskou filhar-
monií. „Je to netradiční spojení, jehož hybnou silou je zpěvák 
Jiří Jirák. Ten v sobě spojuje etno, romskou a indiánskou muziku. 
To vše doplněno symfonickým tělesem a audiovizuální show,“ 
naznačil vedoucí oddělení kultury magistrátu Radim Schubert.
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Na pátek 11. září je v plánu exkluzivní baletní open air gala-
koncert s hvězdami baletu Moravského divadla a v sobotu hned 
dvě hudební lahůdky – Katarína Knechtová a koncert Ondřeje 
G. Brzobohatého s kapelou.

Mezi výstavami bude poutat pozornost Nositel tradic lido-
vých řemesel v oranžerii ve Smetanových sadech, kde budou 
i díla tvůrců, jež v Olomouci ocení ministr kultury Lubomír 
Zaorálek. „Udělování titulu nositel tradice lidových řemesel 
je upraveno nařízením vlády. Jedná se o českou verzi projek-
tu UNESCO nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován 
u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví po-
řádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska,“ vysvětlila náměstkyně Záleská.

Do programu Dnů evropského dědictví vklouzne i festival 
Vzáří s videomappingem na budovu Arcidiecézního muzea 
nebo Olomoucké lafayettovské slavnosti odehrávající se v jindy 
nepřístupném vojenském archivu na náměstí Republiky. Bude 
tam uveden Hrdina dvou světadílů.

Trhy, projekce a oživení
Celý týden budou probíhat také Olomoucké antikvariátní trhy 
a projekce v Letním kině. Zajít můžete na filmy promítané 
z 35milimetrových pásů – tedy tradičně.

Centrum města oživí zcela nový festival Oživ centrum. Na 
Horním i Dolním náměstí nabídne originální módu, design, food 
zónu, letní kino a kreativní dílny. V doprovodném programu se 
ale objevuje i Fler jarmark nebo Letní čítárna u kašny.

Je libo procházku nebo projížďku?
Šestnáct erudovaných procházek po městě a jeho okolí nabíd-
nou komentované prohlídky. Novinkou je hodinová procházka 
nazvaná Olomouc za branami, která začíná vždy v 17 hodin. 
Průvodce na ní ukáže pozoruhodná, ale opomíjená místa – uce-
lený pás gotických a barokních hradeb, botanickou zahradu či 
vily olomouckých vývozců sladů se zaniklou synagogou.

Tradiční je komentovaná prohlídka domovních znamení, mezi 
netradiční patří návštěva depa dopravního podniku s vozovnou 

historických tramvají. Komu se nechce chodit městem, může 
šlápnout do pedálů. Cyklovyjížďka po stopách Adolfa Loose za-
čne v neděli v 15 hodin u Molitorovy knihovny v Kosinově ulici.

Hravá Olomouc
Pro děti jsou připraveny výtvarné dílny na Horním náměstí a ba-
rokní vědecké dílny v podání Geniatoru. Takže to máme: pokusy, 
hlavolamy, šifry, logické úlohy, deskové hry, hrátky se světlem 
a zrakové klamy a další lákadla. Tím by mohla být i městská hra 
Zachraňme Olomouc! inspirovaná konceptem Gamebook. Je pro 
jednotlivce, rodiny či skupinky přátel každého věku. Potřebuje-
te jen zhruba hodinu a půl času, chuť navštívit známá i nezná-
má místa v centru Olomouce, důvtip a smysl pro dobrodružství. 
Úspěšné zachránce odměna nemine. Všem ostatním bude odmě-
nou účast na jakémkoli programu Dnů evropského dědictví.

Umění v ulicích
Street art se stal již pevnou součástí olomouckých Dnů 
evropského dědictví. Letos sprejeři pomocí šablon – ang-
licky stencils – na zdech v centru města zvěčnili historické 
osobnosti, které v Olomouci pobývaly. Jedná se o nástřik 
akrylových barev, které lze následně snadno odstranit, bez 
poškození fasády. Je mezi nimi generál Lafayette, Wolfgang 
Amadeus Mozart i Václav Havel.  pok

Je složený z bramboříků, chryzantém a viol. „Nejen, že 
zdobí Dny evropského dědictví, ale je to pomyslné završení 
letošní floristické výzdoby města,“ objasnila Karin Vykyda-
lová, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. 

KVĚTINOVÝ KOBEREC NA HORNÍM NÁMĚSTÍ
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Jiří Zima
KSČM

Starost o památkovou 
rezervaci řeší přede-
vším Výnos Ministerstva 
kultury z r. 1987 a Zá-
kon o památkové péči. 
Město se svého času 
mnohých historických 
objektů zbavilo a páky, v podobě dotací, kte-
ré se poskytují na opravy, považuji za ne-
dostatečné. Naopak jsem toho názoru, že 
město nejednotností ve výškových limitech 
novostaveb historickému panoramatu znač-
ně a v horizontu nejbližších generací nezvrat-
ně uškodilo. Takže jedinou viditelnou péčí 
města je zalévání kytek, kterými zaplácalo 
památku UNESCO.

David Helcel
ProOlomouc

Vážné prohřešky při 
rekonstrukci věže rad-
nice  – odstranění his-
torických cimbálů , 
problematická náhrada 
cenného renesančního 
krovu, nedodržení podstatných detailů výz-
doby – nyní šetří inspekce ministerstva a kraj. 
Podpora vedení města kontroverznímu vě-
žáku Šantovka Tower, nedostatečná ochra-
na památek při kulturních akcích (vánoční 
trhy), nevyhovující úroveň a údržba veřejných 
prostor v centru – prestiž Olomouce tak za-
chraňují ti svědomití vlastníci památek-cír-
kev, univerzita, kraj a mnozí privátní.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Myslím, že město se 
stará o své památky 
v rámci svých možností. 
Od září se můžeme tě-
šit na nově zrekonstru-
ovanou radnici, přispěli 
jsme na opravu kostelů sv. Michala a sv. Mo-
řice, v plánu je další rekonstrukce sloupu 
Nejsvětější Trojice. Jen mě mrzí, že není vůle 
k zabránění stavby Šantovky Tower v histo-
rickém pásmu, a tudíž k zachování jedineč-
ného panoramatu našeho krásného města.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Žijeme v krásném měs-
tě, které má od roku 
1971 druhou největší 
památkovou rezervaci 
v ČR, které vévodí sloup 
Nejsvětější Trojice. Mů-
žeme být na odkaz našich předků pyšní, ale 
také nás to zavazuje k ochraně těchto pa-
mátek pro budoucí pokolení. Údržba a opra-
vy těchto památek stojí nemalé prostředky, 
ať už jsou to finance soukromé, městské, 
státní či z dotací a fondů. Jsem nespokojen s 
tím, že poslední dobou je střed města jedno 
velké staveniště a doby oprav a rekonstrukcí 
se neúměrně protahují.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Každá stavba, každé 
místo ve městě má svůj 
příběh a každý, kdo do 
něj zasáhne, se stá-
vá jeho součástí. Proto 
o něj musíme pečovat 
tak, aby nepřišlo o své specifické kouzlo. Veš-
keré prvky, které do historického prostředí 
vstupují, musí být kvalitní, aby nenarušily 
jeho památkové hodnoty. Toto v určitém smě-
ru město naplňuje dobře, až příkladně. Může-
me však nalézt i oblasti, kde máme poměrně 
velké rezervy, a to i na místech, kde to nepo-
třebuje mnoho. Jako jediný příklad uvedu his-
torickou dlažbu. Zásyp spar mezi kostkami 
je leckde v centru v tak žalostném stavu, že 
nelze hovořit o dobré péči. Škoda.

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

Srovnáme-li vzhled 
městské památkové re-
zervace z konce 80. let 
s dneškem, došlo nepo-
chybně k obrovskému 
posunu. Na druhou stra-
nu zde krachují obcho-
dy, skladba těch přeživších je diskutabilní, 
nájmy vysoké a novodobé korzo se přesouvá 
do obchodních center. Také čistota by si za-
sloužila zlepšení. Památkovou ochranu před 
agresivními developery by měly mít i jiné vý-
znamné části města (např. Úřední čtvrť). Měs-
to musí dbát i o ochranné pásmo MPR, kde 
kauzou „Šantovka Tower“ přílišnou citlivost 
k historickému dědictví neprokázalo.

Městská památková rezervace – stará se podle vás město  
dobře o svůj historický odkaz?
Karel Konečný
ANO 2011

Současné vedení města 
má o památkově chrá-
něné objekty uvnitř MPR 
snahu maximálně pečo-
vat. Důkazem jsou letos 
realizované investice do 
objektu radnice a historického sálu v ZŠ Ko-
menium a také přímé finanční příspěvky na 
opravu kostelů sv. Mořice a sv. Michala. V bu-
doucnosti chceme využít výzev speciálního 
evropského dotačního programu ITI, s jehož 
pomocí plánujeme generální opravu sloupu 
Nejsvětější Trojice. Plánujeme také sdruže-
nou investici do rekonstrukce areálu Klášter-
ního Hradiska, jehož turistický potenciál ještě 
stále není náležitě využit.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Historická část města je 
chráněna jako městská 
památková rezervace. 
Mezi národní kulturní 
památky patří Olomouc-
ký hrad, klášter Hradis-
ko, kostel svatého Mořice, sloup Nejsvětější 
Trojice a mariánský sloup se souborem barok-
ních kašen a vila Primavesi. Jako olomoucká 
patriotka jsem na své město pyšná. Památky 
máme krásné a umíme si jich vážit. Je pravda, 
že kdyby bylo více finančních prostředků na 
jejich opravy a údržbu, bylo by to dobře. Ale 
protože uvažuji racionálně, tak vím, že peněz 
nebude nikdy dost, a o to více si vážím toho, v 
jakém stavu se nachází. Památky jsou odkaz, 
který tady byl, je a musí navždy zůstat.

Martin Major
ODS

Samospráva dělá, co 
může, aby zajistila péči 
o největší památkovou 
rezervaci na Moravě, 
nyní zrovna chystá-
me rekonstrukci slou-
pu Nejsvětější Trojice, 
podporujeme opravy památek jako kostely 
svatého Michala či Mořice, opravujeme uli-
ci 8. května. To ale nestačí, centrum musí 
žít! Pořádáme koncerty, podporujeme re-
staurační zahrádky, přidáváme květiny. A 
problémy? Například je třeba řešit stav Rie-
grovy ulice. Péče o centrum města vyžadu-
je diskuzi, do níž se musí zapojit každý, kdo 
má co říct.
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Před 370 lety opustilo Olomouc švédské 
vojsko, které ji po dlouhých 18 letech pus-
tošení a rabování přivedlo téměř k zániku. 
Švédové vypálili a srovnali se zemí veškerá 
předměstí, ze sedmi set domů po nich zů-
stalo obyvatelných sotva 200. Počet obyva-
tel klesl na desetinu.

O pět let později Ferdinand III. prohlá-
sil Olomouc pevnostním městem a začala 
jeho nová éra. Rozkvět pevnostního města 
zažila Olomouc za Marie Terezie a více 
než třistaleté soužití měšťanstva s armá-
dou nemá v českých zemích obdoby.

Posledních pár týdnů se armáda prolí-
nala i mým programem. Oficiální přivítání 
velitelství pozemních sil, které se vrací do 
Olomouce i se dvěma generály, je pro nás 
prestižní záležitostí. Začala příprava Me-
zinárodního festivalu vojenských hudeb, 

který se po čtvrtstoletí trvající tradici kvůli 
koronaviru letos odmlčel. Vrátí se opět na 
konci srpna příštího roku a přiveze nejlepší 
armádní hudební soubory z celé Evropy.

Prohlídka areálu Hanáckých kasáren 
nás nechala nahlédnout do nitra jednoho 
z nejrozlehlejších objektů ve městě. Bohužel 
se potvrdil názor zástupců státu, kterému 
budova patří, že přestavba této historic-
ké kulturní památky na kanceláře nového 
magistrátu ve výši blížící se jedné miliardě 
korun by byla ekonomickým nesmyslem. 
Přesto nás kasárna nadchla a mám velké 
obavy z toho, aby neskončila po prodeji v ru-
kou nějakých spekulantů.

K vojenským uniformám se vázalo také 
připomenutí tragických událostí ze srp-
na 1968 a temná léta okupace sovětskou 
armádou nebo návštěva pozemní střelnice 
na Libavé.

Oproti jiným létům to letošní tak bylo 
daleko víc zelené. Nejen kvůli zmiňované 
armádě, ale hlavně díky vydatným dešťům. 
Zatímco v minulých letech magistrát a tech-
nické služby čelili kritice, že sečou suchou 
trávu a sekačkám se ucpávaly filtry pra-
chem, letos tomu bylo naopak. Přerostlá 
tráva, bodláky a další plevel, která během 
několika deštivých týdnů zamořila plochy 
veřejné zeleně, pobouřila občany a já ne-
mám problém přiznat, že oprávněně. I u nás 
před domem na Selském náměstí se mi 
jednu chvíli ztráceli moji jezevčíci v trávě 
z dohledu. Také já jsem se rozčiloval nad 
tím, že se nedaří plnit plán sečí a když už se 
přerostlá tráva seče, tak je trávník víc pošku-
baný než posečený.

Máme město rozdělené na 57 dílů a kaž-
dý týden se seče několik z nich. Obvyk-
lých pět sečí se letos po zkušenostech ze 

suchých let snížilo na čtyři a s dešti vyrostl 
problém, jak to zvládnout. Rezervy jsou 
i v kvalitě sečení, nedosekávají se plochy 
kolem keřů a další problémová místa. Ně-
kde je práce prováděna velmi dobře, někde 
to dělníci flákají.

Vypsali jsme výběrové řízení na nového 
ředitele technických služeb a jedním z jeho 
stěžejních úkolů bude zajistit vyšší kvalitu 
práce odváděné pro město. Zlepšit se musí 
taky plánování, zadávání a kontrola prací 
ze strany úředníků magistrátu. Připravuje se 
nová aplikace, která umožní občanům jed-
noduše a rychle hlásit závady a reklamace.

Současné hlášení závad na stránkách 
technických služeb funguje dobře, jak 
jsem měl možnost si ho už několikrát sám 
vyzkoušet. Zajímavostí je, že ho občané vy-
užívají nejčastěji pro oznámení nefunkční 
lampy veřejného osvětlení, nikoli třeba roz-
bitého chodníku nebo vysoké trávy.

Tak jako i v jiných oblastech fungová-
ní města důrazně kladu všem na srdce, že 
tu nejsme proto, abychom se před občany 
vymlouvali, když se něco nepodaří, ale aby-
chom služby města nebo pro město stále 
zlepšovali. Důležité je také zapojení komisí 
městských částí. Někde si party sekáčů po-
řádně hlídají, jinde tak důslední nejsou.

V úvodu jsem vzpomínal na přítomnost 
Švédů v Olomouci. Zůstalo nám tu jedno 
jejich přísloví: déšť dává růst trávě a víno 
hovorům. Letošní sklizeň vinné révy začala 
a věřím, že až budeme koštovat na náměs-
tí to letošní svatomartinské, bude to zase 
v družném hovoru, jak se na královské měs-
to Olomouc sluší.

Mirek Žbánek
primátor

Pohledem primátora

 KOMU SE NELENÍ,  
 TOMU SE ZELENÍ… 

Primátor novým 
předsedou Komory 
statutárních měst
Vrcholným představitelem Komo-
ry statutárních měst ve Svazu měst 
a obcí se stal primátor Mirek Žbánek. 
Předsedou byl zvolen 20. srpna na za-
sedání komory v Brně.

„Chci navázat na pozitivní zkuše-
nosti, ale nebráním se pojmenovat také 
problémová témata,“ uvedl po svém 
zvolení. Reagoval tak na hodnocení 
dosavadní spolupráce na úrovni vlády 
a komory. Stejně jako ostatní primáto-
ři vidí Žbánek budoucnost ve snazším 
financování městských regionů.
Primátoři podepsali v Brně deklaraci 
za lepší ukotvení spolupráce velkých 
městských celků v legislativě, kde do-
sud nemají oporu.   ste

Olomouc hostila první 
krajské setkání Svazu 
měst a obcí

Třináctidílný maraton krajských setká-
ní pro starostky a starosty zahájil Svaz 
měst a obcí v úterý 25. srpna v Olomouci. 
Představitelé měst a obcí v daném kraji, 
poslanci a senátoři z příslušného voleb-
ního obvodu i odborníci na konferenci 
diskutovali aktuální témata samospráv.

„Tento formát setkávání přispívá 
k předávání zkušeností. Starostové, 
primátoři a další zástupci samospráv 

na nich získávají cenné informace, a to 
zejména od představitelů státní správy 
a rezortních ministerstev. Jsou to klíčo-
vá data k tomu, abychom věděli, co se 
připravuje a co je aktuální. Všichni tím 
získáváme odpovědi na otázky, které 
souvisejí například s novým programova-
cím obdobím, odpadovou politikou a té-
maty, s nimiž se denně potýkáme,“ uvedl 
primátor Mirek Žbánek a nový předseda 
Komory statutárních měst.

Na programu letošního ročníku se 
tentokrát podíleli i samotní hosté. Pro-
střednictvím svazové výzvy mohli zasílat 
témata, která je nejvíce zajímají.

Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí 
a zastupuje tak více než 8,5 milionu 
obyvatel České republiky. Jako partner 
se podílí na přípravě a tvorbě návrhů 
legislativních i nelegislativních opatře-
ní v oblastech týkajících se kompetencí 
obcí, a to jak na národní, tak evropské 
úrovni.   ste
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Všichni olomoučtí prvňáčci našli na svých lavicích balíčky 
s pastelkami, barvami a psacími potřebami, ale také zdravé la-
hve. Nicméně město věnuje školákům mnohem více pozornos-
ti. O tom, co není na první pohled moc vidět, ví nejvíce Karel 
Konečný, náměstek primátora odpovědný za školství.

Zajímáte se také o bezpečnost dětí na školách?
Nejenom o zajištění bezpečného prostředí pro žáky, učitele 
a zaměstnance uvnitř areálů škol, ale také o co nejbezpečnější 
pohyb dětí ve městě cestou do školy nebo domů či zájmových 
kroužků. Ve spolupráci s řediteli se snažíme zabezpečit hlavně 
všechny vchody, aby se do školy nedostal bez vědomí perso-
nálu nikdo nepovolaný. Větší pozornost musíme věnovat také 
místům, kde by mohlo dojít ke zranění, například ve venkovních 
areálech nebo v tělocvičnách. A pokud se jedná o bezpečný 
pohyb dětí mimo školu, tak útvar hlavního architekta připravil 
pro základní školy projekt Bezpečná cesta do školy. Žáci sami 
označovali nebezpečná a nepříjemná místa do map, které jsou 
k dispozici na webu. Na základě těchto šetření byly stanoveny 
jednotlivé priority na odstraňování problémů.

Co bylo nejnebezpečnější?
Chybějící přechody pro chodce a nedostatečný výhled na silnici 
kvůli nesprávně parkujícím autům, což nás nepřekvapilo. Mu-
sím ale přiznat, že v rychlejším odstraňování těchto nedostatků 
nám brání finanční limity. Přebudovávání velkých křižovatek 
stejně jako úpravy vozovek v návaznosti na správné parkování 
představují pro město velmi nákladné položky.

Bude i v tomto školním roce fungovat Fond pomoci olomouc-
kým dětem?
Určitě bude. Už jen proto, že vzhledem k omezením v jarních 
měsících nemohla být vypsána výzva na předkládání žádos-
tí. Děti nechodily do škol a nebylo jasné, zda se budou konat 
kroužky, školy v přírodě, vlastně jakékoli akce, na které jsme 
doposud dětem ze sociálně slabších rodin finančně přispívali. 
Prozatím se nám letos podařilo získat pro Fond sponzorský dar 
převyšující dvacet sedm tisíc korun od pořadatelů olomoucké-
ho půlmaratonu. Šlo o výtěžek virtuálního charitativního závo-
du z dubna letošního roku.

Nikdo další nepřispěl?
Kdepak, přispěly i další soukromé společnosti jako Siwatec, 
Smurtfit Kappa nebo Moravská pohřební společnost. Všem dár-
cům samozřejmě patří poděkování, ale i samo město každo-
ročně do fondu vkládá sto tisíc korun. Nyní je vyhlášena nová 
výzva. Informace mohou rodiče získat přímo na školách, na od-
boru školství nebo na webu města.

Proměnily se i letos školy o prázdninách ve staveniště?
Ano, jako o každých prázdninách. Ředitelé a ředitelky mají co 
dělat, aby všechny větší i menší opravy tříd, malování a údržbu 
během dvou měsíců vůbec stihli. Kromě rutinní údržby a oprav 
probíhaly na třech školách i velké rekonstrukce.

Na kterých?
Konkrétně na Holečkově, ve Slavoníně a na Základní škole 
Dvorského na Svatém Kopečku.

Co se tam dělo?
Největší je investice třiceti čtyř milionů na škole Dvorského, 
kde se staví nová tělocvična a přestavují třídy, vznikají z nich 
odborné učebny. Nově tam bude i výtah. Méně nákladné je 
rozšíření kapacity na základní škole ve Slavoníně za necelých 
patnáct milionů, ale zato jde o časově nejdelší a organizačně 
nejkomplikovanější opravu. Paní ředitelka Kaněčková, ale i dal-
ší zaměstnanci této školy mají mnohem více starostí a zvýšené 
pracovní nasazení. Hlavně ale několik tříd dětí musí nyní do-
jíždět do náhradních prostor bývalé školy v Přichystalově ulici 
na Novém Světě. Rodičům jsem se pokusil nezbytnost opatření 
vysvětlit a požádal jsem je o schovívavost a trpělivost. No a na 
Základní škole Holečkova se o prázdninách modernizovaly čty-
ři učebny a stavěl výtah.

Takže zateplování už skončilo?
V Olomouci je bezmála sedmdesát školních budov. Většina 
z nich už je zateplena. Jsou v nich vyměněna okna, plynové 
kotle, někde byly modernizovány vodovodní sítě a vyměněny 
elektroinstalace. Přesto máme v energetické oblasti stále velký 
investiční dluh. V příštím roce se chceme soustředit na mateř-
ské školy Husitská a Dělnická. Celkově by tam investice měly 
dosáhnout skoro sedmdesáti milionů korun, z čehož třetinu pe-
něz dostaneme z dotačních titulů Životního prostředí a z Inte-
grovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.

A jak je to s rovnými střechami moderních budov?
Ploché střechy škol pro nás představují energeticko-ekologický 
potenciál. Zvláště na sídlištních školách. Jako první se hodláme 
zaměřit na Základní školu Demlova na Lazcích, u které je stře-
cha s rozlohou šesti tisíc metrů čtverečních na pokraji havarij-
ního stavu. Vznikne tam extenzivní zelená střecha, na kterou 
je možné získat až osmdesát pět procent dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. Ale také už několik měsíců jedná-
me s energetickými společnostmi o instalaci fotovoltaických 
panelů na dalších školách. Nicméně odhaduji, že hmatatelné 
výsledky se dostaví až v roce 2022.   Pavel Konečný

 „ŽÁCI SAMI OZNAČOVALI NEBEZPEČNÁ  

 A NEPŘÍJEMNÁ MÍSTA DO MAP“ 

Karel Konečný 
náměstek primátora

Kompetence: odbor školství, oddělení vnějších vztahů.
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Odbor městské zeleně pokračoval ve vy-
sazování květinových záhonů v historic-
kých parcích a nové květinové aranžmá 
vyrostlo přímo z hladiny Arionovy kašny.

Letničky se tento rok objevily v Če-
chových sadech ze směsi Strakonic-
ká louka, ve Smetanových sadech ze 
směsí Žlutá a Červená, za oranžé-
rii byla vysázena směs Letní sklizeň 
a v Bezručových sadech za mateřskou 
školou Chambord.

„Letničkové záhony jsme obnovovali ze 
stejných nebo podobných směsí jako 
loni.

Nově vznikly záhony ve Smetanových 
sadech pod lávkou nebo v parku pod 
Letním kinem,“ uvedla za odbor městské 
zeleně Martina Gerhardová. Podle ní ale 
největší pozornost poutá bohatě kvetou-
cí liliová louka v Parku pod dómem.

Louky ze směsí letniček jsou atrak-
tivní nejenom pro návštěvníky parků, 
ale i pro motýly, včely a další hmyz. 

„Pěstováním vhodných rostlin v parcích 
a venkovních prostorách vytváříme pro 
opylovače zdroj potravy a skrýše po 
celý rok,“ dodala Gerhardová.

Převládající modrá a bílá barva 
aster, mečíků a dalších rostlin kore-
spondovala celý srpen s Arionovou 
kašnou na Horním náměstí. „Květinová 
výzdoba umělecky ztvárněnou kašnu 
krásně doplňovala a dávala v době let-
ní Flory najevo, že Olomouc je městem 
květin,“ uvedla náměstkyně primátora 
Markéta Záleská.   pok

Nová 
strategie 
pro zeleň 
v Olomouci

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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

Zapojte se do diskuze nad budoucností parků, stromořadí 
a rekreačních ploch ve městě Olomouci, které představí 
strategie zeleně na veřejném jednání. 

Diskuze proběhne ve středu 16. 9. 2020 
v 17:00 v oranžerii ve Smetanových sadech.

#menimeolomouc

www.menimeolomouc.eu

 OLOMOUC OPĚT MĚSTEM KVĚTIN 
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Informace k volbám
Na území statutárního města Olomouce se 
v letošním roce budou konat pouze volby do 
zastupitelstev krajů, které jsou vyhlášeny na 
2.–3. října 2020. (Volby do senátního obvodu č. 66 
se netýkají území statutárního města Olomouce.)

Informace pro voliče omezené na osobní svobodě
z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemoc-
něním covid-19:
Pro voliče, jimž nařídila karanténu nebo izolaci krajská 
hygienická stanice nebo praktický lékař nebo jsou 
umístěni v pobytových zařízeních, která byla rozhod-
nutím krajské hygienické stanice uzavřena, se zavádí 
tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

1. Hlasování u volebního stanoviště z motorové-
ho vozidla bude probíhat ve středu 30. září 2020 
v době od 7:00 do 15:00 hodin, a to výlučně z mo-
torového vozidla. Hlasovat může volič s trvalým 
pobytem na území okresu Olomouc. Informace 
o umístění volebního stanoviště bude zveřejněna 
nejpozději 17. září 2020 na internetových stránkách 
Krajského úřadu Olomouckého kraje.

2. Hlasování do zvláštní přenosné volební 
schránky – pokud volič v nařízené karanténě či 
izolaci nemůže využít hlasování z motorového 
vozidla u volebního stanoviště, může hlasovat od 
pátku 2. října od 7:00 do 22:00 hodin do soboty 
3. října 2020 od 7:00 do 14:00 hodin za podmínky, 
že do čtvrtka 1. října 2020 do 20:00 hodin oznámí 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, že žádá příjezd 
speciální volební komise v ochranných prostředcích.

3. Hlasování v pobytovém zařízení sociálních 
služeb, které bylo uzavřeno, bude probíhat od 
čtvrtka 1. října 2020 od 7:00 do 22:00 hodin  do pát-
ku 2. října 2020 od 7:00 do 18:00 hodin ve spoluprá-
ci krajského úřadu s vedením pobytového zařízení.

Informace pro voliče (bez omezení z důvodu one-
mocnění covid-19):
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví při-
pravují možné scénáře, v jakých podmínkách budou 
volby probíhat, a to s ohledem na možnosti identifikace 
lokálního ohniska – je možno přijmout různé druhy hy-
gienicko-protiepidemických opatření ke zmírnění rizika 
nákazy (povinnost mít roušku, povinnost dezinfikovat 
ruce, dodržování odstupů apod.). Epidemiologové mají 
podmínky, za kterých se odehrají volby, zveřejnit v září, 
uzávěrka těchto Olomouckých listů je již 24. srpna 2020, 
proto není možné v tuto chvíli popsat situaci, jaká ke dni 
voleb nastane. Podmínky však budou nastaveny tak, 
aby volby proběhly bez rizika, že se hromadně nakazí 
stovky lidí. O podrobnostech budou voliči informováni 
hromadnými sdělovacími prostředky na celostátní i na 
místní úrovni.

Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 
22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.
Voliči, kteří jsou stále zapsáni do zvláštních seznamů 
na zastupitelských úřadech v zahraničí, mohou v těch-
to volbách hlasovat bez ohledu na tuto skutečnost, 
a to dle místa trvalého pobytu.

Přenosná hlasovací schránka (netýká se voliče ome-
zeného na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného 
zdraví před onemocněním covid-19): Požadavky voličů 
na přenosnou hlasovací schránku mimo volební míst-
nost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá 
Magistrát města Olomouce na tel. č. 603 808 646 nebo 
na e-mailu odb.sc@olomouc.eu nebo ve dnech voleb 
i požadavkem vzneseným přímo na okrskovou volební 
komisi jiným voličem – sousedem, členem rodiny atp.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpoz-
ději v úterý 29. září 2020 do poštovních schránek 
dle adresy trvalého pobytu. Prosíme voliče o řádné 
a viditelné označení poštovních schránek.

Voličské průkazy
Do Zastupitelstva Olomouckého kraje může být voliči 
s trvalým pobytem v Olomouci, který nebude moci volit 
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán 
(dle místa trvalého pobytu), vydán Magistrátem města 
Olomouce na jeho žádost voličský průkaz.
Na voličský průkaz lze volit pouze v rámci Olomouckého 
kraje. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát!
V případě, že po vydání voličského průkazu bude volič 
omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného 
zdraví před onemocněním covid-19, je povinen při uplat-
nění volebního práva u volebního stanoviště nebo pro-
střednictvím zvláštní přenosné schránky nahlásit, že je 
držitelem voličského průkazu a voličský průkaz odevzdat 
komisi pro hlasování.

Žádost lze podat:
• písemně – žádost musí být doručena nejpozdě-

ji dne 25. 9. 2020 a opatřená úředně ověřeným 
podpisem voliče. Adresa pro zaslání: Magistrát 
města Olomouce, odbor správních činností, oddě-
lení evidence obyvatel, OP a CD, Palackého 14, 779 
11 Olomouc

• v elektronické podobě – žádost zaslaná pro-
střednictvím datové schránky voliče – žadatele

• osobně v budově NAMIRO, Palackého 14, Olo-
mouc, odbor správních činností, oddělení evidence 
obyvatel, OP a CD, II. NP, v úředních dnech magist-
rátu, poslední den 30. 9. 2020 do 16:00 hodin.

Magistrát města Olomouce voličský průkaz předá 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Podrobnější informace k volbám  
včetně formulářů ke stažení najdete na  
https://www.olomouc.eu/volby/

Změny volebních místností
Oproti posledním volbám dochází k těmto změnám 
v umístění volebních místností, o nichž budou voliči, 
jichž se změny týkají, informováni v rámci roznášky 
hlasovacích lístků:
• volební okrsek č. 48 (původně Centrum denních 

služeb, Rooseveltova 88 A) – nyní ZŠ, Roosevel-
tova 103

• volební okrsek č. 74 (původně Penzion Chválko-
vice, Švabinského 3) – nyní Hasičská zbrojnice, 
Selské náměstí 64A

• volební okrsek č. 84 – ZŠ Svatý Kopeček, Dvor-
ského 33 – volební místnost zůstává v budově 
základní školy, ale vstup do volební místnosti 
bude z ulice Holubovy.

Místem konání voleb jsou volební místnosti 
ve volebních okrscích:

OKRSEK Č. / VOLEBNÍ MÍSTNOST

1 ZŠ AKSAMITOVA 6

AKSAMITOVA, BLAŽEJSKÉ NÁMĚSTÍ, CAMILLA SITTEHO, DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ, HAVELKOVA, KAPUCÍNSKÁ, KATEŘINSKÁ, KOZÍ, KŘIVÁ, 
LAFAYETTOVA, MICHALSKÉ STROMOŘADÍ, MLÝNSKÁ, OLO-
MOUC Č. P. 1211, OSTROVNÍ, ŠANTOVA, ŠEMBEROVA, U VÝPADU, 
UHELNÁ, WITTGENSTEINOVA

2 ZŠ 8. KVĚTNA 29

28. ŘÍJNA, 8. KVĚTNA, BARVÍŘSKÁ, DIVADELNÍ, HORNÍ NÁMĚSTÍ, 
NÁM. NÁRODNÍCH HRDINŮ, OPLETALOVA, PAVELČÁKOVA, RIE-
GROVA, ŠVÉDSKÁ, ÚZKÁ

3 FILOZOFICKÁ FAKULTA, NA HRADĚ 5

HRNČÍŘSKÁ, MAHLEROVA, MICHALSKÁ, NA HRADĚ, OSTRUŽNIC-
KÁ, PANSKÁ, PURKRABSKÁ, ŠKOLNÍ, UNIVERZITNÍ, ZTRACENÁ, 
ŽEROTÍNOVO NÁM.

4 ZŠ 8. KVĚTNA 29

DOBROVSKÉHO L 15-43, FRANKLINOVA, HANÁCKÉHO PLUKU, 
KAČENÍ, KOŽELUŽSKÁ, PEKAŘSKÁ, SLOVENSKÁ, SOKOLSKÁ, 
STUDENTSKÁ, U HRADEB, U STADIÓNU, VODÁRNÍ, ZÁMEČNICKÁ

5 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

1. MÁJE, AKADEMICKÁ, BISKUPSKÉ NÁM., DENISOVA,
DÓMSKÁ, KOMENSKÉHO L 1-13, S 4-6, KOSINOVA, KŘÍŽKOVSKÉ-
HO, MARIÁNSKÁ, MLČOCHOVA, NÁBŘ. PŘEMYSLOVCŮ, NÁM. 
REPUBLIKY, PEKÁRNÍ, VÁCLAVSKÉ NÁM., WURMOVA

6 OBCHODNÍ AKADEMIE, TŘ. SPOJENCŮ 11

HAVLÍČKOVA, JAVOŘÍČSKÁ, NERUDOVA, NEŠVEROVA, PALACHO-
VO NÁM., REMEŠOVA, TŔÍDA SVOBODY, VÍDEŇSKÁ

7 ZŠ TŘ. SPOJENCŮ 8

BEZRUČOVA, DÁNSKÁ, HYNAISOVA, KOLLÁROVO NÁM., LEGIO-
NÁŘSKÁ, PALACKÉHO L 1-21, S 4-14, PÖTTINGOVA, ŠVERMOVA, 
TŘ. SPOJENCŮ, TYLOVA, U HUSOVA SBORU, VANČUROVA

8 GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

BROŽÍKOVA, ERBENOVA, KAŠPAROVA, LITOVELSKÁ, LOLKOVA, 
NA ŠIBENÍKU, NA TRATI L 9-57, S 12, OLBRACHTOVA, PALACKÉ-
HO L 23-25, S 20-24, POD LIPAMI, PŘED LIPAMI, SOBIESKÉHO, 
VÁCLAVKOVA, WELLNEROVA

9 ZŠ TŘ. SPOJENCŮ 8

BOŽENY NĚMCOVÉ, GRÉGROVA, KAROLÍNY SVĚTLÉ, KRAPKOVA,
MARIE POSPÍŠILOVÉ, RŮŽENY SVOBODOVÉ, U MÍSTNÍ DRÁHY

10 ZŠ MOZARTOVA 48

NA VOZOVCE, POLÍVKOVA

11 ZŠ MOZARTOVA 48

DVOŘÁKOVA L 27-45, S 42-48, FOERSTROVA S 2-16, JANÁČ-
KOVA, MOZARTOVA L 39-85, S 28-48, PETELINOVA, SUKOVA, 
ŠKROUPOVA

12 ZŠ A MŠ LOGOPEDICKÁ, TŘ. SVORNOSTI 37

DVOŘÁKOVA L 3-23, S 6-36, MOZARTOVA L 3-37, S 4-24, RESSLOVA, 
TŘ. SVORNOSTI L 1-45, S 2-38

13 ZŠ A MŠ LOGOPEDICKÁ, TŘ. SVORNOSTI 37

BRANDLOVA, FOERSTROVA S 18-70, ŠKRÉTOVA, TŘ. MÍRU L 1-33
ZA ZLATOU KOULÍ, ŽILINSKÁ

14 ZŠ MOZARTOVA 48

ALBERTOVA, EDMUNDA HUSSERLA, EDUARDA HAMBURGERA, 
ŠTÍTNÉHO, WOLKEROVA

15 KD POLSKÁ 57

POLSKÁ S 2-70, POUPĚTOVA, U BOTANICKÉ ZAHRADY, U PIVOVA-
RU, VARŠAVSKÉ NÁM., ZAMENHOFOVA

16 KD POLSKÁ 57

IBSENOVA, JIHOSLOVANSKÁ, K SÍDLIŠTI, MIŠÁKOVA,  
POLSKÁ L 33-97, SCHWEITZEROVA L 3-49, S 6-50, TOLSTÉHO,  
VELKOMORAVSKÁ L 17-47

17 STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, ROOSEVELTOVA 79

ALŠOVA, ČESKOBRATRSKÁ, HUSITSKÁ, HÚSKOVA, KALIŠNICKÁ, 
MÁNESOVA, MYSLBEKOVA, REPUBLIKÁNSKÁ, ŠPÁLOVA,  
VALDENSKÁ, VELKOMORAVSKÁ L 51-65, S 50

18 STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, ROOSEVELTOVA 79

DOMOVINA, JAKOUBKA ZE STŘÍBRA, KRAKOVSKÁ, POLSKÁ L 1-31, 
ROKYCANOVA, ROOSEVELTOVA L 1-65, S 8-50, ŠVÝCARSKÉ NÁ-
BŘEŽÍ, V KOTLINĚ, ZA POŠTOU

19 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

17. LISTOPADU, BLAHOSLAVOVA, DOBROVSKÉHO S 2-8, HUSOVA,
JIŘÍHO Z PODĚBRAD, KOMENSKÉHO L 17-31, S 8-22, MASARYKO-
VA TŘÍDA L 1, S 2-8, ŠMERALOVA, U REÁLKY, ŽIŽKOVO NÁM.

20 ZŠ HELSINSKÁ 6

ALOISE RAŠÍNA, ČECHOVA, EDVARDA BENEŠE, GEN. PÍKY, GRÓN-
SKÁ, HELSINSKÁ, NORSKÁ, PRAŽSKÁ, RUMUNSKÁ, ŘEPČÍN Č. P. 91

21 ZŠ HELSINSKÁ 6

POLITICKÝCH VĚZŇŮ, TŘ. MÍRU L 37-135, S 2-104, S 120

22 ZŠ HELSINSKÁ 6

GENERÁLA FAJTLA, JOŽKY JABŮRKOVÉ, KELTSKÁ, KLUSALOVA, 
LETCŮ, LOMENÁ, NA VRŠKU, NA VYHLÍDCE, PILOTŮ, POD LETIŠ-
TĚM, POD STRÁNÍ, ŘÍMSKÁ, SLOVANSKÁ, U DVORA, U LETIŠTĚ, 
ZÁPADNÍ

23 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

ČAPKA CHODA, DĚLNICKÁ L 25-31, S 44-50, FOERSTROVA L 51-71,
TEREROVO NÁM., U KOVÁRNY

24 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

TŘ. SVORNOSTI L 47-57, S 40-54

25 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

STIBOROVA L 17-37, S 2-34

26 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

STIBOROVA L 1-13, ZELENÁ

27 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

KMOCHOVA LICHÁ ČÍSLA

28 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

KMOCHOVA SUDÁ ČÍSLA

mailto:odb.sc@olomouc.eu
https://www.olomouc.eu/volby/
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29 ZŠ STUPKOVA 16

FOERSTROVA L 1-49

30 ZŠ MOZARTOVA 48

DOBNEROVA, HNĚVOTÍNSKÁ, JANA ZRZAVÉHO, JUNÁCKÁ,  
NA CHMELNICI, NA TABULOVÉM VRCHU, PROFESORA FUKY, 
SKŘIVÁNČÍ

31 ZŠ STUPKOVA 16

JÍLOVÁ

32 ZŠ STUPKOVA 16

EINSTEINOVA, JÁRY DA CIMRMANA, KARAFIÁTOVÁ,  
OKRUŽNÍ L 37-39, RŮŽOVÁ

33 ZŠ STUPKOVA 16

FRAGNEROVA, ROŠICKÉHO, STUPKOVA, V HLINKÁCH

34 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

ANTONÍNA MORESE, BALCÁRKOVA, FRANTIŠKA ŠANTAVÉHO,  
I. P. PAVLOVA L 7-129, S 6-22, S 78-126, KARLA MAREŠE, KŠÍROVA, 
NAD LÁNEM, PUŠKINOVA, SAMOTA, THOMAYEROVA, VALAŠSKÁ,
VOJANOVA, ZA NEMOCNICÍ, ZDRAVOTNÍKŮ, ZIRMOVA

35 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

BACHEROVA, MOŠNEROVA, OKRUŽNÍ VYJMA L 37-39

36 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

BRNĚNSKÁ, PIONÝRSKÁ

37 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

ČAJKOVSKÉHO, HORNÍ LÁN, HRANIČNÍ LICHÁ ČÍSLA

38 TOPOLANY, NEDBALOVA 8

BÍLKOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ, JULIA PELIKÁNA, NEDBALOVA, TŘEŠ-
ŇOVÁ, U PARČÍKU, U SV. JANA

39 ZŠ NEDVĚDOVA 17

BIEBLOVA, FINSKÁ, KPT. JAROŠE, NEDVĚDOVA, VELKOMORAV-
SKÁ S 8-20

40 ZŠ HEYROVSKÉHO 33

HEYROVSKÉHO LICHÁ ČÍSLA

41 ZŠ HEYROVSKÉHO 33

HEYROVSKÉHO SUDÁ ČÍSLA, JANSKÉHO

42 ZŠ NEDVĚDOVA 17

HELENY MALÍŘOVÉ, KISCHOVA, LUŽICKÁ, SIENKIEWICZOVA

43 ZŠ HOLEČKOVA 10

BULHARSKÁ, HOLEČKOVA, NEŠPOROVA, SCHWEITZEROVA L 77-
121, V KŘOVINÁCH

44 ZŠ NEDVĚDOVA 17

JEREMIÁŠOVA, SCHWEITZEROVA S 52-76

45 ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

DRUŽEBNÍ, ROŽŇAVSKÁ

46 ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

VOSKOVCOVA, WERICHOVA L 19-31

47 DPS, PEŠKOVA 1

ANDĚLSKÁ, DOLNÍ NOVOSADSKÁ, LESNÍ, LOUDOVA,  
NA LOUČKÁCH, NA PAŽITU, NEBESKÁ, PEŠKOVA, SAMOTA,
SLAVONÍNSKÁ, STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ, TEICHMANNOVA,
U KAPLIČKY, VRATISLAVOVA

48 ZŠ ROOSEVELTOVA 103

ZIKOVA

49 ZŠ HOLEČKOVA 10

RADOVA, TRNKOVA LICHÁ ČÍSLA

50 ZŠ HOLEČKOVA 10

TRNKOVA SUDÁ ČÍSLA

51 STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, ROOSEVELTOVA 79

JERONÝMOVA, NOVOSADSKÝ DVŮR, ROOSEVELTOVA L 79-123, 
S 86-122, U DĚTSKÉHO DOMOVA, U RYBÁŘSKÝCH STAVŮ

52 ZŠ SLAVONÍN, ZOLOVA 2

CIHLÁŘSKÁ, DYKOVA, HAKENOVA, JANÍČKOVA L 1-25, JOSEFA 
BEKA, K LESÍKU, KYSELOVSKÁ, MACHAROVA, NA STRÁNI, POD 
KOSTELEM, POVELSKÁ Č. O. L 61, POŽÁRNÍKŮ, SLAVONÍN Č. P. 617, 
TOPOLOVÁ, U ZAHRÁDEK, VE VRBINÁCH, ZA KOSTELEM

53 ZŠ NEMILANY, RAISOVA 1

BOŽKOVA, BYLINKOVÁ, BYSTŘINOVA, ČESKÁ ČTVRŤ, HVIEZDO-
SLAVOVA, JANÍČKOVA L 39-41, KOPRETINOVÁ, KOŽUŠANSKÁ, 
LIDICKÁ, NÁVĚTRNÁ, POVELSKÁ VYJMA Č. O. L 61, RAISOVA, RU-
DOLFA CHORÉHO, SAMOTA, SPORTOVNÍ, U NEMILANKY, U SO-
KOLOVNY, ZA SOKOLOVNOU, ZA ZAHRADAMI, ZÁKŘOVSKÁ

54 SPOL. STŘEDISKO NEDVĚZÍ, JILEMNICKÉHO 29

JILEMNICKÉHO, KOLMÁ, KUBISOVA, NEKLANOVA, PECKOVA, 
PRAŠNÁ, RYBNIČNÍ, SOVÍ, ŠTÚROVA, U ROMZY, V POLÍCH,  
VÁCLAVA BURIANA, VĚTRNÁ

55 ZŠ NOVÝ SVĚT, PŘICHYSTALOVA 20

BOČNÍ, BORŮVKOVÁ, BRUSINKOVÁ, HOLICKÁ L 29-51, S 20-70, 
JAHODOVÁ, MALINOVÁ, OSTRUŽINOVÁ, RUČILOVA, RYBÍZOVÁ, 
SUDOVA, ŠÍPKOVÁ, ŠLECHTITELŮ, TECHNOLOGICKÁ, U MĚST-
SKÉHO DVORA

56 VOŠ A SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, BOŽETĚCHOVA 3

BABÍČKOVA, BOŽETĚCHOVA, FIBICHOVA, HÁLKOVA, ŠTURSOVA, 
TOVÁRNÍ, VEJDOVSKÉHO

57 ZŠ HÁLKOVA 4

JEREMENKOVA, JUNGMANNOVA, SMETANOVA

58 ZŠ HÁLKOVA 4

TŘ. KOSMONAUTŮ

59 ZŠ ZEYEROVA 28

BŘEZINOVA, MASARYKOVA TŘÍDA L 23-61, S 24-60, NEZVALOVA

60 ZŠ ZEYEROVA 28

BLANICKÁ, KAVALERISTŮ, KŘIŽÍKOVA, NA BYSTŘIČCE, NEUMAN-
NOVA, VRCHLICKÉHO, ZEYEROVA

61 ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

BARÁKOVA, BARTOŠOVA, DVORSKÁ, GEISLEROVA, HYBEŠOVA, 
JIRÁSKOVA, OSTRAVSKÁ, REJSKOVA, SLADKOVSKÉHO L 1-41, 
SMRČKOVA, STARÁ VÍSKA, TÁBORSKÁ, TOVAČOVSKÉHO, TROC-
NOVSKÁ, TYRŠOVA, U AMBULATORIA, ŽELIVSKÉHO

62 ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

FARSKÉHO, HOROVA, K MRAZÍRNÁM, KLIMECKÉHO, LERMON-
TOVOVA, PŘÁSLAVSKÁ, PURKYŇOVA, STARÉHO, ŠAFAŘÍKOVA, 
U LÁVKY

63 ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ, FÜGNEROVA, HELLEROVA, HODOLAN-
SKÁ, CHELČICKÉHO, PŘÍČNÁ, ŘEZNÍČKOVA, ŠMERDOVA

64 ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

LIPENSKÁ, MAČÁKOVA, MÁCHALOVA, NA VÝSLUNÍ, PAVELKOVA, 
PRŮCHODNÍ, ROLSBERSKÁ, VANÍČKOVA, ZA HUMNY

65 ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

EMY DESTINOVÉ, HAMERSKÁ, HANÁCKÁ, HOLLAROVA, JASELSKÁ, 
KOPŘIVOVÁ, MORAVSKÁ, NA KREJNICI, PŘEROVSKÁ, REVOLUČ-
NÍ, STAŠKOVA, TÝNECKÁ, U HŘIŠTĚ, U PEKÁRNY, U POTOKA, 
ZAHRADNÍ

66 ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

AMERICKÁ, BRUNCLÍKOVA, HOLICE Č. EV. 46E, Č. P. 383, Č. P. 961, 
JEČMÍNKOVA, KEPLEROVA, KROKOVA, NA DÍLKÁCH, NA ZÁBRA-
NÍ, NÁVES SVOBODY, NOVÝ DVŮR, PARTYZÁNSKÁ, PARTYZÁN-
SKÁ - SAMOTA, PRŮMYSLOVÁ, PŘEMYSLA ORÁČE, SLUNEČNÁ, 
STARÁ PŘEROVSKÁ, U SOLNÝCH MLÝNŮ

67 ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

HOLICE Č. P. 221, HOLICKÁ 72, PODE MLÝNEM,  
SLADKOVSKÉHO L 43-73, S 2, S 32-40, U CUKROVARU

68 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

CHARKOVSKÁ, MASARYKOVA TŘÍDA L 3-21, S 10-22, NÁBŘEŽÍ, 
PRASKOVA, U SOUTOKU, WANKLOVA

69 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

DR. MILADY HORÁKOVÉ, DUKELSKÁ, GORAZDOVO NÁM.,  
KPT. NÁLEPKY, STARODRUŽINÍKŮ

70 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, PASTEUROVA 19

ČERNÁ CESTA, KAŠTANOVÁ, KLÁŠTERNÍ HRADISKO Č. P. 146-147, 
PASTEUROVA, SOKOLOVSKÁ

71 ZŠ ČERNOVÍR, PETŘKOVA 3

BENÝŠKOVA, ČELAKOVSKÉHO, ČERNOVÍR Č. P. 296, Č. P. 368, 
ČERNOVÍRSKÁ, FRAJTOVO NÁM., HEYDUKOVA, HLUŠOVICKÁ, 
JABLONSKÉHO, LAMBLOVA, MALÉ VLČINY, NA HRÁZI, NA PART-
KÁCH, NA SEZNÍKU, NA VLČINCI, PEŘINOVA, PETŘKOVA, POLNÍ, 
SAMOTA, SEVERNÍ, STRATILOVA, SUŠILOVO NÁM., U HÁJE, 
U HRADISKA, U STARÉ MORAVY, U STAVU, ŽITNÁ

72 ZŠ TÁBORITŮ 25

BĚLIDELSKÁ, BENDLOVA, BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO, BRATŘÍ WOL-
FŮ, BYSTROVANSKÁ, DIVIŠOVA, CHVÁLKOVICE Č. P. 690, JANA 
KOZINY, LIBUŠINA, MATĚJE Z JANOVA, MILÍČOVA, NA BOJIŠTI, 
ONDŘEJOVA, PROKOPA HOLÉHO, ROHÁČE Z DUBÉ, TÁBORITŮ, 
U PANELÁRNY, ZIKMUNDOVA

73 ZŠ GORKÉHO 39

ČADOVA, EDISONOVA, FRANTIŠKA HOFŠNAJDRA, GORKÉHO, 
HILDEBRANDOVA, CHVÁLKOVICE Č. P. 579, 695, 696, CHVÁLKO-
VICKÁ L 1-63, S 2-112, KAMPELÍKOVA, LINDNEROVA, LUČNÍ,  
NA ZÁKOPĚ, PAVLOVICKÁ, SAMOTA, SIBIŘSKÁ, SLADOVNÍ, 
U PODJEZDU, VEVERKOVA, ZA KOLEJEMI, ZA MLÝNEM,  
ZA ŠKOLOU, ŽELEZNIČNÍ

74 HASIČSKÁ ZBROJNICE, SELSKÉ NÁMĚSTÍ 64A

CHODSKÁ, CHVÁLKOVICE 61E, CHVÁLKOVICKÁ L OD 65, S OD 114, 
KUBATOVA, NA LUHU, NA RYBNÍČKU, NA TRÁVNÍKU, PASTOUŠKY, 
SELSKÉ NÁM., SKOPALÍKOVA, STEJSKALOVA, ŠUBOVA, ŠVABIN-
SKÉHO, U PAZDERNY

75
MŠ SVATOPLUKOVA 11  
(BÝVALÁ CHIRURGIE, MÍSTNOST KMČ ŘEPČÍN)

BALBÍNOVA, BŘETISLAVOVA, GOGOLOVA, HORNÍ HEJČÍNSKÁ, 
KŘELOVSKÁ, KUSÁ, MÁCHOVA, MARTINOVA, MOJMÍROVA,  
NA ZAHRÁDKÁCH, NOVÁ HEJČÍNSKÁ, OLDŘICHOVA, RUBEŠOVA, 
ŘEPČÍN Č. P. 122, 335, ŘEPČÍNSKÁ, SAMOTA, STŘEDNÍ HEJČÍNSKÁ, 
SVATOPLUKOVA, ZENGROVA

76 GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

CYRILSKÁ, ERENBURGOVA, JAROMÍROVA, MATOCHOVA, ME-
TODĚJSKÁ, NA TRATI L 59-91, S 78-82, NÁM. CYRILOMETODĚJ-
SKÉ, OVESNÁ, PEŠINOVA, TŘÍDA JIŘÍHO PELIKÁNA, VITÁSKOVA, 
ZRINSKÉHO

77 GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

DOLNÍ HEJČÍNSKÁ, JARMILY GLAZAROVÉ, LADOVA, MRŠTÍKOVO 
NÁM., ŠTOLBOVA, TOMKOVA, U MLÝNSKÉHO POTOKA

78 SPORTOVNÍ HALA UP, U SPORTOVNÍ HALY 2

BOLESLAVOVA, BOŘIVOJOVA, DOBROVSKÉHO S 10-28, HELCELE-
TOVA, KUBÍČKOVA, LAZECKÁ L 1-39, S 2-22, NA STRUZE,  
NA STŘELNICI, U MORÁVKY, U SPORTOVNÍ HALY, VLKOVA

79 ZŠ DEMLOVA 18

ČERNOCHOVA, DEMLOVA, DLOUHÁ, HANUŠOVA, KLICPEROVA, 
KRAMERIOVA, VÁCLAVA III., VELESLAVÍNOVA

80 ZŠ DEMLOVA 18

JIŘÍČKOVA, KNECHTLOVA, NA LETNÉ, ZAMYKALOVA

81 ZŠ DEMLOVA 18

HERRMANNOVA, ŘEZÁČOVA, URXOVA

82 ZŠ DEMLOVA 18

ČERNOVÍR Č. P. 375, 376, FLORYKOVA, LAZECKÁ L 43-123, S 24-114, 
SAMOTA, SLÁDKOVA, SYNKOVA, TVRDÍKOVA, VAHALÍKOVA

83 ZŠ GAGARINOVA 19

AKÁTOVÁ, ALDOVA, ARNOLDOVA, BUKOVANSKÁ, DOLNÍ ÚLEHLA, 
DVORSKÉHO Č. EV. 14E, Č. P. 209, ELIŠKY JUNKOVÉ,  
GAGARINOVA, HANY KVAPILOVÉ, HORNÍ ÚLEHLA, JANOUŠKOVA, 
JESENICKÁ, K DOLEČKU, KE STROMKŮM, MYSLIVECKÁ,  
NA KOPCI, NA PADĚLKÁCH, NA PŘÍHONU, PPLK. SOCHORA, TU-
REČKOVA, U CIHELNY, U GREGORÁKU, U KŘÍŽE, U PRACHÁRNY, 
V KUKLE, V RYNKÁCH, VÍTĚZSTVÍ

84 ZŠ SVATÝ KOPEČEK, DVORSKÉHO 33

DARWINOVA, DVORSKÉHO VYJMA Č. EV. 14E, Č. P. 209,  
E. F. BURIANA, HAŠKOVA, HOLUBOVA, JASMÍNOVÁ, JEŽKOVA, 
K HÁJENCE, KOVAŘOVICOVA, KREJČÍHO, KŘIČKOVA, MENŠÍKOVA, 
NÁM. SADOVÉ, NÁVRŠÍ JANA PAVLA II., POD HVĚZDOU, RADÍ-
KOVSKÁ, SAMOTA, ŠEŘÍKOVÁ, ŠLIKOVA, U OVČAČKY, ÚSTAVNÍ

85 KD LOŠOV, SVOLINSKÉHO 65

HLINÍK, JOSEFA SIENELA, K MLÝNKU, KLUČE, KOPERNÍKOVA, 
KOVÁŘSKÁ, LENHARTOVA, LIŠKOVSKÁ, NA LUKÁCH, NA PUSTÉ, 
OŘECHOVÁ, POD HVĚZDÁRNOU, POD LESEM, SAMOTA, STRMÁ, 
SVOLINSKÉHO, U HRÁZE, ZLATÉ DOLY

86 SPOL. STŘED. RADÍKOV, NÁPRSTKOVA 1

BESKYDSKÁ, DOLANSKÁ, LOŠOVSKÁ, MALINOVSKÉHO, MARIE 
PUJMANOVÉ, NA PEVNŮSTCE, NA SUCHÝCH LOUKÁCH, NÁPRST-
KOVA, POD BOŘÍM, PŘEHRADNÍ, U SKALKY, VRCHNÍ, ZEDNÍKOVA

87 HASIČSKÁ ZBROJNICE, CHOMOUTOV, HORECKÁ 2

BAAROVA, CTIRADOVA, ČAPKY-DRAHLOVSKÉHO, DALIMILOVA, 
HORECKÁ, HRACHOVISKA, JAVOROVÁ, KRÁTKÁ, LUŽNÍ, OLŠOVÁ, 
PÍSEČNÁ, ŠTĚPÁNOVSKÁ, U SILNICE, VRBOVÁ, VÝSTAVNÍ,  
ZA MORAVOU

88 MŠ TÝNEČEK, BLODKOVO NÁMĚSTÍ 15

B. MARTINŮ, BLODKOVO NÁMĚSTÍ, CHALOUPKY, NOHEJLOVA, 
ŠEVČÍKOVA, ŠTERNBERSKÁ

89 ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

FISCHEROVA, HANDKEHO

90 ZŠ HELSINSKÁ 6

DĚLNICKÁ L 1-23, S 2-42, DRUŽSTEVNÍ, NEŘEDÍNSKÁ, ÚVOZ

91 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

I. P. PAVLOVA S 24-62, ZA VODOJEMEM

92 ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

WERICHOVA VYJMA L 19-31

93 STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, ROOSEVELTOVA 79

ROOSEVELTOVA S 78-84, SKUPOVA

94 ZŠ SLAVONÍN, ZOLOVA 2

ARBESOVA,BRYKSOVA,BUZULUCKÁ,DURYCHOVA,FRANTIŠKA 
ŘEHÁKA, HAJNOVA, HRANIČNÍ SUDÁ ČÍSLA, I. P. PAVLOVA L 131, 
JIŽNÍ, KAFKOVA, KLOSTERMANNOVA, KONRADOVA, MACHÁTO-
VA, NA STATKÁCH, POLÁČKOVA, PŘEČKOVA, RUDOLFA SMAHE-
LA, SAMOTA, WINTROVA, ZOLOVA

95 ZŠ NOVÝ SVĚT, PŘICHYSTALOVA 20

KANADSKÁ, KOLUMBOVA, NÁLEVKOVA, PITTSBURSKÁ,  
PŘICHYSTALOVA, REAGANOVA, RYBÁŘSKÁ, VIKINGSKÁ
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Od 26. září do 4. října se bude konat 30. 
ročník Ekologických dnů Olomouc (EDO). 
Environmentální festival bývá ozdoben 
pestrým programem, letos ale bude vý-
běrem toho nejlepšího, co na své dlouhé 
pouti veřejným prostorem nabídnul.

„Besedy jsou nabité inspirujícími osob-
nostmi našeho veřejného života, výstavy 
originálními tvůrci, výlety novými obje-
vy i překvapeními v naší krajině. Oldřich 
Janota v Rajské zahradě Františka Skály 
představí průřez svou tvorbou. Koncert 
EDO pak přinese celodenní příděl skvě-
lé muziky,“ uvedl za pořadatele Michal 
Bartoš, ředitel Centra ekologických akti-
vit Sluňákov.

Ekojarmark s hudebními hvězdami
Největší akcí festivalu bude Ekojarmark, 
který v sobotu 26. září na Horním náměstí 

nabídne bohatý zábavný program pro 
děti i dospělé, včetně divadla Buchty 
a loutky, tanečních kurzů, přírodověd-
ných her anebo Science show Pevnosti 
poznání.

Po celý den budou na náměstí pro-
bíhat koncerty, na kterých vystoupí AG 
Flek, Lanugo, Jananas, Mirek Kemel, Hm…, 
Květy a vše zakončí Iva Bittová, která před 
třiceti lety zahájila historii festivalu svým 
zpěvem a hrou na housle na sloupu Nej-
světější Trojice.

Besedy osobností
Od 2. října proběhnou v sále Mozarteum 
besedy EDO na téma Antinomie! Příroda 
a lidé v době rozporů. Přednášet a dis-
kutovat budou přední české osobnosti 
působící v přírodovědných a humanit-
ních oborech. Vedle sebe se objeví psy-
chiatr Cyril Höschl, ekolog David Storch, 

geolog Václav Cílek, sociolog botanik 
Jiří Sádlo, právník Jiří Přibáň, evoluční 
biolog Jan Zrzavý, biolog Anton Markoš, 
filosofka Eliška Fulínová a nezařaditelný 
Zdeněk Kratochvíl.

Celá řada dalších hostů vystoupí 
v panelových diskuzích – například zda 
je normální mít auto, o padlých mýtech 
roku 1989 a o vzpomínkách na Zdeň-
ka Neubauera, který vtiskl EDO podobu 
„společné porady o našem světě“.

Vycházky a výstavy
Celý program doplňují komentované výle-
ty do krajiny. „Lidé mohou navštívit mezi-
národně významný mokřad Litovelského 
Pomoraví, Hradec Králové, město, které 
výrazně ovlivnila tvorba architektů Kotěry 
a Gočára, připraveno je také putování po 
zahradách spontánních tvůrců, kteří své 
umění tvoří z osobního přetlaku jako svůj 
životní příběh,“ naznačil Bartoš.

Festivalové výstavy představí tvůrce, 
kteří citlivě vnímají téma vztahu člově-
ka a přírody: Lenku Falušiovou, Šimona 
Brejchu, Michala Kindernaye a Marii 
Štefanovou. Jedinečnou galerií v Domu 
přírody Litovelského Pomoraví provede 
zájemce Anna Smékalová a představí 
Rajskou zahradu Františka Skály, Lesní 
chrám Miloše Fekara, Sluneční horu 
snů Miloše Šejna a Ohniště Zlaté spirály 
Marcela Hubáčka.

„Ekologické dny Olomouc letos 
slibují i mnoho dalších ochutnávek 
z nekonečného bohatství našeho svě-
ta a stejně jako v minulosti se budou 
snažit utvářet těsnější sepětí člověka 
a přírody jako oslavu krajiny, kterou 
společně obýváme ve prospěch ucho-
vání života,“ řekl Bartoš.

Podrobný program EDO je na Face-
booku ve skupině Ekologické dny Olo-
mouc a na webu Sluňákova.   pok

 EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC  
 SLAVÍ TŘICET LET. JEDINEČNĚ! 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

produkce akcí,
eventy, moderátoři

Forsberg.cz
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ROZHOVOR

Ladislav Werkmann (*1941) pochází z Hořic v Podkrkonoší, kde absolvoval střední školu sochařsko-kamenickou. 
A srdcem je v Hořicích pořád doma. Na Univerzitě Palackého vystudoval češtinu a dějepis a myslel, že bude učit. Jenže 
v roce 1969 jej ze školy vyhodili pro antisovětský a antisocialistický postoj. Po různých peripetiích zakotvil ve Středisku 
památkové péče jako restaurátor kamenných památek. Od roku 1980 začal pracovat na volné noze a později získal 
i licenci ministerstva kultury k restaurování sochařských děl z kamene.

MUŽ SE SVOU ZNAČKOU NA VRCHOLU TROJICE
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Ladislav Werkmann byl u dvou restau-
rátorských zásahů na Čestném sloupu 
Nejsvětější Trojice. V sedmdesátých le-
tech jako pracovník Památkového ústa-
vu, o dvacet let později jako samostatný 
restaurátor, který měl za úkol připravit 
sloup k zápisu na Seznam světového dě-
dictví UNESCO.

Sloup má za sebou více restaurátorských 
zásahů, třeba i v devatenáctém století. 
A ty prý mohly být i kontraproduktivní, 
že památku víc poškodily, než opravily…
To se o minulých restaurátorech často 
říká. Ale já myslím, že v rámci svých mož-
ností dělali, co mohli. Tak to beru já.

Čím se lišila vaše poslední oprava od 
předchozích?
My jsme po dvě stě padesáti letech stáli 
před největší opravou v historii sloupu. 
Po válce se na něm dělaly jen drobněj-
ší opravy a kopie dvou andílků – světlo-
nošů. Naše oprava zahrnovala i snesení 
osmi velkých soch, které mají výšku přes 
tři metry. Spolupracovali jsme s restaurá-
tory kovů, s pasíři z firmy Houska a Dou-
da, kteří demontovali celé vrcholové 
kovové sousoší. To se restaurovalo v je-
jich ateliéru v Buštěhradu.

Jak dlouho ta oprava trvala?
Naplánována byla na víc než dva roky, 
ale vlivem různých komplikací jsme na to 
měli s bídou jeden a půl roku. Byli jsme 
ve velkém tlaku.

Jak moc jste sloup rozebrali?
V sedmdesátých letech restaurovali so-
chy Karel Lenhart a Josef Stárek, kteří 
doplňovali chybějící ruce světců a dal-
ší detaily. My jsme kromě velkých soch 
demontovali všechny sochy světlonošů, 
celou balustrádu s vázami a všechna 
schodiště. Čili brali jsme to z gruntu. 
Všechny části balustrády byly vlivem 
mrazu až o deset centimetrů odsunuty 
od sloupu. Zajímavé je, že celý sloup je 
založený jenom tři metry do hloubky, což 
je vzhledem k jeho výšce a monumenta-
litě neuvěřitelné.

Bylo něco v havarijním stavu?
Ano, například těch osm velkých soch, 
celá balustráda i hlavice sloupu. Napří-
klad socha svatého Floriána byla patrně 
poškozena pádem a v minulosti lepena. 
Trhliny se znovu otvíraly, takže muse-
la být, stejně jako všech sedm dalších, 
demontována a restaurována v ateliéru. 
Hlavice sloupu byla roztržená vlivem 
koroze kotvení kovového vrcholového 

sousoší. Opravena byla na místě, bez de-
montáže, pomocí čepů a pružných táhel.

Dělali jste i nějaké repliky?
Jen některých částí, pouze menší věci.

Předcházel opravě nějaký průzkum?
Ano, s průzkumy se začínalo v roce 1997. 
Těch dílčích bylo více než třicet. Namát-
kou restaurátorský průzkum – zvlášť 
kámen a kov, statický průzkum, petro-
grafický, meteorologický, archivní, umě-
leckohistorický, laboratorní průzkum 
salinity a polychromie a další. Při průzku-
mu kaple byl navíc zjištěn pod podlahou 
další prostor, do té doby neznámý, který 
jsme prozkoumali kamerou. Sondou se 
potvrdilo, že sloup stojí na zděných zá-
kladech vybudovaných po obvodu kaple 
a vnitřní prostor pod podlahou není vypl-
něn žádným základovým zdivem.

Že by krypta?
Myslím, že tento prostor nikdy jako 
krypta nesloužil. Nenašli jsme žádné 
stopy po vstupním otvoru ani stopy po 
uložených rakvích.

Je ve sloupu nějaký tubus?
Do vrcholového sousoší byl vložen nový 
tubus zhotovený pasířem Ivanem Hous-
kou, do kterého byly vloženy aktuální 
materiály, které uspořádali pracovníci 
magistrátu, a také vzkazy pracovníků, 
kteří se na opravě sloupu podíleli.

Prý vás na sloupu naháněli i policisté?
My jsme tam v sedmdesátém šestém roce 
nahoře přespali na lešení, s kamarády ho-
rolezci a přírodovědci. Podruhé už z tradi-
ce jsme tento bivak zopakovali i s pasířem 
v roce dva tisíce. To vzbudilo pozornost 
policie, která nás přišla nahoru zkontrolo-
vat. Když zjistili, že to není žádná výtrž-
nost, tak nám popřáli dobrou noc a odešli.

Vy sám jako hořický rodák máte ke ka-
meni asi blízko…
Od dětství jsem sbíral kameny – polo- 
drahokamy, na které je tamní kraj boha-
tý. Navíc sám hořický pískovec je vý-
znamný stavební materiál, ze kterého je 
postaveno mimo jiné Národní divadlo 
nebo Národní muzeum. Některé místní 
lomy jsou ale již zavřené.

Když budete mít v ruce dva kusy pískov-
ce, poznáte odkud který je?
U běžných druhů samozřejmě.

A sloup je z čeho?
Architektura je převážně z maletínského 

pískovce, zatímco sochy jsou většinou 
z mladějovského, který je vhodnější pro 
jemnou sochařskou práci.

Proč vám po opravě vyčítali, že sloup zů-
stal tmavý?
Průběh restaurování kontrolovali pravi-
delně památkáři a rozhodli, jaká by měla 
být míra čištění původního povrchu. 
Uplatnil se jejich názor, že se to nesmí 
s čištěním přehánět, poněvadž v průběhu 
času památka vlivem povětrnosti opět 
zčerná a razantním čištěním se poško-
zuje autorský rukopis. V současné době 
platí nová pravidla restaurování, použí-
vají se nové čisticí prostředky, šetrnější, 
a proto dochází ke změně názoru, kdy se 
kámen více zesvětluje.

Překvapilo vás něco při opravě?
Hlavně celková pružnost stavby zajiště-
ná měkkým spárováním vápennou mal-
tou a dřevěnými klíny ve spárách. Proto 
jsme nenašli žádné významnější poruchy 
v architektuře s výjimkou hlavice sloupu, 
která byla roztržena železným kotevním 
čepem vrcholového sousoší z měděného 
plechu.

Jak často by se sloup měl opravovat?
Všechny památky potřebují pravidelnou 
údržbu a obnovu chemické ochrany po-
vrchu kamene. Ta je stanovena výrobcem 
na tři až pět let. To je však pouze teorie, 
když to domyslíme, tak je nereálné sta-
vět ke sloupu tak často lešení. A z ploši-
ny je možné provést nanejvýš povrchové 
očištění dostupných míst a zjistit míru 
případných nových poškození.

Ve městě se hodně diskutovalo, jestli na 
sloupu mají být květiny…
Mně to nevadí, já mám rád živou přírodu. 
Víc mi vadí, že na náměstí nejsou stromy. 
Když jsem v šedesátých letech do Olo-
mouce přišel, tak tam ještě byly.

Vy jste toho v Olomouci opravoval asi více.
To víte, za padesát roků restaurátorské 
činnosti v Olomouci jsem nechal stopy své 
práce na mnoha památkách. Samozřejmě 
nemůžu vše dělat vlastnoručně. Za ta léta 
se vedle mě vystřídala řada spolupracovní-
ků, kterým jsem za to vděčen.

Máte svou kamenickou značku?
Mám, ale používám ji zřídka. I když na 
horní ploše hlavice sloupu jsem ji přidal 
k podpisům ostatních restaurátorů, kteří 
se v průběhu let na restaurování podíleli.

 Pavel Konečný

ROZHOVOR
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 LETNÍ FLORA PŘEDČILA OČEKÁVÁNÍ 

Na 15 tisíc návštěvníků přilákala v srpnu letní etapa 
květinové a zahradnické výstavy Flora Olomouc. Již nyní se 
chystá podzimní část s veletrhy Hortikomplex a Olima.
Tradiční podzimní přehlídka ovoce a zeleniny letos láká 
na ukázku nejlepších českých výpěstků. Hlavní expozice 
Zdravá rostlina se zaměří zejména na vnitřní složení 
a zdraví prospěšné látky. Podzimní Flora se uskuteční od 
1. do 4. října. Autorkou hlavní expozice bude floristka  
Pavlína Švecová.   pok
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Poprvé v téměř šedesátileté historii od-
dílu kanoistiky SK UP Olomouc má klub 
seniorského reprezentanta v olympijské 
disciplíně.

Tereza Kneblová, věkem ještě juniorka, 
se probojovala do seniorského slalo-
mového národního družstva dospělých 
a bude reprezentovat na mistrovství Ev-
ropy v Praze Troji. V kvalifikaci mladá zá-
vodnice obsadila postupové třetí místo.

„Je to neuvěřitelné, v posledním 
závodě jsem totiž udělala obrovskou 
chybu a nedostala se ani do finále, a tak 

jsem si myslela, že už nemám šanci. Ve 
finále ale podobně chybovala i Martina 
Satková, s níž jsem o místo bojovala. Její 
smůla mě tak nakonec posunula do re-
prezentace, což jsem už vůbec nečekala 
a nemohla tomu uvěřit,“ líčila své pocity 
novopečená seniorská reprezentantka. 
Tereza je nejmladší závodnicí v letošním 
výběru Jiřího Pultery.

Stejného úspěchu dosáhl i bývalý olo-
moucký singlkanoista Václav Chaloup-
ka, dnes jezdící za USK Praha. Evropský 
šampionát v Praze bude probíhat od 18. 
do 20. září.   deš

 KNEBLOVÁ BUDE REPREZENTOVAT   
 VE SLALOMU 

Zora v poháru prošla až do finále
S několikaměsíčním zpožděním vyvrcho-
lila česká pohárová soutěž házenkářek. 

Do závěrečného turnaje čtyř nejlepších 
postoupily také hráčky Olomouce  
a rozhodně nezklamaly. V semifinále po-
razily Sokol Písek 34:18. Zora odehrála 
parádní vystoupení a klíčový náskok zís-
kala už po deseti minutách. V poločase 
Hanačky vedly o devět branek a zaslou-
ženě postoupily.

Ve finále proti Mostu se pokusily zaskočit 
favorizovaného soupeře a dlouho se jim 
to dařilo. Olomouc dokonce díky aktivní-
mu a produktivnímu výkonu první poločas 
o gól vyhrála. Vedení Zora držela do 46. 
minuty, závěr zápasu ale nezvládla. Hráč-
ky Baníku vyrovnaly, ve dvojnásobném 
oslabení Olomouce se dostaly do vedení  
a náskok už v koncovce nepustily. Zora 
prohrála 27:32, přesto ukázala, že na se-
zonu bude dobře připravena.   deš

PŮJČOVNA 
SVATEBNÍCH 

A SPOLEČENSKÝCH 
ŠATŮ

ZAHAJTE 
PLESOVOU SEZÓNU 

JEDINEČNÝMI 
SPOLEČENSKÝMI 
ŠATY A DOPLŇKY

NAJDETE NÁS

BEA campus Olomouc
tř. Kosmonautů 1288/1

Maestra Fashion

777 757 217

20-08-07_inzerce_zari.indd   120-08-07_inzerce_zari.indd   1 12.08.20   11:5212.08.20   11:52

Zlatá Páťalová
Nejlepší z nejlepších. Tak si nyní může 
říkat Michaela Páťalová, majitelka 
olomoucké Tanceláře, která v polovině 
srpna přivezla zlatou medaili z MČR 
v Pole Sportu. Zvítězila v elitní katego-
rii žen a stala se tak nejlepší poledan-
cerkou v Česku.

„Tančím odmala, ale pole dance mě 
před několika lety naprosto uchvá-
til. Když můžu své nadšení předávat 
i ostatním, je to pro mě obrovská ra-
dost,“ tvrdí zlatá Páťalová.  jau
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Pavel Bittner získal zlato na mistrovství republiky

V Plzni se jelo cyklistické Mistrovství 
České republiky v mládežnických ka-
tegoriích. Opět se dařilo olomouckému 
týmu Mapei Merida Kaňkovský. V hro-
madném závodě získal Pavel Bittner zla-
to a Jakub Havrlant bronz. Bittner získal 
ještě stříbro v časovce.

Na mistrovství ČR juniorů to byla bi-
tva dvou velkých talentů Pavla Bittnera 
z Mapei Merida Kaňkovský a Mathiase 
Vacka z italského Team Giorgi. Bittner 
dokázal v hromadném závodě Vacka po-
razit a oplatil mu tak porážku z časovky. 
Úspěch týmu Mapei Merida Kaňkovský 
podtrhl v hromadném závodě třetí Jakub 

Havrlant, Bittnerův oddílový kolega.
„Byl to těžký dlouhý závod, protože jsme 
do pátého kola hlídali úniky a pak jsme 
začali i my útočit. Nakonec z toho pro 
nás byl titul a bronz. Kluci ze sebe vydali 

maximum, byl to nádherný pocit sledo-
vat je na trati a v cíli,“ řekl k úspěchu ma-
nažer a trenér stáje Jiří Kaňkovský.

Smůla se lepila na kola kadetům, 
kteří v hromadném závodě pro pád 
nedojeli na bednu. „Tři kilometry před 
cílem jsme měli na čele Mráze s Mülle-
rem, ale byli v pádu a bylo po nadě-
jích,“ mrzelo Kaňkovského.

V časovce, na trati dlouhé 21 kilome-
trů, zvítězil Mathias Vacek. Pro stříbro si 
dojel nedávný vítěz závodu Regionem 
Orlicka Lanškroun Pavel Bittner. Třetí do-
jel Daniel Žvak z Kolína. „V časovce jsme 
bohužel měli technické problémy. Pavlovi 
spadl řetěz, namotalo se to a chvíli nám 
trvala oprava, ztratil tam hodně,“ řekl ke 
stříbru v časovce Jiří Kaňkovský.   deš

Sigma má nové dresy i maskota

V nových dresech i s podporou nového 
maskota vstoupila do nové sezony fot-
balová Sigma. Návrh na nové sady dresů 
vznikl ve spolupráci s dlouholetým part-
nerem klubu firmou Lionsport.

„Společně jsme nasimulovali tento mo-
del dresu pro nadcházející sezonu. Vě-
říme, že se fanouškům bude líbit,“ řekl 
marketingový manažer David Holly, pod-
le něhož bude mít tým opět k dispozici 
tři sady dresů. „V domácím prostředí bu-
deme hrát standardně v modré variantě. 
Dresy pro venkovní zápasy budou znovu 
červené, pro zápas v Plzni budeme mít 
připravenou bílou sadu,“ podotkl.

Dresy budou k dispozici také fanouš-
kům ligového mužstva. Cena dresu bude 
stejná jako loni 1350 korun. „Pro fanouš-
ky děláme ve fanshopu i potisk na záda 
dle vlastního zadání,“ dodal Holly. Kro-
mě dresů má tradiční klub také nového 

maskota. „Myšlenka přijít s novým masko-
tem vznikla již před časem. Hlavní otázka 
zněla, co konkrétně by měl maskot z klu-
bového pohledu charakterizovat. Po úva-
hách a diskuzích vzešel nápad Poseidóna 
a jeho trojzubce, který je součástí znaku 
našeho nejdelšího partnera, po kterém 
klub nese název. Poseidón je také spjatý 
s vodou, stejně jako Sigma Group,“ uvedl 
marketingový manažer.  

Do návrhu vizuální podoby maskota 
se zapojili i fanoušci. „Před dvěmi lety 
jsme fanoušky vyzvali, aby nám ztvárnili 
Poseidóna v sigmáckých barvách. Přišlo 
nám několik zajímavých návrhů, kterými 
jsme se inspirovali. Na fanoušcích také 
bude vybrat jméno našeho nového mas-
kota,“ dodal Holly.   deš

Na konci srpna představili hokejis-
té HC Olomouc nové dresy pro sezonu 
2020/2021. Na Horním náměstí se sešli 
v hojném počtu fanoušci, kteří mohli 
vidět křest dresu přímo naživo. Obrán-
ce Jiří Ondrušek společně s primátorem 
Mirkem Žbánkem pokřtili dres.

„Je to nejhezčí dres za dobu, co jsem 
v Olomouci. Líbí se mi, že je krásně vidět 
logo, což je hlavní symbol dresu. Také se 

mi líbí černé pruhy, je to velmi dobré oži-
vení,“ pochvaloval si Ondrušek.

Přesně takový byl i záměr klubu. „Byl to 
náš hlavní cíl. Chtěli jsme, aby logo hrálo 
primární úlohu. Pak jsme tam chtěli dostat 
lehce černou barvu, aby to ladilo i k hel-
mám, které máme černé,“ uvedl marketin-
gový manažer klubu Simon Vejtasa.

Nové dresy mají dvě varianty, červe-
ná by měla být na venkovní zápasy a bílá 
na domácí. „V extralize je dané, že všichni 

mají světlou variantu domácího dresu. 
Mělo by to tak být i letos,“ vysvětlil Vejtasa.

Teď samotní hráči věří, že pokřtěné 
dresy jim přinesou štěstí i do sezony, ve 
které budou mít jen nejvyšší cíle.

„Od našich borců očekávám na ledě 
plné nasazení a hodně bojovnosti, aby 
co nejlépe reprezentovali naše město. 
My komunální politici zase uděláme vše 
proto, aby mohli hrát v reprezentativním 
prostředí, konec konců. Novým osvět-
lením haly a novou střechou začínáme. 
A moc bych jim přál, aby se povedlo najít 
nové silné sponzory a hokejisté se mohli 
soustředit jen a jen na hokej, prohlásil 
primátor Mirek Žbánek.

Hráči Mory, jak se klubu přezdívá, 
myslí v nové sezoně na play-off. „Musíme 
být na sebe nároční a dívat se dopře-
du,“ nabádá Ondrušek, který je nadšený 
i z nového sloganu klubu #VšeciSpolu. 
„Je to krásné. Olomoucký tým je známý 
tím, že to je jedna rodina,“ myslí si.  ste

 PRIMÁTOR POKŘTIL HOKEJOVÉ DRESY 
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

» www.moravskedivadlo.cz

7. 9. 19:00 Krvavá svatba 
Surrealistické taneční divadlo podle F. G. Lorcy

Balet

8. 9. 19:00 Donaha!
Co chcete víc...

Muzikál

9. 9. 19:00 Dům Bernardy Alby
Dohlédni dna ženské duše

Činohra

10. 9. 19:00 Donaha!
Co chcete víc...

Muzikál

11. 9. 19:00
Když se zhasne (Hrajeme v Divadle na Šantovce)

Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…
Činohra

12. 9. 16:00 Kočičí hra
Žijeme jedna pro druhou

Činohra

13. 9. 16:00 Její pastorkyňa
Opera ve třech dějstvích

Opera

14. 9. 19:00 Evžen Oněgin 
Čekám tě. Přijď!

Činohra

15. 9. 19:00 Lovci perel
Exotická opera

Opera

16. 9. 19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta

Opereta

17. 9. 19:00 Na tý louce zelený
Česká lidová opereta

Opereta

18. 9. 19:00 Nedotknutelní
Světová divadelní premiéra

Činohra

19. 9. 19:00 Krvavá svatba 
Surrealistické taneční divadlo podle F. G. Lorcy

Balet

20. 9. 19:00 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet

Činohra

21. 9. 19:00 Nedotknutelní
Světová divadelní premiéra

Činohra

22. 9. 19:00 Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta

Opereta

23. 9. 19:00 Zvonokosy
Muzikál

Muzikál

25. 9. 19:00 Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici

Činohra

26. 9. 19:00 Královny (Hrajeme v Divadle na Šantovce)
Kde je humor, je i naděje

Činohra

26. 9. 19:00 Giselle
O lásce na první pohled

Balet

27. 9. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

28. 9. 19:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

29. 9. 19:00 Jméno (Hrajeme v Divadle na Šantovce)
Nepodceňujme sílu rodného listu

Činohra

29. 9. 19:00 Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích

Opera

30. 9. 19:00 Giselle
O lásce na první pohled

Balet

7. 9.
19:00
MVF

Poklady varhanního romantismu
F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Reubke, L. Vierne,  

F. Schmidt

Nathan J. Laube (USA) – varhany

katedrála 
sv. Václava

10. 9.
19:00
MVF

Ruské inspirace
L. Vierne, A. Grečaninov, S. Tanějev, T. Chaliullin,  

D. Šostakovič, P. I. Čajkovskij, M. P. Musorgskij

Timur Chaliullin (Rusko) – varhany

katedrála 

sv. Václava

14. 9.
19:00
MVF

Dialogy cembala a varhan
J. S. Bach, J. Pachelbel, D. Buxtehude, G. Muffat

Bernhard Klapprott (Německo) – cembalo, 
varhany

kostel  

Panny Marie 

Sněžné

17. 9.
19:00
MVF

Vive la musique française!
J. S. Bach, C. Franck, Ch. Widor, L. Vierne,  

C. Saint-Saëns, M. Dupré, T. Escaich, V. Dubois

Vincent Dubois (Francie) – varhany

katedrála 

sv. Václava

24. 9.
19:00
A

Tradiční i současná hudba v harmonii 
Zahajovací koncert sezony
M. Keprt, B. Martinů, A. Dvořák, I. Krejčí

Ivo Kahánek – klavír, Jakub Klecker – dirigent

Reduta

25. 9.
19:00
R

Tradiční i současná hudba v harmonii 
Zahajovací koncert sezony – repríza
M. Keprt, B. Martinů, A. Dvořák, I. Krejčí

Ivo Kahánek – klavír, Jakub Klecker – dirigent

Reduta

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

» www.mfo.cz
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
8. 9. Život mimo domov – Ukrajina
životní zkušenosti z Ukrajiny a Česka od Kristyny Staško, která u nás 
našla svůj druhý domov, v 17 hodin v budově na náměstí Republiky. 
Zároveň bude představena kniha o úspěšných Ukrajincích, kteří 
zakotvili v České republice.

11. a 12. 9. Roboti mezi námi
seznámení s možností 3D tisku a prací s programovatelnými robotky 
v budově na náměstí Republiky v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu 
od 10 do 14 hodin. Malí i velcí si mohou sestavit toho svého, kterého 
budou dálkově ovládat.

11. a 12. 9. Čítárna u kašny (Tritonů)
setkání ve veřejném prostoru spojené s možností začíst se do jedné 
z nabízených knih v pátek od 12 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 
17 hodin. Každý návštěvník si navíc může jako dárek odnést domů knihu.

12. 9. Prohlídka kubistické vily Františky Lipčíkové (tzv. Hrubanovy vily)
objevování tajných zákoutí, zajímavosti o historii vily získané od 
pamětníků a povídání o osobnosti architekta Rudolfa Stockara 
Bernkopfa od 10–16 hodin na pobočce Brněnská.

12. 9. Pátráme v knihovně
soutěž pro celé rodiny spojená s prohlídkou historické budovy 
knihovny v rámci Dnů evropského kulturního dědictví od 8 do 
16 hodin na náměstí Republiky.

Obal si sešity a učebnice
možnost naučit se obalovat knihy pod vedením zkušené knihovnice:
8. 9. a 10. 9. 13–18 hodin pobočka Holice,
14. 9. 13–18 hodin pobočka Brněnská,
15. 9. 14–17 hodin oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky.

15. 9. Na léto jde stáří
program s písničkami Z. Svěráka a J. Uhlíře pro rodiče a děti na 
pobočce Holice od 10 do 11:30 hodin.

21. 9. Klub deskových her
se sejde od 15 do 18 hodin v budově na náměstí Republiky, zvány 
jsou všechny věkové kategorie. Přihlášení v knihovně nebo na 
deskovky@kmol.cz.

23. 9. Podzimní hrátky s batolátky
celostátní projekt S knížkou do života věnovaný podpoře čtenářství 
dětí již od narození pokračuje setkáním rodičů či prarodičů s těmi 
úplně malými dětmi od 10 hodin na pobočce Brněnská. Čeká nás 
krátký program inspirovaný podzimem. 

24. 9. Madeira – ostrov úsměvů a věčného jara
okouzlení bez přestání kvetoucím ostrovem, jeho vlídnými obyvateli 
a příjemným podnebím přenese na všechny posluchače Ing. Petr 
Kozel v 17 hodin na pobočce Jungmannova.

1. 10. Právo není suchopár
setkání s JUDr. Jarmilou Podivínskou v budově na náměstí Republiky 
v 16 hodin. Představíme si středověké pojetí práva. Nebudou chybět 
ani úsměvné případy ze soudních síní i předsíní.

 VÝSTAVY 

Budovu na náměstí Republiky oživují do konce září fotografie Sofie 
Skřipské. Terčem jejího objektivu jsou převážně zvířata.

Energetickými obrazy Elen Xenier Badurové plnými světla a lásky se 
můžete nechat unášet na andělských vlnách na pobočce Brněnská.

Pobočka Jungmannova nabízí fotografie cestovatelky Moniky 
Kupcové, které nás přesvědčí o tom, že Anglie není jen mlha a déšť.

Zajímavé keramické a porcelánové hrnky ze soukromých sbírek 
najdete po celé září na pobočce Holice.

„45“ Malování je dobrodružství. Tanec života…
V Galerii města Olomouce vystavují dvě jubilující malířky  
Miroslava Trizuljaková a Zdena Höhmová. Obě narozené v roce 
1955, spolužačky ze studií na pražské Akademii výtvarných 
umění (1975-81), osobnosti představující dva světy navzájem 
vzdálené a zároveň blízké. Pojí je silné, výjimečné přátelství tr-
vající 45 let, provázené řadou společných výstav a uměleckých 
projektů, včetně aktivit s mezinárodním dosahem. 

 
Tvorbu Zdeny Höhmové charakterizu-
je osobitá volba témat a výtvarných 
prostředků. Pro její výtvarný projev je 
typická kombinace výtvarných technik, 
propojení olejomalby s kresbou uhlem 
nebo frotáží ve hladké i strukturální 
malbě, stejně tak jako práce s otisky ba-
revných pigmentů, písku a grafitu, které 
tak spojují dva důležité rysy její malířské 
tvorby – smysl pro experiment a cit pro 
zachování vnitřní kontinuity.

Miroslava Trizuljaková se po celou 
svoji profesní dráhu pohybuje mezi 
restaurátorskou prací a volnou malíř-
skou tvorbou. Vše, co je v restaurování 
řeholí, nekonečnými hodinami dřiny, 

trpělivostí, hloubkou znalostí technických postupů, klasických 
i nových malířských materiálů, a velkou citlivostí k originálním 
hodnotám právě restaurovaného díla, se v její volné tvorbě pro-
měňuje na svobodný, radostný koncert.  ise

8. 9. 19:00 Squadra Sua: O humoru / Absolutely Mozarteum

9. 9. 17:00 Výstavou JAKO HOST  
s Helenou Zápalkovou

Arcidiecézní  
muzeum
 Olomouc

11. 9. 20:00 Via Lucis | Ivan Theimer
Arcidiecézní  

muzeum 
Olomouc

12.–13. 9. 10:00–18:00 Piš, hmatej, krokuj, odhaduj…
Arcidiecézní  

muzeum 
Olomouc

12.–13. 9. 15:00 Místo akce: muzeum!
Arcidiecézní  

muzeum 
Olomouc

15. 9. 16:00 Ateliér 6+ 
Muzeum  

moderního 
umění

15. 9. 17:00 Julie Kačerovská: 
Autorská kniha ve sbírce i online

Mozarteum

17. 9. 19:00 Olivy vs. Piskala Crew Mozarteum

22. 9. 19:00 Parazit Mozarteum

24. 9.– 
11. 10.

– Světlo tvoří
Muzeum 

moderního 
umění

25. 9. 18:30 Lea Vítková zve na… Mozarteum

25. 9. 19:00 Obrazoslovnost relativity
Muzeum 

moderního 
umění

26. 9. 16:00 Obrazoslovnost relativity
Muzeum 

moderního 
umění

28. 9. 15:00 Cena Václava Buriana Olomouc
Muzeum 

moderního 
umění

29. 9. 19:00 Umění tapisérie s baterkou v ruce
Muzeum 

moderního 
umění

29. 9. 18:00 
a 20:00 Show must go on 5 – Never really holiday

Muzeum 
moderního 

umění

29. 9. 19:00 Renoir Mozarteum

ZÁŘÍ V MUZEU UMĚNÍ OLOMOUC

mailto:deskovky@kmol.cz
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Národní zahájení & 20 let v UNESCO
Dny evropského dědictví

7.–13. září 2020 | ded.olomouc.eu

Open air
INDICAN  
& Moravská filharmonie Olomouc 
čtvrtek 10. září | 21:00 | Horní náměstí 
jedinečný koncert nové olomoucké kapely 
INDICAN s orchestrem Moravské filharmonie 
spojený s vizuální show

Balet pro Olomouc
pátek 11. září | 20:00 | Horní náměstí 
exkluzivní baletní open air galakoncert 
s hvězdami baletu Moravského divadla 
Olomouc

Modlitba pro Olomouc
10., 11. a 12. září | 22:00 | Horní náměstí 
audiovizuální show na sloupu Nejsvětější Trojice 
k 20. výročí UNESCO

Hlavní program 
sobota 12. září
Národní zahájení Dnů evropského dědictví 
sobota 12. září | 10:00 | Horní náměstí 
slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví  
se Sdružením historických sídel Čech,  
Moravy a Slezska

Koncerty
sobota 12. září | 10:30–22:00 | Horní náměstí 
10:30 | Gabriela V.G. 
12:00 | Radim Černý
14:00 | Hope Astronaut 
15:30 | Circus Problem 
17:00 | Alen 
18:00 | Katarína Knechtová 
20:00 | Ondřej G. Brzobohatý s kapelou 

& Elis Mráz j.h.

Modlitba pro Olomouc
12. září | 21:30 | Horní náměstí audiovizuální 
show na sloupu Nejsvětější Trojice k 20. výročí 
UNESCO

Doprovodný program
koncerty, divadla, filmové projekce, výstavy, 
tvůrčí dílny pro děti, jarmark, místní pivovary, 
regionální vína a gastronomie

Tvůrčí dílny pro děti
sobota 12. září | 10:00–18:00 | Horní náměstí 
výtvarné a vědecké dílny 
barokní vědecké dílny Geniator  
Svatá Trojice Studia Experiment

Divadlo pro malé i velké v nádvoří radnice
Pohádka o mašinkách
sobota 12. září | 11:00
pohádka Divadla Tramtarie

Pověsti olomoucké | sobota 12. září | 13:00 
představení plné olomouckých záhad, ale také 
humoru a písniček Hudebně-dramatického 
studio při MDO

Šermířsko-divadelní představení Hrdinové 
sobota 12. září | 15:00
humorně laděné představení spolku Adorea

Doprovodný program 
7.–12. září
Koncerty & filmové projekce v Letním kině 
7.–12. září | 18:00 a 20:00 
koncerty | 18:00 | Terez Wrau, Zdeněk Bína, 
The Gardeners, Zapomělsem, Dirty Old Dogs, 
Misha & Tom, Yogi McFly
filmy | 20:00 | Zapomenuté světlo, Harry a syn, 
Goyovy přízraky, Postel, Pianista 

Olomoucké antikvariátní trhy 
8.–12. září | 9:00–18:00 | Dolní náměstí 
tradiční knižní a antikvariátní trhy 

Oživ centrum 
11.–12. září | 10:00–22:00 
prostor za Galerií Moritz
nový festival plný designu, jídla a zábavy

FlerJarmark
11.–12. září | 10:00–17:00 | Dolní náměstí 
trh s designovými a ručně vyráběnými produkty

Letní čítárna u kašny
pátek 11. září | 12.00–17.00 a sobota 
12. září | 10.00–17.00 | náměstí Republiky 
tradiční čítárna Knihovny města Olomouce

Oslava 1. narozenin dětského 
knihkupectví Zlatá velryba
pátek 11. září | 9:00–18:00 | knihkupectví 
Zlatá velryba, Dolní náměstí 23
oslava výročí knihkupectví, 
setkání se spisovateli a ilustrátory 

Via Lucis – Ivan Theimer 
videomapping VZÁŘÍ
pátek 11. září | 20:00–22:00 
Arcidiecézní muzeum – nádvoří 
videomappingová projekce inspirovaná tvorbou 
sochaře Ivana Theimera

Památky
Dny otevřených památek | 12.–13. září 
zpřístupnění olomouckých památek, institucí 
a zajímavých objektů

Komentované prohlídky & procházky
7.–13. září
netradiční prohlídky pozoruhodných míst se 
zajímavými osobnostmi

Výstavy
Stencils of the Famous | Šablony slavných 
7. září 2020 – 1. září 2021
budova měšťanského pivovaru,
ulice Lafayettova a Uhelná
návrat slavných osobností do Olomouce v rámci 
Street Art Festivalu

Stavby čtvrtstoletí 
9.–13. září | 18:00 | Dolní náměstí 
výstava novodobého českého stavitelství 
a architektury | středa 9. září – vernisáž výstavy

Návrat olomouckých unikátů 
Pařížská polyglota & Saltzerova mapa 
12.– 20. září | Vlastivědné muzeum 
v Olomouci
výstava exkluzivních exponátů

Nositel tradic lidových řemesel 
12. září – 4. října | úterý–sobota
15:00–18:00 | Smetanovy sady, oranžerie 
výstava lidových výrobců, kterým ministr kultury 
udělil titul Nositel tradice lidových řemesel

Sculpture Line | 7.–13. září 
Smetanovy sady, Jungmannova
sochařský festival představující sochy a výtvarné 
objekty ve veřejném prostoru

Lafayette
Olomoucké lafayettovské slavnosti 
6.–13. září | Správní archiv Armády ČR, 
náměstí Republiky 4
VII. ročník divadelních her Jana Sulovského
o osobnostech, které se trvale zapsaly
do historie města

Líbánky (nejen) na Hané – Ze života 
Josefa Mánesa | neděle 6. září 2020 | 19:00

Lafayette – Hrdina dvou světadílů
neděle 13. září | 16:00 
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pátek 11. září, 9:00–18:00

13:00  Autorské čtení z knížky  
Stela a 16 huskyů 

15:00  Předčítání pro děti s básní-
kem, moderátorem a překla-
datelem Ivem Šmoldasem

16:00  Setkání, autorské čtení a poví-
dání o knížkách se spisovatel-
kou Danielou Krolupperovou

17:00  Setkání a autorské čtení s Voj-
těchem Matochou, autorem 
knižní série Prašina

Po celé odpoledne výtvarné dílny 
s ilustrátory a výtvarníky – Patrikem 
Antzakem, Evou Chupíkovou 
a Petrem Šmalcem

KULTURA

Dveře Zlaté velryby se čtenářům popr-
vé otevřely loni v létě. Sen otevřít dětské 
a rodinné knihkupectví přišel ale už dáv-
no předtím. Zlatou velrybu na Dolním 
náměstí společně otevřely dcera s má-
mou, Tereza a Yvona Pařízkovy. 

„S pečlivostí vybíráme to nejpovedenější ze 
současné nabídky knih pro děti a mládež. 
Najdete u nás knihy se silným příběhem či 
tématem, výjimečným výtvarným zpracová-
ním, reedice, ale i dětmi po celém světě mi-
lované knihy, které v českém překladu vyšly 
teprve nedávno,“ popsala Yvona Pařízková. 

Do Zlaté velryby se mohou děti přijít 
zaposlouchat do pravidelného před-
čítání z úst herců olomouckých divadel.

Zlatá velryba je také hlavní posta-
vou z Městečka Lážoplážo, první kníž-
ky, kterou napsala Tereza Pařízková. 
„Ta postava je kouzelná a dokáže splnit 
mnoho přání. Naše nám už splnila, ale 
není to žádná troškařka a neustále 
nám plní další. Například to, že se nám 
podařilo otevřít online prodejnu knih 
pro děti a usnadnit našim zákazníkům 
výběr titulů na dálku,“ řekla mladá au-
torka.   pok

 DĚTSKÉ KNIHKUPECTVÍ  
 ZLATÁ VELRYBA SLAVÍ PRVNÍ ROK 

Hvězdy varhanní 
scény v Olomouci

Mezinárodní varhanní festival přivezl 
do Olomouce světovou varhanickou 
špičku. Na pěti koncertech vystupují 
varhaníci z USA, Ruska, Francie, Ně-
mecka a Česka. Letošní 52. ročník se 
nese ve znamení dvou výročí: 150 let 
od narození významného francouz-
ského varhaníka a skladatele Louise 
Vierna a 10 let od úmrtí dlouholeté-
ho prezidenta a dramaturga festiva-
lu Antonína Schindlera, který stál u 
jeho zrodu v roce 1969.

Zahajovací koncert se uskutečnil 
3. září, závěrečný je na programu v 
pátek 17. září a bude patřit titulární-
mu varhaníkovi pařížské katedrály 
Notre-Dame Vincentu Duboisovi. 
Jeho program symbolicky zakončí 
vlastní improvizace na jméno Louis 
Vierne.   pok

Tereza Pařízková (*1987)

  
Vystudovala scenáristiku a drama-
turgii na FAMU a film studovala i na 
stážích v New Orleans a Jeruzalé-
mě. Svou tvorbu věnuje dětskému 
divákovi a čtenáři.  
Napsala několik knih pro děti – 
Městečko Lážoplážo: Zlatá velryba 
(2018), Městečko Lážoplážo: Křáp 
Pařát (2018), Stela a 16 huskyů 
(2019), Stela v zemi tučňáků (vyjde 
letos).

Nedotknutelní: 
z filmu rovnou na 
olomoucké jeviště
Tituly, které Moravské divadlo kvůli vy-
nucené pauze nemohlo uvést na jaře, se 
premiér dočkají na podzim. Jen v září zís-
ká repertoár tři nové přírůstky. 

Velkou událostí pro divadlo bude čes-
ká premiéra adaptace populárního fran-
couzského filmu Nedotknutelní v pátek 
18. září. Francouzská tragikomedie ověn-
čená Českým lvem za nejlepší zahranič-
ní film. K režii inscenace oslovilo vedení 
činohry Pavla Kheka, uměleckého šéfa 
hradeckého Klicperova divadla. 

„Do konce roku uvede divadlo šest no-
vinek. Předvánočním dárkem pak bude 
uvedení muzikálu Hello, Dolly! Diváci se 
ale dočkají také exkluzivního baletního 
galavečera na Horním náměstí a oslav 
stého výročí vzniku stálé české divadelní 
scény v Olomouci,“ potvrdil mluvčí diva-
dla David Kresta.

V roce 2021 nabídne Moravské divadlo 
Olomouc jedenáct premiérových titulů 
a k tomu jednu pohádku nejen pro dět-
ské diváky.   pok

PROGRAM OSLAV
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TOMÁŠ SVOBODA Z POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA:

Pojištění proti živlům i řadě dalších nebezpečí

„Jednodušší škody klientům zaplatíme 
bez zbytečného papírování do několika 
pracovních dnů. Tak by mělo fungovat 
moderní pojištění,“ řídká manažer part-
nerské kanceláře Olomouc pojišťovny 
Kooperativa Tomáš Svoboda.

Živly řádí a letošní rok zase přinesl řadu 
lokálních povodní, vichřice i kroupy. Jak 
mi může pojištění pomoci?
Dnešní moderní produkty zpravidla 
umožňují několik variant řešení, proto 
stačí, aby si klient za pomoci zkušeného 
pojišťovacího poradce správně vybral. 
Nabídka bývá rozdělena na řekněme 
„základní balíček“ pro zákazníky, kteří 
preferují levnější ochranu pouze proti 
hlavním nebezpečím, z nichž mohou 
na majetku vzniknout největší škody – 
primárně jde o požár, výbuch, povo-
deň a další živly. Vyšší varianty jsou 
pak určeny pro ty, kteří dávají přednost 
komplexní pojistné ochraně. Je sice o 
něco dražší, ale zajišťuje podstatně širší 
komfort ochrany. A současné povodně či 
jiné kalamity zapříčiněné častými výky-
vy počasí ukazují, že pojištění majetku 
potřebuje skutečně každý.

Co mohou lepší a komplexnější druhy po-
jištění například obsahovat? Proti čemu 
majetek chrání?
Jde například o nebezpečí přepětí či pod-
pětí v síti, zatečení atmosférických srá-
žek, veškeré havárie na rozvodech vody, 
plynu, tepla či elektrické energie. Hradí-
me třeba i náklady vzniklé únikem vody 
(vodné, stočné). V rámci komplexní va-
rianty pojištění domácnosti dále získáte 

pojištění skel. Proti všem nebezpečím 
lze dále připojistit například elektronic-
ká a strojní zařízení budov a staveb, a to 
včetně kybernetických hrozeb. Stále více 
majitelů nemovitostí také třeba nákladně 
upravuje své zahrady a okolí domu, hodit 
se jim proto může připojištění rostlin  
a porostů na pozemku, které jim zničí živ-
ly či vandalové.

Doporučil byste ještě nějaké pojištění?
Ano, pokud mají zákazníci sjednáno 
životní pojištění a v jeho rámci i pojiš-
tění pro případ nemoci, plníme naše 
závazky v souvislosti s nemocí Covid-19 
bez dalších omezení, podle konkrétních 
sjednaných podmínek. Neuplatňujeme 
žádné výluky na pandemie a epidemie. 
Za unikátní považujeme možnost výpla-
ty plnění v případech rizika ošetřování 
dítěte v rámci našich produktů Na přání 
a Perspektiva – za pojistnou událost 
považujeme i potvrzené případy ošetřo-
vání pojištěného dítěte vzniklé třeba tzv. 
školní karanténou.

1.-3.10.

Služba strážníků zahrnuje prevenci i represi v parcích
Během letních prázdnin se stávají měst-
ské parky epicentrem oddechu, spor-
tovního i společenského vyžití. Je tak 
zřejmé, že i strážníci věnují těmto lokali-
tám zvýšenou pozornost, aby se zde ná-
vštěvníci cítili co nejbezpečněji.

„Hlídky, jak pěší tak motorizované, moni-
torují oblast třech největších parků nejen 
během dne, ale i v nočních hodinách. 
V době, kdy vznikal tento článek, zbýva-
ly do konce prázdnin necelé dva týdny 
a my můžeme konstatovat, že jsme řešili 
téměř čtyři stovky událostí,“ uvedl mluvčí 
strážníků Petr Čunderle.

Necelých dvacet procent tvořily pří-
pady, které se nenesly v duchu protipráv-
ního jednání. Mezi ně můžeme zařadit 
nálezy věcí nebo injekčních stříkaček 
v parku, poskytnutí první pomoci zraně-
ným osobám, zjištěné nefunkční veřejné 
osvětlení, popadané větve stromů po ná-
razech větru, pátrání po pohřešovaném 
dítěti a zejména prověrky oznámení sou-
visejících s veřejným pořádkem.

„Oproti tomu na druhé straně stojí 

porušování městských obecně závaz-
ných vyhlášek, spáchané přestupky proti 
veřejnému pořádku a nakonec nerespek-
tování dopravního značení ze strany cyk-
listů,“ dodal Čunderle.

Strážníci dostali v polovině červen-
ce do rukou novou legislativní zbraň 
v podobě nové vyhlášky, která zakazu-
je bivakování a táboření na některých 
prostranstvích města. „Do této doby jsme 
neměli žádnou zákonnou oporu, abychom 
mohli osoby za jejich nevhodné chování 
sankcionovat. Od začátku platnosti této 
vyhlášky jsme v parcích řešili více než pět 
desítek jejího porušení,“ popsal Čunderle.
Strážníci ale řešili i třicet případů zne-
čištění veřejného prostranství, kdy se 

návštěvníci parků neobtěžovali po sobě 
uklidit svůj nepořádek – skleněné lahve, 
obaly od jídel. Tyto případy byly ve větši-
ně případů vyřešeny domluvou a násled-
ným uvedením místa do původního stavu.

Městská policie dohlíží i na nerespek-
tování dopravního značení ze strany cyk-
listů a jezdců na koloběžkách, zejména 
elektrických. „Mluvíme o jejich pohybu 
mimo vyznačené stezky, kdy běžci, ma-
minky s kočárky a další pěší mají mnohdy 
problém uskočit tak, aby nedošlo k úra-
zu,“ objasnil mluvčí. Takových případů 
měli za prázdniny 230. Většinu proti-
právního jednání vyřešili domluvou, ale 
apelovali na vzájemnou ohleduplnost 
a dodržování předpisů.   dtx
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Autobus odstavený na Velkomoravské 
ulici byl po mnoha měsících konečně od-
tažen. Podobný osud ale díky nové legis-
lativě čeká i další vraky, jejichž majitelé 
se neobtěžují likvidací.

„Dá se na něm dokladovat, jak zdlouha-
vý je proces, kdy město vyzývá vlastníka 
k odstranění a musí dodržovat správní 
a odvolací lhůty, což trvá řadu měsíců, 
téměř rok,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Odtah vraků může navrhnout pouze ma-
jitel silnice, což je v případě Velkomo-
ravské ulice stát, tedy Ředitelství silnic 
a dálnic. To se nakonec v případě au-
tobusu stalo. Jeho majitel musí počítat 
s cenou kolem padesáti tisíc za odtah 
a uskladnění. Pokud se k majetku ne-
přihlásí, bude po zákonné lhůtě dán do 
dražby. Získané peníze poslouží na poku-
tu a náklady na odtah.

Odstavení vraku je přestupek, za kte-
rý lze uložit pokutu, ale městská policie 
není oprávněna vrak ze silnice odstranit, 
k tomu je oprávněn jen majitel této ko-
munikace. Městská policie může na tento 
přestupek pouze upozornit.

Jenže nová legislativa umožňuje ne-
chat odtáhnout i nepojízdné auto, které 
má půl roku propadlou STK. Za poslední 
dva roky nula, ale za poslední tři měsíce 
už tak bylo odtaženo 48 aut.

„Budeme nekompromisní. Pokuty i ná-
hradu za odtah budeme po majitelích 
vymáhat,“ zdůraznil primátor, který je zá-
roveň velitelem městské policie.   pok

 Z OLOMOUCE MIZÍ VRAKY 

Hasiči využívají nový kontejner na převoz pěnidla
Nový kontejner na převoz pěnidla dostali 
do užívání krajští hasiči. Město Olomouc 
se podílelo na jeho financování 1,4 milio-
nu korun.

„Speciální kontejner pro přepravu pě-
nidla je zařazen mezi techniku na stanici 
v Olomouci a bude sloužit k hašení ob-
jektů s výskytem specifických hořlavých 
látek, kdy je nutné pro jejich hašení použít 
hasicí pěnu,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie 
Balážová.

Zásoba v kontejneru činí osm tun pě-
nidla, z toho je šest tun určeno k hašení 
požárů třídy B (hořlavé kapaliny – olej, 

benzín, nafta) a k zabránění jejich zno-
vuvznícení. Takto vyrobená pěna může 
být také použita k ochraně proti vznícení 
hořlavých kapalin, v určitých podmín-
kách k hašení požárů třídy A (pevné hoř-
lavé látky) a jako smáčedlo při požáru 
velkých skládek odpadu.

Dále je kontejner vybaven dvěma 
tunami pěnidla na hašení polárních ka-
palin (alkoholy jako methanol, ethanol, 
isopropanol, aceton či jiné pěnu ničící 
látky). Kontejner se přepravuje na kontej-
nerovém nosiči, který je ve výbavě požár-
ní stanice Olomouc.  dtx

Záchrana pétanque 
turnaje

Neobvyklý zásah mají za sebou 
dobrovolní hasiči z Černovíra, kteří 
v polovině srpna zachránili čest 
Olomouce při pořádání mezinárod-
ního turnaje v pétanque Mozartovy 
koule. Svým plovoucím čerpadlem 
pomohli na poslední chvíli odstra-
nit vodu z plochy Korunní pevnůst-
ky, kde se sešlo 46 týmů a díky nim 
mohla jury turnaje uznat povrch 
jako „hratelný“.

Na nejvyšší příčku v něm nako-
nec vystoupali hráči z polského 
Živce, když ve finále porazili Brati-
slavany. Třetí místo obsadil český 
tým z Jablonce nad Nisou.   pok

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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Září 1920: české divadlo pro Olomouc. 
Německé velikány ale necháme
Září roku 1920 hraje významnou roli 
v historii olomouckého divadla. Toho 
roku na jaře předala česká radnice sprá-
vu tohoto hlavního městského kulturního 
zařízení do rukou Družstva českého di-
vadla. To převzalo divadlo od dosavadní 
německé správy a během letních měsíců 
jej připravovalo na první českou sezonu. 
Začala v září roku 1920.

Městské divadlo na Horním náměstí vy-
rostlo roku 1830 podle plánů zkušeného 
rakouského architekta Josefa Kornhau-
sela, který byl mimo jiné stavebním ře-
ditelem na lichtenštejnských panstvích 
v lednicko-valtickém areálu. Jeho klasi-
cistní budova se během skoro dvou set 
let několikrát výrazně změnila. A k jedné 
takové velké změně došlo i před sto lety, 
na začátku éry českého divadla.
Nejprve se ale vraťme do 19. století. 
Původní strohé klasicistní průčelí diva-
dla bylo výrazně doplněno už v letech 
1888 až 1890. Nejzřetelnější změnou 
bylo umístění čtyř kruhových medailo-
nů s portréty osobností německé kultury 
(Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Go-
ethe, Wolfgang Amadeus Mozart a Ri-
chard Wagner) do mezer mezi okny ve 
druhém patře.

Pak přišel onen historický zlom a di-
vadlo převzali Češi. I ti přinesli změny. 
„My nebudeme jako Němci, kteří naše 
umělce do Městského divadla nepři-
pouštěli. Český člověk dovede oceniti 
a vážiti si umění národa cizího. Neod-
straníme jejich korifeů umění,“ rozplýval 
se český tisk nad velkodušností českých 
správců divadla. A skutečně – němečtí 
velikáni na průčelí budovy zůstali, jen 
k nim přibyli další čtyři čeští umělci. 
Původní medailony se přestěhovaly do 
parapetů oken. Mezi okna téhož podla-
ží totiž bylo nutno vložit nové pilastry, 
v úrovni záklenků oken opatřené kon-
zolami. Teprve na ně pak byly osaze-
ny nové čtyři busty českých dramatiků 

a hudebníků – Josefa Kajetána Tyla, Ja-
roslava Vrchlického, Bedřicha Smetany 
a Antonína Dvořáka. Všemu dominoval 
český nápis Městské divadlo.

V září 1920 tak mohli čeští diváci 
sledovat slavnostní představení z díla 
jednoho z umělců, jejichž podoba byla 
na průčelí divadla ztvárněna – Bed-
řicha Smetany. A to hned dvakrát. Na 
programu byla opera Prodaná nevěsta, 
mimochodem celkem kriticky ztrha-
ná následně i v českém tisku, a rovněž 
Smetanova opera Libuše. Kritici si stěžo-
vali na nesladěnost sboru doplněného 
o zpěváky ze spolku Žerotín, na nedo-
končené kulisy, na něž prý malíři neměli 
čas, nebo na nedokonalé výkony někte-
rých hudebníků. Ale české divadlo stálo 
a hrálo a to bylo to hlavní.

Na závěr si řekněme, proč už dnes 
na průčelí divadla nevidíme ani jednu 
z osobností. Protože změny bohužel po-
kračovaly dál, a nebyly vždy ku prospě-
chu věci.

Mezi lety 1940–1941 proběhla pře-
stavba hlavního průčelí podle návrhu 
Karla Fischera. Jeho ideovým zdrojem 
byl tzv. Heimatstil, který byl oblíbený 
u klíčových postav nacistického režimu. 
Při této významné přestavbě bylo tedy 
průčelí výrazně ochuzeno o veškeré de-
korativní i figurální prvky. Zmizely jak 
busty českých skladatelů a dramatiků, 
tak i medailony s německými hudební-
mi velikány. Nad portál byla umístěna 
výrazná kamenná orlice upomínající na 
olomoucký městský znak. Výsledkem 
byl dnešní „sterilnější“ vzhled průčelí 
divadelní budovy. Odborníci jej popisují 
jako „akademicky chladný“.

Když pak po roce 1989 přišla zatím 
poslední rekonstrukce divadla, její au-
toři se bohužel nevrátili ke stavu před 
rokem 1941, ale onen chladný vzhled 
z dob protektorátu ponechali. Z průčelí 
divadla navíc odstranili i olomouckou 
kamennou orlici, která byla do té doby 
umístěna na supraportě nad hlavním 
portálem, a nahradili ji celkem nezají-
mavou markýzou, která alespoň tvaro-
vě odkazuje k původnímu řešení z 19. 
století. 

Věříme nicméně, že by i dnešní Olo-
moučané měli větší potěšení z takového 
průčelí městského divadla, jaké zdobilo 
Horní náměstí za časů první republiky, 
se čtyřmi bustami a čtyřmi medailony…  
  Michal Folta

PŘED STO LETY

Z Olomouce jezdí pravidelně autobus
Nové autobusové spoje začínají jez-
dit v režii Ředitelství pošt a telegrafů 
z Olomouce do blízkých obcí. Slavnostní 
zahájení pravidelné dopravy se odehrálo 
19. Září 1920, jako první byly obsluhovány 
linky Olomouc–Dolany, Olomouc–Dra-
hanovice, Olomouc–Tršice a samozřejmě 
i Olomouc–Svatý Kopeček. Frekvence spo-
jů byla zprvu dosti skromná, jedna jízda 
tam a jedna zpět dopoledne a totéž pak 
odpoledne. Ale začátek autobusového 
spojení Olomouce se světem to už byl…

Vládkyně světa ovládla i Olomouc
Osmidílná německá filmová série Vlád-
kyně světa byla tehdy kasovním trhákem. 
Publikum lákalo pokračování fantastic-
kých a dobrodružných příběhů odvážné 
dánské dívky Maud Gregaardsové v podání 
rakouské krasavice jménem Mia May na-
tolik, že jej v září 1920 Olomouci současně 
promítali jak v německém kině Edison, tak 
i v českém kině Orania. Tento jev byl dosud 
nevídaný, české olomoucké publikum bylo 
totiž zvyklé chodit do kina bez ohledu na 
to, zda jej provozují Němci nebo Češi.

Moc školáků a málo tříd
V září nastoupily děti po prázdninách do 
škol. V Olomouci se opět ukázalo, že čes-
kým dětem chybí dostatečně kapacitní 
třídy. V nové republice totiž měli rodiče 
možnost vybrat si, zda jejich dítě má cho-
dit do české či německé školy, a stále více 
rodin děti hlásilo do škol českých. Někde 
to pak vypadalo tak, že se kvůli nedostat-
ku prostor musely děti ve třídách střídat 
a vyučování proto trvalo až do 17. hodiny.

19 tajných prostitutek, 6 nakažených
V září 1920 zveřejnila olomoucká měst-
ská policie statistiky svých zásahů na 
poli prevence kriminality. Během jedno-
ho měsíce zadržela 19 „tajných pros-
titutek“, z nichž šest trpělo pohlavní 
chorobou. Nakažené dámy pak putovaly 
do zemské nemocnice. Strážníci zajisti-
li i 15 tuláků a žebráků, řešili 97 případů 
trestných činů, které předali státnímu za-
stupitelství... Pořád se něco dělo.   mif

ZÁŘÍ 1920 V OLOMOUCI

přibližně rok 1910 dvacátá léta 
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Hodolany trpí nadměrnou dopravou

Výstavba podchodu spojujícího vlakové nádraží s městskou částí Staré Hodola-
ny se stala noční můrou obyvatel Hodolan. Z původní myšlenky, která měla sna-
hu propojit vlakové nádraží s autobusovým, se bohužel stalo to, že se Hodolany 
staly parkovištěm a místní ulice trpí pod tíhou náhradní autobusové dopravy, 
která sem byla nelogicky umístěna. Lidé nejenom z Olomouce využívají ulice 
Hodolan k parkování, když chtějí použít vlak k další přepravě. Neustálé opravy 
železničních tratí způsobují, že především ulice Purkyňova a Geislerova jsou 
zatíženy náhradní autobusovou dopravou natolik, že se jejich stav stal neudrži-
telným již před několika lety. Tyto ulice na takovou zátěž nikdy nebyly stavěny 
a nejsou připraveny takovou zátěž unést. Ovšem blýská se na lepší časy.
KMČ Staré Hodolany a Bělidla po dlouhých letech nicotné snahy o zlepšení 
situace svolala všechny dotčené organizace k společnému jednání k vyře-
šení této nelichotivé situace. České dráhy, Správa železnic i zástupci města 
Olomouce v čele s panem primátorem se shodli, že je potřeba Hodolanům 
ulevit a přemístit stanoviště náhradní autobusové dopravy do prostoru před 
nádraží, kde logicky patří. Samozřejmě, tato cesta bude dlouhá, ale určitě je 
naší snahou ulevit ulicím Hodolan od přetížené dopravy, která sem historicky 
vůbec nepatří. Až se podaří přemístit stanoviště náhradní autobusové dopra-
vy mimo ulice Hodolan, musíme se dále zaměřit na nelichotivou situaci s par-
kováním osobních aut těch, kteří dále ke své přepravě používají vlak. Ať to 
bude parkovací dům v blízkosti nádraží, placené parkoviště anebo rezidenční 
stání obyvatel, bude nutné začít s touto situací něco dělat. Především lidé, 
kteří zde bydlí, musí mít kde parkovat. A kdyby se podařila výstavba východní 
tangenty a tím se ulevilo Hodolanské ulici, tak se Hodolany zbaví nadměrné 
dopravy jednou provždy. To je už ovšem zase jiný příběh a o něm třeba jindy.

Martin Přerovský / ANO 2011

NÁZOR ZASTUPITELE NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

(Ne)Spolupráce Olomouce a Olomouckého kraje – a komu tím pomůžete?

„Vem si hejtmana, číslo jedna – chytrý jak necky. Poštmistr jako by z oka 
vypadl naší domovnici, taky takový kořala. Správce chudinského ústavu: 
uvaž svini na pentli – a máš ho. Školní inspektor neví, co je mejdlo. Ale jinak 
si nemůžu stěžovat, hostí mě a peněz mi dají, kolik si řeknu.“ Citát ze slavné 
Gogolovy hry Revizor je samozřejmě nadsázkou a slouží hlavně jako obraz 
nedostatečné spolupráce mezi Olomoucí a správou kraje. Poslední věta to-
tiž platí jen někdy a jen někde a např. ke svému hlavnímu městu se krajský 
úřad chová značně skrblicky. Nejde jen o peníze, ale i o špatnou komunika-
ci a neefektivitu.
6. 8. vyšel na idnes.cz rozhovor s primátorem Miroslavem Žbánkem, kde 
popisuje i své vztahy s radními města a kraje. Přestože je v článku zmínka 
o sportovní hale nebo odpadovém centru, což jsou záležitosti nadregionální, 
říká primátor jedním dechem, že „není tolik průsečíků“, ve kterých by se měl 
shodnout s hejtmanem. Olomouc je ale krajské město a viditelnou ne-spolu-
práci s krajskými úředníky odnáší právě Olomoučané. Minulé číslo OloListů 
řešilo příklad, kde se krajské kanceláře nedokáží domluvit s těmi městskými 
na harmonogramu oprav olomouckých komunikací. Stejně tak narážíme na 
problémy s nevyjasněnou situací vlastnictví konkrétních částí křižovatek, zna-
čení nebo kusů silnic. Kraj a město se léta na prioritách nedokáží shodnout. 
Kdo ale pak stojí v kolonách a městem neprojede kočárkem ani na kole? Přece 
obyvatelé města i kraje. Koncerty Moravské filharmonie v Moravském divadle 
navštěvují i občané Nákla, Velké Bystřice nebo Litovle, ale na činnost těchto 
příspěvkových organizací přispívá Olomoucký kraj malým procentem svého 
rozpočtu. Dobře to znají i sportovní kluby nebo zájmové organizace – tam, 
kde se v Olomouci postupně daří prosadit veřejné prezentace při udělování 
dotací, tam na kraji stále vládne bodový systém s nejasnými kritérii.
Systém platí ale i obráceně. V Olomouckých listech 10/2019 jsme jako za-
stupitelé za Piráty a Starosty doložili, že všude kolem Olomouce mají lidé 
levnější vodné a stočné. Proč neexistuje kvalitní koordinace mezi krajskými 
a městskými správci při nákupu vody, proč olomoučtí občané nemohou mít 
vodu za stejnou cenu jako lidé v blízkém okolí – Přerově nebo Litovli?
Samospráva města musí s krajem úzce spolupracovat, ať už jsou vztahy kon-
krétních politiků jakékoli. Mandát od voličů nemají politici za kamarádství, 
ale aby byli konstruktivní partneři. Olomouc musí napnout síly a vydobýt si 
postavení odpovídající reálnému významu města v kontextu celého kraje.

Josef Suchánek / Piráti a Starostové

Investice v půlce volebního období

Vloni v létě, necelý rok od komunálních voleb, jsem urgoval u pana primáto-
ra Žbánka svolání investiční komise. Jako opozice jsme chtěli vědět, co má 
koalice v plánu stavět a opravovat, a mít možnost připomínkovat koaliční 
plány z pohledu našeho programu. Svolání komise za přítomnosti opozice 
a projednání plánu investic jsme se nedočkali dodnes, a to jsme v polovině 
volebního období.
Mezitím se koalice loni rozhodla postavit tramvajovou trať na Novosady, zru-
šila rozhodnutí postavit trať, opět se rozhodla trať postavit a pak znovu (kvůli 
koronaviru) přípravu stavby zastavila. Odložila přestavbu odpadového cen-
tra ve Chválkovicích, aby zlevnila projekt (což chválíme), ale také rozhodla 
o novém půlmiliardovém úvěru na investice (což rozhodně nepodporujeme). 
A co téma, které sledujeme dlouhodobě – obnova vodovodů a kanalizací?  
Investice do obnovy vodárenských sítí vloni činily pouze 60 mil. Kč, dalších  
65 mil. z vodného a stočného rozpustila radnice v rozpočtu v rozporu se zá-
konnými předpisy.
Pokračuje projekční příprava multifunkční haly s odhadovanými náklady 
1,6 miliardy. Střízlivě uvažujícímu člověku je jasné, že pro nejzadluženější 
krajské město, které neumí dobře naplánovat mnohem menší stavby, je to 
nerozumné dobrodružství. Skutečným plánem koalice je možná jen stavba 
druhé, malé haly s ledovou plochou. Proč potom však chystá projekt na me-
galomanskou stavbu? A je „malá hala“ prioritou města v situaci, kdy nemáme 
na opravy ulic, přechody, na opravu bazénu, komunitní prostory v místních 
částech, stromy v ulicích a další věci, které obce běžně poskytují občanům 
na začátku 21. století? Mezitím vychází najevo, jak radnice fláká kontrolu 
velkých investic na území města. Most na Masarykově třídě mohl mít cyk-
lopruhy, avšak nebude (k čemu pak platíme z daní cyklokoordinátora?), most 
u Bristolu vypadá jako nepovedené školní cvičení dopravního inženýra a mís-
to reprezentativního nábřeží Moravy poblíž ulice Kosmonatů vznikla změť 
chodníčků a betonových zdí.
Další věc – alespoň půl roku se ví, že stát chce ‚pustit‘ Hanácká kasárna na ná-
městí Republiky. Proč radnice dosud nenechala spočítat, jestli se městu dlou-
hodobě nevyplatí kasárna převzít a ve spolupráci s partnerskými institucemi 
využít? Radnice ročně platí více než 20 mil. ročně za nevyhovující nájem kan-
celáří v Namiru a nemá uspokojivě vyřešené, kam umístit 300 úředníků.
Mnoho otázek, téměř žádné odpovědi. Radnice by měla hrát s občany otevře-
nou hru, jak hodlá vynakládat peníze občanů.

Tomáš Pejpek / ProOlomouc

Záštitu nad akcí převzal primátor
statutárního města Olomouce

Miroslav Žbánek

DARUJ KREV
S CROSSPOINTEM

TEĎ V ZÁŘÍ DARUJEŠ TY.
JEDNOU POMŮŽE TOBĚ.

Fakultní nemocnice Olomouc 
zaznamenala letos nebezpečný
propad odběrů krve a plazmy
o 40 %. Přijďte pomoci doplnit
zásoby transfúzního oddělení,
aby vystačily všem potřebným.

Transfúzní oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc

15., 16., 21., 22. a 29. září 2020

800 888 529

transfuzka.fnol.cz

Místo:

Termín:

Hlaste se:

Informace: 
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TIRÁŽ

TAJENKA
Všichni víme, že světlo putuje rychleji než 
zvuk. Proto někteří lidé...
—  Albert Einstein (1879–1955), teoretický fyzik, 
jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.
Tři vylosovaní luštitelé získají knihu od městské 
knihovny.

Tajenku křížovky zasílejte do 18. září na adresu: 
Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – 
radnice, 771 27 Olomouc. Obálku označte hes-
lem „Tajenka“. Elektronicky můžete vyluštěnou 
tajenku zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu. 
Nezapomeňte prosím uvést své jméno, telefon  
a doručovací adresu. 

Tajenka z minulého čísla: 
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit.  
Později se pak učí sedět a držet hubu.  
(Marcel Pagnol)

Úspěšní luštitelé: Kristína Stolárová,  
Alena Stratilová, Jaromír Skřivánek.

KŘÍŽOVKA

Easy Sudoku Puzzles 2 
www.printablesudoku99.com 
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 5  6  2 3  8 
  3     9 4 
9 8   3  1   
 4 7  1   8 3 
 6   2    5 
5    4 9  2 6 
3  2  6    1 
4  8  7 3 5 6  
6 9   8  2  7 

5 6   2   4  
8 3 7  1     
2  1  6 9  3  
 9      2 5 
6 8 2  5 1    
 7  8  2 1  9 
3    7 4  8  
 2 4 5   3 1  
7  8 2 9 3    

Easy Sudoku Puzzles 2 
www.printablesudoku99.com 
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Hard Sudoku Puzzles 2 
www.printablesudoku99.com 
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