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STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ BYTY K PRONÁJMU
Termín pro podání žádostí je do 9. 12. 2020. Fotografie bytů a bližší
informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.

Zkraťte si cestu ke zdraví
Rezervujte si On-line své léky v Lékárně AGEL

Jistá dostupnost léků při vyzvednutí

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku
Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete
Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

Černá cesta 27, č. b. 11, ve 4. NP, o velikosti 2+1 (plocha 41,63 m2).
Jistota 13.000 Kč. Nájemné 110 Kč/m2/měsíc, tj. 4.419 Kč + zálohy na
služby. Elektřinu si nájemce sjedná s dodavatelem. Rozměry: pokoje:
9+14 m2, kuchyň: 6,4 m2, předsíň: 6,7 m2, balkon: 1,5 m2, sklep: 1,4 m2
U letiště 6, č. b. 12, v 5. NP, o velikosti 3+1 (plocha bytu 68,39 m2).
Jistota 15.000 Kč. Nájemné 104 Kč/m2/měsíc, tj. 6.828 Kč + zálohy na
služby. Elektřinu si nájemce sjedná s dodavatelem. Rozměry: pokoje:
12+12+16 m2, kuchyň: 11 m2, předsíň: 7 m2, balkon: 3,8 m2, sklep: 1,6 m2
Ztracená 1, č. b. 12, v 5. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 92,48 m2).
Jistota 13.000 Kč. Nájemné 104 Kč/m2/měsíc, tj. 9.507 Kč + zálohy na
služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem. Rozměry:
pokoje: 30+26 m2, kuchyň: 15 m2, předsíň: 12 m2, komora: 2 m2, sklep: 2 m2
Ztracená 1, č. b. 5, ve 2. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 97,43 m2).
Jistota 13.000 Kč. Nájemné 104 Kč/m2/měsíc, tj. 10.132 Kč + zálohy na
služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem. Rozměry:
pokoje: 28+29 m2, kuchyň: 12,5 m2, předsíň: 15 m2

www.lekarna.agel.cz

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

PR2012096

Přichystalova 70, č. b. 56, v 5. NP, o velikosti 1+kk (plocha bytu
31,72 m2). Jistota 11.000 Kč. Nájemné 4.000 Kč + zálohy na služby.
Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem. Rozměry: pokoj
s kuchyň. koutem: 20 m2, předsíň: 2,3 m2, lodžie: 4 m2, sklep: 1,8 m2

VÁNOČNÍ
POHLAZENÍ
SE ZDEŇKEM
JUNÁKEM
během adventu Po–Pá 9.45–10.00
vánoční tradice & velká vánoční soutěž
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Bytový dům pro seniory v majetku Správy nemovitostí Olomouc, a. s.
Přichystalova 70, č. b. 22, ve 2. NP, o velikosti 2+kk (plocha bytu 63,48 m2).
Jistota 18.000 Kč. Nájemné 7.200 Kč + zálohy na služby. Elektřinu si
nájemce sjedná přímo s dodavatelem. Rozměry: pokoj: 19 m2, pokoj
s kuchyň. koutem: 20 m2, předsíň: 6,5 m2, lodžie: 4 + 4 m2, sklep: 3 m2

V TOMTO ČÍSLE
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ZTRACENÝ BAROKNÍ POKLAD V KUPOLI
MICHALSKÉHO CHRÁMU

ROZHOVOR:
LÉKAŘKA NA PÓDIU

Restaurátoři objevili v kostele
svatého Michala skryté původní
barokní malby.

Soňa Šuláková moderovala v rádiích
i televizi, uvádí plesy nebo výstavy,
přitom je dětskou lékařkou.
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BOJ TECHNIKŮ A ZAHRADNÍKŮ:
VÝSADBU PŘEKAZILY KABELY

ŽIVOTNÍ DÍLO HERALDIKA
OCENIL I PRINC

Na Masarykově třídě měly už teď
růst nové akáty. Překazily to ale
elektrické kabely.

Vychází jedinečná publikace
heraldika Jiřího Loudy s předmluvou
prince Charlese.
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HOLICKÝ LES OSLAVIL
V LISTOPADU SEDM LET

LETOŠNÍ KAMPAŇ MÍŘILA
NA TUZEMSKÉ TURISTY

Sedm let uběhlo od začátku
výsadby Holického lesa.
Teď už láká k procházkám.

Novou specifickou podobu
olomoucké reklamní kampaně
ocenili i odborníci.

GLOSA
Když jsem si dnes v tisku přečetl, že „Vánoční strom dorazí na olomoucké náměstí, slavnostní rozsvěcení ale nebude“,
napadlo mě, že v Olomócu přece nemůže být rozsvěcení, ale rožiháni! Mohli
bychom to tedy reklamovat jako místně

nesprávný výraz, ale na druhé straně –
vše se vyvíjí, jazyk je živý, tak proč tomu
a spisovnosti uměle bránit. Jakmile v takových případech začínám poučovat, tak
druhým dechem mi hned tane na mysli
„stopka“ – buď shovívavý! Vždyť ta hra
se starými termíny může být pro naše
zpestření, poučení a radost, ale ne proto,

abychom se kvůli tomu hádali a brali to
moc vážně.
Tak hodně zdraví a shovívavosti a ať se
v novém roce ve Vás rožihá jenom to nélepši!
Vilém Švec,
estetik, urbanista a zahradník

Navštívíte letos olomoucké vánoční trhy?

ANO

MOŽNÁ

NE

Petr Lerch
ředitel firmy

Jana Skoupilová
personalistka

Adam Sekanina
památkář

Nejsme olomoučtí, ale určitě jo
a rádi. Bydleli jsme v Olomouci
šest let a chodili pravidelně, takže
zachováme tradici a přijedeme
nasát vánoční atmosféru, která se
nám tady moc líbí.

Asi jo, jestli teda budou. Mívám tady
oblíbený stánek s vánočními ozdobami kousek od orloje, tak se možná projdu a zastavím něco koupit.
Jde i o tu hezkou atmosféru.

OBSAH / ANKETA

Ne, nepůjdu. Letos to bude
omezené, uvidíme, co se vůbec
povede otevřít, nebo nepovede,
ale ani tak se nechystám.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Před Olomoucí ŘSD nainstaluje nová
svodidla. Rychlé pruhy dálnice D46
u Slavonína zůstanou do konce letošního roku pro řidiče uzavřené. Ředitelství
silnic a dálnic zde totiž v obou směrech
dálnice v úseku mezi km 38,1 a 38,4 osadí nová svodidla. Stávající jednostranná
betonová svodidla ve středním dělicím
pásu musí demontovat a odstranit kvůli
degradaci betonu a viditelným trhlinám.
Více na www.rsd.cz.
Horní náměstí zažije na Štědrý večer půlnoční mši. Stejně jako předchozích více
než dvacet let i letos pořádají olomoučtí
evangelikální křesťané Půlnoční bohoslužbu pod širým nebem. Odehraje se na
Horním náměstí od 22 hodin. Z hlavního
podia zazní mix moderních křesťanských
písní a známých koled. Poslechnout si můžete také krátkou inspirativní promluvu.
Na překážku není ani případné mrazivé
počasí, protože pořadatelé budou rozdávat horký čaj.
U stadionu zaparkujete lépe. Pokud jste
někdy parkovali v ulici U Stadionu, víte, že
plocha podél této ulice, kterou mnozí Olomoučané k parkování využívali, byla velmi
nekomfortní. Nyní už ale od auta odejdete
s čistou obuví i za špatného počasí! Osmadvacet standardních parkovacích stání
nahradilo nezpevněnou a často blátivou
plochu, součástí dokončené rekonstrukce
je i nový povrch části ulice. Dopravně je
navíc tato ulice nyní řešena jako „zóna 30“.
Přes centrum opět jezdí tramvaje! Z náměstí Národních hrdinů od 5. prosince
jedou tramvaje po nově zrekonstruované
ulici 8. května až na Žižkovo náměstí.
Zde je dočasná konečná zastávka, protože na Masarykově třídě dál pokračuje stavba nového mostu přes Moravu.
Tramvajová linka číslo 3 je nově vedena
v úseku Trnkova – Žižkovo náměstí, a to
v pracovních dnech v intervalu 12 minut
a ve dnech pracovního klidu v intervalu
15 minut.
Bezpečnější pro cyklisty je teď cesta přes
Pasteurovu ulici díky nově vyznačeným

cyklopruhům. Piktogramy vyznačující
koridor pro cyklisty se brzy objeví také
na novém mostě a blízké křižovatce
v ulici Komenského, na které tato ulice
navazuje. Přestože se jedná o krajskou
komunikaci, podařilo se městu vyjednat
schválení vyznačit zde tyto cyklopruhy.
Silnice tak bude pro cyklisty přehlednější
a bezpečnější.
Vánoční hvězda opět pomáhá a vy se
můžete přidat! Do 12. prosince máte ještě možnost pomoci malým pacientům
Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc zakoupením tradiční vánoční hvězdy. Cena květiny je stejná jako vloni, tedy
100 korun (pro školy i malé za 50 korun).
Podrobnosti o sbírce se dozvíte na webových stránkách www.vanocnihvezda.eu.
Veřejná prodejní místa sbírky Vánoční
hvězda v Olomouci:
Dětská galerie – Dětská klinika FN Olomouc
Mammacentrum, Nezvalova 1
Bio Naturae, Horní Lán 12
OpenWine, Na Střelnici 48
Cafe Delux, Zeyerova 16

statutárního města Olomouce na adrese
www.olomouc.eu/eaukce. Bližší informace poskytne odbor majetkoprávní Magistrátu města Olomouce, odd. majetkových
řízení, Silvie Michalcová, tel. 588 488 459,
e-mail: silvie.michalcova@olomouc.eu.
Jubilejní 50. číslo vlastivědné revue
Střední Morava je tady! Na stránkách
této revue, kterou od roku 1995 připravovalo vydavatelství Memoria Olomouc,
se dočtete například o tom, jaké tresty
čekaly po Bílé Hoře protestantské olomoucké měšťany a šlechtice, a najdete
zde i velkou studii nedávno zesnulého
Miloslava Čermáka o mimořádně bohaté
tradici rybníkářství na Olomoucku. Nechybí ani mapy, které ukazují, kde všude
byly v blízkosti Olomouce chovné rybníky. Jiný z textů například popisuje, za jaké
mravnostní delikty vás mohli v 19. století
vyloučit z gymnázia. Střední Moravu zakoupíte po opětovném otevření prodejen
v olomouckém knihkupectví Kosmas.

Které chodníky se v zimě neudržují? Zjistíte to jednoduše na webových stránkách
www.tsmo.cz/zimni-udrzba. Je tam k dispozici přesná mapa, stejně jako seznam
podle městských částí. Sezona zimní údržby začala oficiálně 1. listopadu. Podle rok
starého nařízení už ale Technické služby
nemají povinnost označit chodníky, které
udržovat nebudou. Jedná se vždy o úseky
s malým dopravním významem.

Vánoční svátky uzavřou kancelář evidence a pokladnu hřbitovů. Organizace upozorňuje veřejnost, že v období od
24. prosince do konce roku bude uzavřena pokladna a evidence hřbitovní správy.
V novém roce zde zahájí provoz v pondělí
4. ledna 2021. Sjednání pohřbení zesnulého do země je možno mezi svátky projednat ve dnech 28. až 30. 12. 2020 v době od
8 do 12 hodin. Současně vedení hřbitovů
připomíná výhodnost telefonického objednání návštěvy na tel. čísle 585 413 703.

Byt se prodá v elektronické aukci! Rada
města Olomouce schválila záměr prodat byt z majetku statutárního města
Olomouce formou veřejné elektronické aukce. Na prodej je byt 3+1 o velikosti 73,57 m2 (jednotka č. 514/6)
v Synkově ulici 11, 13, 15 v Olomouci.
Minimální kupní cena je 2 700 000 Kč.
Termín aukčního kola je 1. 2. 2021
v 9:00, registrace zájemců do elektronické aukce je možná do 28. 1. 2021 do
10:00. Elektronický aukční portál pro
registraci včetně podmínek aukce je
přístupný na internetových stránkách

Knihovna má výpůjční okénka! Od konce listopadu lze opět využívat služeb
olomoucké knihovny. Knihovna města
Olomouce vyzrála na protiepidemická
nařízení a otevřela celkem šest „výpůjčních“ okének. Objednané knihy si vyzvednete v okéncích na nám. Republiky
(8–11 a 13–17 hodin) a na pobočkách
Brněnská, Neředín, Holice, Tabulový vrch
a Nové Sady (9–11 a 13–17 hodin). Služba je určena pro registrované uživatele.
Knihy objednáte na webu knihovny nebo
e-mailem na adrese jednotlivých oddělení a poboček.

PROBÍHA JÍCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ UZAVÍRK Y V OLOMOUCI
do 4. prosince
do 21. prosince
do 20. prosince
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částečná uzavírka Žerotínova náměstí
úplná uzavírka ulice 8. května – rekonstrukce
mimo DPMO
částečné uzavírky ulic Svornosti, Na Vozovce,
Hněvotínská, Foerstrova

www.olomouc.eu

do 20. prosince
do 18. prosince
do 30. června 2022
do 31. prosince

částečná uzavírka ulice Dvorského
částečná uzavírka ulice Na Šibeníku
úplná uzavírka Masarykovy třídy, most přes Moravu
úplná uzavírka ulice Nábřeží

INFORMAČNÍ SERVIS

ZTRACENÝ BAROKNÍ POKLAD
V KUPOLI MICHALSKÉHO CHRÁMU
Restaurátoři dokončili náročné restaurátorské práce v kostele svatého Michala
a odhalili původní barokní malby. Svatomichalský kostel je nyní opětovně přístupný
nejen olomoucké veřejnosti.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Tisíce hodin trpělivé práce restaurátorů
vysoko na lešení v srdci trojice kupolí olomouckého kostela sv. Michala odhalilo
barokní nástěnné malby, skryté více než
sto let pod celoplošnými přemalbami.
JANA ZAPLETALOVÁ

Trpělivé ruce restaurátora Filipa Menzela a jeho spolupracovníků dokončily
se skalpely a štětečky po třech letech
náročnou obnovu barokních nástěnných
maleb v kostele sv. Michala v centru
Olomouce. Barokní kostel s architektonicky unikátní trojicí kupolí, které na
dálku hrdě utvářejí tolik charakteristické
panorama našeho města, vypadal původně uvnitř výrazně jinak. Za jeho původní podobu z let 1676–1699 vděčíme
zejména umělcům, kteří přišli z dnešního
jižního Švýcarska a Itálie. Z bělostných
stěn interiéru kostela patrně svítily jako
drahocenné gemy barevné fresky, které
věřícím „vyprávěly“ příběhy ze života
Krista a svatých.

Oživování maleb v 19. století
Nástěnné malby však postupem času
ztratily svou zářivou barevnost, některé
poškodil čas, požáry či zatékající voda.
S postupem doby se nadto změnil vkus.
A tak arcibiskup Theodor Kohn nechal na
konci 19. století interiér kostela výrazně
modernizovat. V rámci této radikální proměny vzhledu interiéru vytvořil vídeňský malíř Joseph Dragan několik nových
maleb. Ty barokní pak zcela přemaloval,
aby „oživil“ jejich barevnost a vyšel vstříc
estetickému požadavku své doby.

Barokní malby schované pod přemalbami
Barokní malby však, jakkoli různě poškozené, zůstaly skryty pod celoplošnými
přemalbami. „A právě nyní dokončené
restaurování umožnilo alespoň částečně
původní hodnotnou malířskou výzdobu
odkrýt“, ocenila výsledek pečlivé odborné práce Markéta Záleská, náměstkyně
primátora pro kulturu a cestovní ruch.
Dodala, že náročné práce, díky nimž vynikne tato atraktivní umělecká památka
našeho města, bylo možné uskutečnit
díky podpoře Ministerstva kultury, Města
Olomouce, Arcibiskupství olomouckého
a svatomichalské farnosti.
Barokní malby v prostřední kupoli vytvořil Ferdinand Naboth. „Dvanáct velkých
maleb v trojúhelníkových polích pod
trojicí kupolí je díky restaurování možné jednoznačně připsat významnému
italskému malíři Innocenzu Montimu,“
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doplnil radní Ladislav Šnevajs. Innocenzo
Monti před rokem 1709 vymaloval v kostele čtyři evangelisty pod první kupolí,
čtyři západní církevní otce pod prostřední kupolí a Zvěstování Panně Marii, Tobiáše s andělem a Anděla Strážného pod
kupolí nejblíže presbytáři.

Náročná práce restaurátorů
Restaurátoři však měli těžkou práci.
„Umělecké dílo nelze při restaurátorském zásahu nikdy vrátit do původního
stavu,“ uvedl Filip Menzel. Stejně jako
lidé i památky se v průběhu času mění
a na jejich „tváři“ se podepisují prodělané události. Některé malby poznamenaly
požáry, jiné poškodili starší restaurátoři
ve snaze obnovit jejich původní krásu.
I v kostele sv. Michala se restaurátoři
s historiky umění dostávali do těžkých
situací, kdy museli rozhodovat, co z minulých zásahů ponechat, a co naopak
nenávratně odstranit. Smyslem není malbám navrátit původní krásu a vtisknout

www.olomouc.eu

INNOCENZO MONTI (1653–1710)
přišel na Moravu z Boloně v Itálii.
Jeho nástěnné malby můžeme dodnes obdivovat v knihovně Klášterního Hradiska, v kapli sv. Antonína
Paduánského v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie nebo
například v Uherském Hradišti,
v Krakově v Polsku a rovněž v Itálii.
Moravští objednavatelé si jej vysoce
cenili zejména proto, že na rozdíl
od místních malířů ovládal techniku
nástěnné malby.

jim vzhled novosti. Dobrý restaurátor
i pozorovatel by měl respektovat věk
každého uměleckého díla a oceňovat
mimo jiné hodnotu jeho stáří včetně dalších zásahů, jimiž dílo za svůj život prošlo.
Autorka působí na Katedře dějin umění Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

BAROKNÍ FRESKY

OLOMOUC CHCE MÍT KVALITNÍ
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Rádi se procházíte olomouckými ulicemi nebo třeba posedíte v parku? Veřejné
prostory jsou pomyslným obývacím pokojem města a je důležité, jak se v nich
člověk cítí. Město na to chce znát recept.
Zadalo zpracování koncepce veřejných
prostranství, která bude sloužit potřebám odborníků, veřejné správě, developerům i občanům.
„Veřejná prostranství jsou tím, co ve
městě prvotně vnímáme a co má bezprostřední dopad na naši spokojenost.
Jsme-li ve městě spokojeni, nestěhujeme

se pryč, naopak zde žijeme a spoluutváříme jej. Atraktivní město, pohodlné pro
život, je lákavé i pro mladé lidi a absolventy škol, kteří po studiu neodchází, ale
naopak zde zůstanou nebo se vrací,“ říká
primátor Mirek Žbánek.
Město proto nyní zpracovává koncepci
veřejných prostranství. Zapojilo do ní odborníky i občany. Olomoučané mohli sdělit,
s čím jsou ve městě z pohledu veřejných
prostranství spokojeni a co je trápí. Jejich
podněty se nyní zpracovávají.
„Cílem koncepce je mít podklad pro
vypracování konkrétních projektových

dokumentací, pro iniciování investic do
veřejných prostranství, pro rozhodování
v území, pro koordinaci investičních záměrů ovlivňujících veřejná prostranství,
stejně jako například pro kvalitní údržbu,“ vysvětluje Jana Křenková z útvaru
hlavního architekta magistrátu.
Koncepci zpracovává MCA atelier, tým
v čele s architekty Pavlou Melkovou a Miroslavem Cikánem. „Veřejná prostranství
jsou nejen místy, která všichni užíváme,
ale také je všichni svou aktivní přítomností spoluvytváříme. Proto je pro nás na
začátku velmi důležitá komunikace s lidmi, možnost naslouchat a pochopit jejich
zkušenosti, přání, obavy a nápady,“ uvádí
Pavla Melková.
Koncepce navazuje na systém veřejných prostranství založený v Územním
plánu Olomouc, v regulačních plánech
a územních studiích a bude koordinována s dalšími dokumenty, které postihují specifické oblasti ve veřejných
prostorech s již schválenou koncepcí
modrozelené infrastruktury a vznikající
strategií zeleně. ste
Aktuální informace:
www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi

Rudolfova alej dostala nové trvalkové
záhony. Slibuje pestré barvy

NEJVÝHODNĚJŠÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY

DO AQUAPARKU A TO SE SLEVOU

až 45 %
ZAKOUPÍTE
V NAŠEM E-SHOPU
Neváhejte,
počet poukazů je omezen!

A NAVÍC!
PR2012097

ŠIROKÁ NABÍDKA
WELLNESS BALÍČKŮ
PRO KAŽDÉHO!

eshop.aqua-olomouc.cz

Během letošního podzimu prochází záhony na Rudolfově aleji
ve Smetanových sadech kompletní rekonstrukcí. Obyvatelé
Olomouce se mohou těšit na novou podobu šesti květinových
záhonů od Restaurace A po ulici Polská. Pastva nejen pro oči,
ale i pro hmyz a drobné živočichy bude čítat více než 6 tisíc
kusů trvalek, travin a přes 21 tisíc kusů cibulovin.
Rekonstrukce přinese krásný a sjednocený ráz středových
záhonů ve Smetanových sadech. Nové záhony odpovídají projektu části aleje od restaurace k ulici Havlíčkově, realizované v roce 2016 s přesným osazovacím plánem. Nyní došlo i na
prospěšnou obměnu zbývající části trvalkových záhonů a jejich
rostlin. Nejprve v září proběhla zásadní úprava terénu záhonů,
v listopadu začala výsadba trvalek a travin a sázení cibulovin,
pak je na řadě mulčování.
„Věříme, že Olomoučanům i návštěvníkům přinesou nové záhony radost. Rostliny však potřebují čas k růstu, a tak prosíme
o trpělivost a ohleduplnost v době, kdy na zamulčované půdě nic
neporoste. Záhony budou velice pestré a bohaté na různé druhy
květin, takže poskytnou potřebnou
potravu pro hmyz
a motýly po téměř
celé vegetační období,“ říká Zdeněk Šup,
provozní náměstek
Flory pro zahradnickou činnost. dtx

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Jaké jsou změny ve vyhláškách o poplatcích na příští rok?
Jaké změny v obecně závazných vyhláškách čekají Olomoučany v příštím
roce? Nižší poplatek za svoz komunálního odpadu, zrušení místního poplatku
z pobytu a několik změn ve vyhláškách
o místním poplatku ze psů a za využívání
veřejného prostranství.

Poplatek za odpad
Za svoz komunálního odpadu budou
Olomoučané platit o 12 korun méně než
letos. Nově by tedy měl poplatek činit
804 korun. „Olomoučané zodpovědně
třídí a objem komunálního odpadu se
snížil, proto je výpočet nižší než loni.
Celkově bude pro město tedy částka vybraná z poplatků za odpad zhruba o 1,25
milionu nižší,“ vysvětluje náměstek
primátora Otakar Bačák.
Vyhláška také zahrnuje dvě nová osvobození od poplatku:
• pro poplatníky, kteří se zdržují nepřetržitě v zahraničí dobu delší než 1/2 roku
v kalendářním roce, ve kterém má být
poplatek uhrazen,
• pro poplatníky přihlášené k pobytu ve
statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, kteří nedovrší
26 let v daném kalendářním roce.

Vyhláška už nově nebude od poplatku osvobozovat obyvatele ulic Nábřeží
a Blahoslavova. Těm byl poplatek dříve
odpuštěn jako částečná kompenzace
kvůli realizaci protipovodňových opatření. Na doporučení ministerstva vnitra
však vedení města od kompenzace touto
formou upustilo a hledá jinou podobu
benefitů těmto občanům.

poplatku po dobu jednoho roku pro držitele psa, který si jej vzal z útulku na
území města Olomouce nebo z útulku
mimo Olomouc, který zajišťuje péči o psy
nalezené na území města.

Poplatek z pobytu
Z důvodu probíhající pandemie covid-19
se místní poplatek z pobytu s účinností od
1. 1. 2021 ruší a znovu se zavádí až s účinností od 1. 1. 2023. Od tohoto data ponechává vyhláška stejnou sazbu poplatku
a osvobození jako letos, tedy 21 korun.

Poplatek za užívání veřejného
prostranství

Poplatek ze psů
Výše poplatku za psa se pro příští rok
nezmění, zůstává tedy částka jeden tisíc
korun. Nově však vyhláška osvobozuje
od poplatku držitele psů provádějících
canisterapii (nutno mít se psem složeny
příslušné zkoušky) či sloužících Polici ČR,
městské policii a Armádě ČR.
Další úleva je ve výši 50 procent sazby

Sazby poplatku pro jednotlivé způsoby
užívání veřejného prostranství by měly pro
rok 2021 zůstat stejné jako letos.
O dvě stě korun by se měla zvýšit pouze
sazba paušální částky za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla
ve zbývající části zóny A a v zóně B.
Osvobození zůstanou stejná jako
v roce 2020. Ruší se osvobození pro provozování předzahrádek kaváren a restaurací, které bylo uděleno z důvodu
epidemie koronaviru na období 6. 4.–
31. 10. 2020. jau

Vyhozené jídlo láká nebezpečné potkany a holuby
Odkládání přebytečných potravin u popelnic či košů, na zeleni nebo v blízkosti
vodních ploch způsobuje problémy. Lidé
si pak stěžují na výskyt potkanů i holubů.
„Je dobré, že lidé situaci vnímají, nepodceňují a hlásí nám jejich výskyt. Aktuálně prověřujeme situaci a připravujeme

deratizaci na Nové Ulici, Kmochově a Lužické,“ objasňuje Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu.
Situaci zhoršuje, když lidé zbytečně nakupují potraviny, které nespotřebují. „A protože jim je líto vyhodit
přebytečné nebo prošlé potraviny

do kontejneru, rozmístí je na veřejně
přístupných plochách s nadějí, že je
zkonzumuje nějaké zvíře. Opak je ale
pravdou, maximálně zvyšují početní
stavy potkanů a holubů, protože volně
žijícím ptákům tak maximálně uškodí,“
upozorňuje Petr Loyka. mmo
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DOMŮ

| DISPOZICE 5+kk
| 2 MINUTY DÁLNIČNÍ PŘIVADĚČ
| 6 MINUT OLOMOUC
| 15 MINUT HRANICE NA MORAVĚ
VZDÁLENOST 7,1 km

Naďa Čunderlová
nada@metr2reality.cz
+420 603 177 771
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www.olomouc.eu

rdpraslavice.cz
Martina Olšar
martina@metr2reality.cz
+420 606 750 030
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Boj techniků a zahradníků: výsadbu překazily kabely
Třináct akátů mělo zkrášlit jeden z olomouckých bulvárů. Na Masarykově třídě
město zahájilo postupnou obnovu veřejné zeleně. Stromořadí mělo doplnit
zelený pás po levé straně ulice směrem
do centra. O návrat stromů město usiluje dlouhodobě a pořídilo si kvůli tomu
i studii obnovy zeleně.
Akáty měly vytvořit část linie nového
stromořadí mezi ulicemi Jeremenkova
a Březinova. „Podle mapových podkladů
to mělo být jedno z mála míst v ulici, kudy
nevedou inženýrské sítě, kterými je jinak
zelený pás podél ulice úplně protkaný. Po
vyznačení infrastruktury od jednotlivých
správců sítí začali zahradníci hloubit jámy
pro výsadbu, ale za pár hodin je zastavily
kabely, které nejsou evidované v podkladech a ke kterým se nikdo ze správců infrastruktury zatím nehlásí,“ popsal situaci
primátor Mirek Žbánek.
„Právě tahle první etapa, kterou jsme
se chystali naplnit, měla být bezproblémová. Místo sázení stromů teď ale hledáme vlastníka, abychom vůbec mohli
pokračovat,“ zhodnotil náměstek primátora pro městskou zeleň Otakar Bačák.
Město má totiž pro návrat zeleně na
hlavní olomoucký bulvár hotový plán.

Studie koncepce obnovy zeleně kalkuluje s výsadbami ve dvou variantách:
s vysazením stromů do běžného terénu
a s výsadbou zeleně v nádobách.
„Teď musíme vypátrat vlastníky nalezených sítí. Pokud by to byly odpojené nefunkční kabely, donutíme vlastníka, aby
je na své vlastní náklady rychle odstranil.
V takovém případě by výsadba mohla pokračovat. Pokud se to ale zavčas
nepodaří, musíme sázení stromů odložit na jaro,“ vysvětlila další postup Jitka
Štěpánková, vedoucí oddělení městské
zeleně magistrátu.
Situace je názornou ukázkou toho, jak
složitá může být obnova zeleně ve městě.
Sítě jsou často ukládány buď v rozporu
s technickými normami, protože nejsou
v příslušné hloubce, nebo nejsou v dokumentaci vůbec zaznačeny tak, jak to
vlastníkům sítí zákon ukládá. Pro výsadbu
zeleně to znamená obrovské komplikace.
Je to boj techniků a zahradníků napříč republikou, potvrzují odborníci.
Město se proto aktuálně snaží o dohodu se správci infrastruktury na sázení zeleně i v ochranných pásmech sítí.
„Umožnily by nám to moderní technologie, které se už běžně používají jinde ve
světě. Jsou to speciální fólie a substráty,

které dokážou usměrňovat růst kořenového systému stromů tak, aby neohrožoval sítě. Tohle je naše priorita. Chtěli
bychom se na tomto řešení s vlastníky
sítí do budoucna dohodnout, protože by
nám to umožnilo sázet i v ochranném
pásmu infrastruktury,“ objasnil náměstek primátora Bačák. ste

Město opraví všechny lavičky, pomůže i systém Hlášení závad
Rozbité, poškozené, znečištěné – takové
lavičky nikomu neposlouží. Město se stará
o téměř 1500 vlastních laviček. Během
jara chce všechny opravit. Pomoci mohou
teď i Olomoučané, poškozené lavičky mohou nahlásit. Ne všechny lavičky jsou ve
vlastnictví města. Ty, které ale městu patří, chce mít radnice v pořádku.
„Lavička se ve stotisícovém městě
může zdát jako maličkost. Když se ale při
procházce chcete posadit, není vám jedno, jak lavička vypadá, jestli je čistá nebo
jestli si na ní vaše dítě nezadře třísku. Nedávno mě překvapil nedobrý stav těch na
náměstí Republiky. Nahlásil jsem je Technickým službám a oni lavičky velmi rychle
opravili. Rozhodli jsme se proto teď takto
přistoupit ke všem lavičkám ve městě.
A lidé nám mohou pomoci, když na poškozené lavičky upozorní prostřednictvím nového systému Hlášení závad. Spokojenost
Olomoučanů je pro nás velmi důležitá a já
věřím, že jejich vlastní zapojení do zlepšování prostředí všem jenom pomůže,“ přibližuje záměr primátor Mirek Žbánek.
Požadavky na opravy či instalaci nových

ZPRÁVY Z MĚSTA

laviček se doposud scházejí zejména od
komisí městských částí. Například v minulém roce se opravily lavičky za téměř
860 tisíc korun v městských částech Nová
Ulice, Olomouc-západ, Hejčín, Chválkovice, Povel, Černovír či Radíkov. „Někdy
se však stane, že městské části si vyloženě nepřejí některé lavičky opravovat
a nechávají je dožít a následně odstranit.
Je to hlavně kvůli tomu, že v některých
lokalitách se scházejí lidé bez domova
a nikdo jiný pak tyto lavičky využívat nemůže. Opravovat lavičku, když o ni vlastně nikdo nestojí, je plýtvání penězi. Tomu
chceme lepší komunikací s komisemi
a využitím systému Hlášení závad právě

předejít,“ vysvětluje náměstkyně primátora Eva Kolářová.
Způsob, jak mohou lidé hlásit poškozené lavičky, přibližuje radní Miloš Tichý,
který se stará o rozvoj systému Hlášení
závad: „Spouštíme nyní novou podobu
aplikace Hlášení závad, která je dostupná na adrese hlaseni.olomouc.eu. Na
tomto místě mohou lidé pohodlně zadat
požadavek na řešení jakékoli závady
nebo nedostatku ve veřejném prostoru,
který ve městě objeví, ať už je to právě
rozbitá lavička, výtluk na silnici nebo třeba nefunkční pouliční osvětlení. Připravujeme také integraci Hlášení závad do
mobilní aplikace Moje Olomouc.“
O vyřešení požadavků se starají především Technické služby města Olomouce.
Vedení města věří, že s pomocí veřejnosti
se podaří do poloviny příštího roku opravit všechny lavičky, které jsou poškozené a občané je chtějí nadále využívat.
Na údržbu mobiliáře, tedy právě laviček
a třeba i odpadkových košů, je ročně vyčleněno kolem 800 tisíc korun. V případě
potřeby bude rozpočet posílen. ste

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Bezpečný domov
pro Vaši rodinu
Moderní rodinné domy
Olomouc - Tabulový vrch

HOLICKÝ LES OSLAVIL
V LISTOPADU SEDM LET
Sedm let uběhlo v listopadu ode dne, kdy
začala výsadba Holického lesa. Během
těchto let se někdejší pole proměnilo
v solidní základ příměstského rekreačního lesoparku na jižním okraji Olomouce.
Při založení Holického lesa bylo před
sedmi lety vysazeno 72 tisíc listnatých
stromů. Během let zde vznikla také cyklostezka, renovován byl kamenný kříž
a nakonec vyrostla i lávka pro cyklisty.
Spolek pro Holický les, který u projektu
od počátku stojí, zde pořádá například
novoroční procházku, drakiádu či jarní
úklid Holického lesa. Za deset let odsud
dobrovolníci odstranili už 65 tun odpadu.
„V Holickém lese je krásně celý rok.
Naplňuje se naše vize: chodí tam na

procházky rodinky s dětmi, cyklostezka
láká k projížďce na kole nebo koloběžce, chodí si tu lidé zaběhat. Letos
jsme drakiádu museli zrušit. Přesto celý
podzim nad Holickým lesem létali draci,“ popisuje aktivity v lesoparku Ivana
Kalodová, předsedkyně Spolku pro
Holický les. V dnešní „covidové době“
využívají toto území lidé častěji k procházkám. K tomu se jim nabízí 330 tisíc
metrů čtverečných prostoru, který působí rok od roku kultivovanějším a příjemnějším dojmem.
Do budoucna nabízí prostor Holického lesa i možné umístění různých prvků
pro volnočasové aktivity, jako je in-line okruh, dětské hřiště, workout hřiště
a další navazující cyklostezky. dtx

Vyšla kniha plná Svatého Kopečka

INZ2012066
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www.jiznistrane.cz

Na začátku prosince 2020 vydal Spolek
pro dějiny řemesel a živností ojedinělou
historickou publikaci o dějinách Svatého
Kopečka u Olomouce.
Na stránkách knihy historika Jakuba
Hušky se čtenáři seznámí nejen s dějinami jednoho z nejvýznamnějších mariánských poutních míst Moravy, ale také se
sociálním, kulturním a politickým životem „ve stínu“ svatokopeckého chrámu.
Kniha nabízí na základě nejnovějších
poznatků odborné historické literatury
ucelené shrnutí o vzniku a vývoji tamějšího poutního areálu. Svatokopecká obec,
která vznikla oficiálně až na konci 18.
století, měla a má svá významná specifika, která ji odlišují od typických hanáckých vesnic.
Stálá přítomnost vzdělaných členů
premonstrátské komunity měla pozitivní
vliv na místní kulturní život. Na Svatém
Kopečku působila řada vzdělávacích

a kulturních spolků a konaly se zde četná
setkání regionálního a také celozemského významu. Obec byla domovem řady
spisovatelů a výtvarníků. Od poloviny
19. století přitahoval Svatý Kopeček
a okolní příroda první turisty z blízkého
okolí. V letních měsících zde trávily svou
dovolenou vážené měšťanské rodiny
nejen z Olomoucka a Prostějovska, ale
také z Dolního Rakouska a Vídně. V meziválečném období si zde zakoupil svou
letní rezidenci i olomoucký arcibiskup.
V 50. letech 20. století na tuto místní „turistickou tradici“ navázalo zřízení zoologické zahrady.
Sepsání a vydání knihy finančně
podpořili město Olomouc, Olomoucký
kraj, Katedra historie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého a drobní dárci ze
Svatého Kopečka. Kniha je k dostání na
Svatém Kopečku v restauraci U Macků
a v Olomouci v knihkupectví Tycho. dtx

NAŠI SOUSEDÉ

Olomoucké školy dostaly od města české respirátory
Skoro dvaadvacet tisíc respirátorů třídy
FFP2 české výroby distribuovali v listopadu pracovníci odboru školství do
jednotlivých olomouckých základních
a mateřských škol. Respirátory jsou určeny pro pedagogy i další zaměstnance
škol, kteří je používají po celou dobu vyučování včetně přestávek.
Na základní školu v Demlově ulici
přivezl 18. listopadu respirátory náměstek primátora Martin Major, odpovědný
za oblast ochrany obyvatel. „Chtěli jsme
touto cestou pomoct jak školám a školkám, tak i českým výrobcům ochranných
pomůcek,“ konstatoval Martin Major,
který se chtěl přesvědčit, jaký byl zájem
rodičů o obnovené vyučování. Ve školách

totiž právě 18. listopadu opět začalo
vyučování v prvních a druhých ročnících. „Přišly snad všechny děti, ve třídách
máme opravdu plno,“
konstatovala ředitelka
školy Anna Dobrovolná,
když přebírala krabice
s respirátory.
Respirátory byly rozvezeny mezi devatenáct
základních škol, z nichž
některé mají i školu mateřskou, a dvanáct samostatných mateřských
škol. Pro každou základní školu bylo určeno přibližně 600 respirátorů,

AKTIVITY PROJEKTU MAP
V LETOŠNÍM ROCE
Vážení čtenáři, v našem pravidelném
zpravodajství o aktivitách projektu vás
zde, v Olomouckých listech, většinou
informujeme o akcích a dlouhodobých
programech našeho projektu Místní akční plán vzdělávání
v Olomouci. Komplikovaná a nestandardní situace v letošním
„covidovém“ roce ve školství se samozřejmě promítla i do
aktivit našeho projektu, nestihli jsme naplnit vše, co jsme si
na letošní rok připravili.
Přesto jsme nezaháleli a vcelku pilně pracovali. Pracovní skupiny se scházely prezenčně, pokud to situace dovolila,
nebo formou on-line. Některé programy, jako např. projekt
zaměřený na podporu chápání individuality každého dítěte
a na oblast rovných příležitostí s názvem Inkluze- prakticky, se téměř skoro celý podařilo zrealizovat. Taktéž aktivita
s názvem Den na statku proběhla v téměř plném rozsahu. Statek, který je přímo v Olomouci, navštívilo celkem 23
třídních kolektivů z mateřských či základních škol. Děti se
zde měly možnost seznámit se zvířaty na statku, s hospodářskou technikou a životem na statku. V červnu se nám
podařilo v odloženém termínu uskutečnit čtyři praktické
workshopy v oblasti polytechniky pro pedagogy 2. stupně.

školky dostaly po dvou stovkách kusů.
Město počítá s tím, že v případě potřeby
dodá další ochranné pomůcky. mif

Díky neomezenému provozu mateřských škol jsme pro
předškoláky stihli také v říjnu zorganizovat v Rozáriu dva
projektové dny na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti pod názvem Den s moudrou sovou.
Naopak jsme nestihli uskutečnit část aktivit pro kariérové poradce (např. exkurze do firem, oborové dny a spolupráce při Burze práce s Úřadem práce v Olomouci). Jeden
workshop pro kariérové poradce zaměřený na testovací
nástroje, které pomohou kariérovým poradcům nasměrovat
děti k dalšímu vzdělávání, pro které budou mít předpoklady, se uskutečnil on-line formou. A vznikl zajímavý pordukt
on-line katalogu, kde firmy nabízejí spolupráci základním
i mateřským školám nejen v oblasti exkurzí, ale i ukázkových hodin či poskytnutí zbytkového materiálu. Uspořádali
jsme pouze jeden seminář pro pedagogy v oblasti čtenářské
a matematické gramotnosti, neboť dle metodiků programu
preferujeme realizovat tyto programy prezenčně.
Vzhledem k tomu, že se v příštím roce budeme snažit dohnat to, co jsme v letošním roce kvůli opatřením proti šíření
Covid – 19 nestihli, bude akční plán aktivit na rok 2021 do
velké míry kopírovat akční plán z letošního roku. Některé
aktivity jsou víceleté, tam se počítá s pokračováním, do nového akčního plánu bychom však také rádi zařadili nějaké
nové aktivity.
Podrobnější informace o proběhlých akcích i kalendář na
akce následující najdete na webu https://map.olomouc.eu/
a další aktuální informace v oblasti regionálního školství
můžete také sledovat na našem FB @mapolomouc.
Doufejme, že se současná situace brzo uklidní a všem čtenářům přejeme vše nejlepší do nového roku 2021, hlavně zdraví a možnost práce bez epidemiologických omezení.

PR2012098

Realizační tým MAP

ŠKOLY

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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MĚSTO PŘIPRAVILO NÁVOD, JAK SE
PŘIZPŮSOBIT KLIMATICKÝM ZMĚNÁM
Přizpůsobení se klimatickým změnám, ekologické a k přírodě
ohleduplné chování, rozumné nakládání (nejen) s dešťovou vodou. Tyto motivy v sobě spojuje aktivita, která právě nyní vrcholí
přípravou jasných pravidel pro nové stavby ve městě. Touto cestou se město chce přiblížit k výrazně citlivějšímu a šetrnějšímu
nakládání s vodou. Jakmile to situace umožní, představí město
dokument také Olomoučanům na veřejné prezentaci.
MICHAL FOLTA

Pro budoucnost života ve městě je rozumné nakládání s vodou
mimořádně důležité. Pokud se v budoucnu nemají letní měsíce
ve městě stát utrpením, je nutné dnes jednat. Olomouc se na
toto téma připravuje intenzivně a kromě přijatých strategických
dokumentů už část přenáší i do praxe. Příkladem je rozsáhlá
studie na proměnu olomouckého Výstaviště Flora nebo úvahy
o podobě rekonstrukce střechy zimního stadionu.
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O základních pravidlech pro hospodaření s dešťovou vodou jednala v listopadu rada města Olomouce. Radní schválili důležitý
dokument, který nese dlouhý název Městské standardy objektů
hospodaření s dešťovou vodou (HDV) a opatření modrozelené
infrastruktury (MZI) na veřejných prostranstvích. Byť je to název
dlouhý a poněkud kostrbatý, obsah dokumentu je srozumitelný a podepsal by ho jistě i každý dobrý hospodář, který používá
selský rozum. Jde o to, že město chce nastavit jasná pravidla,
jak mají projektanti připravovat nové stavby a ochránit město
před negativními dopady klimatických změn.

Aby nebylo ve městě horko
Příjemnější život ve městě je cílem všech těchto opatření.
„Jde o to, abychom dokázali v době klimatických změn efektivně pracovat s dešťovou vodou, aby voda neodtékala kanalizací, ale raději se vsakovala do půdy, případně abychom ji
dokázali zadržet na místě a využít ke vhodným účelům místo
vody pitné. Dalším důležitým dopadem je i ochlazování mikroklimatu ve městě,“ vysvětluje primátor Mirek Žbánek, který materiál kolegům v radě předkládal. „Jedná se o účinné
metody, které už vyspělá města v západní Evropě praktikují,“
dodává primátor.
Standardy jsou určené zejména pro projektanty a investory, kteří pracují s veřejným prostranstvím, a samozřejmě také
pro úředníky. Pro ně to bude základní návod pro rozhodování. Hlavním cílem těchto standardů je poskytnout podrobný
manuál pro navrhování, povolování, realizaci a provozování
objektů HDV a MZI na stávajících i budoucích veřejných prostranstvích, jejichž vlastníkem bude statutární město Olomouc.
„Důležité je systematicky snižovat negativní dopady klimatických změn, a to přírodě blízkým způsobem. K tomu povedou
technicky správná řešení popsaná v dokumentu,“ říká primátor Žbánek. Až začnou projektanti nové standardy využívat

TÉMA

a jejich pravidla zahrnou do svých projektů, je zaručeno, že
nakládání s dešťovou vodou ve městě bude výrazně lepší.
Nově budované stavby už budou provozovány s trvale udržitelnými parametry.
Jak chce město zajistit dodržování pravidel? U staveb, které
buduje samo město, je to snadné – standardy budou od počátku
součástí projektu. Dodržení podmínek bude ale vymahatelné
i u soukromých investorů, kteří plánují třeba bytovou výstavbu. V případě, kdy má město na základě smlouvy o smlouvě
budoucí přebírat od soukromého investora do svého vlastnictví inženýrské sítě, chodníky, komunikace, parkovací plochy,
zeleň a další úpravy, které budou součástí nového veřejného
prostranství, musí investor tato pravidla splnit. Jen při jejich dodržení budou investoři moci tento infrastrukturní majetek převádět do vlastnictví SMOl, které se o něj pak bude starat.
„Jakmile to situace umožní, připravíme veřejnou prezentaci
za účelem seznámení odborné i laické veřejnosti s těmito standardy,“ zdůraznil primátor Žbánek. Dokument je teď dostupný
na webové stránce na adrese www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty.

Jaká je dnes platná situace?
Nový dokument nabude účinnosti od 1. ledna 2021. Jaká pravidla pro stavebníky tedy v Olomouci platí dnes? Důležité je,
že ani teď nemohou investoři a projektanti otázku vody ignorovat, pokud nechtějí porušovat zákon.
Současně platná legislativa, zejména stavební zákon, vodní
zákon, ČSN 759010, TNV 759011 a další normy, podle nichž
jsou investoři povinni hospodařit se srážkovými vodami, stanovují povinnost vody zejména zasakovat, případně regulovaně odvádět do vodního toku. V principu jde hlavně o to,
aby srážková voda, kromě zlepšení podmínek pro zasakování, nepřetěžovala při přívalových deštích kanalizační systém
a nepřinášela tak nebezpečí bleskových povodní a vznik škod
na majetku města i občanů.
Principem modrozelené infrastruktury ale je co nejvíce
napodobovat přirozený cyklus vody, s cílem vodu nejen zadržovat, ale i využívat k podpoře zeleně, zejména stromů, a tím
zkvalitňovat mikroklima ve městě. Jednoduše řečeno, výsledkem má být nejen více zeleně, ale i menší horko a méně
prašnosti v letních měsících. Schválené standardy nabídnou
stavebníkům manuál, jak tohoto cíle dosáhnout.

Olomouc je o krok napřed
Jak jsou na tom jiná města v České republice? V současné praxi využívají stavební standardy v Praze, město Brno už podporuje i finančně realizaci různých opatření, jako jsou například
zelené střechy nových staveb. Podobně koncipované standardy týkající se přímo městských veřejných prostranství, jaké
připravilo město Olomouc, zatím jinde nemají.
Zelené střechy a fasády jsou též zahrnuty ve Standardech
v opatřeních MZI. Existuje například studie rekonstrukce Výstaviště Flora Olomouc, která počítá jak s ozeleněním střechy
současného pavilonu A, tak s modernizací dalších pavilonů za
dodržení pravidel modrozelené infrastruktury. V praxi by pak
návštěvník výstaviště vídal moderní, ekologicky hospodárné
budovy, jejichž střechy dokáží vodu zadržovat a koncentrovat
v příslušných zásobnících, namísto toho, aby ji pouze okapem
a rýnami odváděly do kanalizace.
Přijaté novinky by tedy měly znamenat, že se Olomouc do
příštích let a předpokládaných klimatických změn vydává
správným směrem.

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

MODROZE LE N Á INFR A S TRUK TUR A
Hospodaření se srážkovými vodami v obecné rovině
město řeší už delší dobu. Zastupitelstvo totiž v dubnu
2019 schválilo studii Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře. Například
výše zmíněná studie rekonstrukce Výstaviště Flora, která
v sobě má zahrnuta praktická opatření ve prospěch zeleně a zadržování srážkových vod, je ještě staršího data.
Studie Hospodaření se srážkovými vodami je určena
odborné i laické veřejnosti a vznikla jako základní městský předpis pro boj s negativními dopady klimatických
změn na území města Olomouce.
Studie popisuje příčiny a důsledky změn v počasí, které se projevují zejména v posledních pěti letech,
a přináší základní informace o možnostech zmírnění
nepříznivých dopadů souvisejících s těmito změnami.
Součástí materiálu jsou příklady možného řešení hospodaření se srážkovými vodami (HDV) s důrazem na aplikaci přírodě blízkých opatření, která zdůrazňují úlohu vody
a zeleně (MZI) pro tvorbu trvale udržitelného životního
prostředí v zastavěném území města.
Důležitou částí dokumentu jsou vzorová řešení objektů HDV a MZI a dále opatření na implementaci Modrozelené infrastruktury do plánovacího procesu veřejných
i soukromých subjektů.

MUS ÍME ZMĚ N IT I N A Š E M YŠ LE N Í
Z ekologického hlediska spojuji olomoucké standardy
hospodaření s vodou s vytvořením městského vodního
režimu, se zlepšením prostředí, a tím i podmínek života. Spojuji je i s potřebou adaptace na změnu klimatu.
Myslet si, že perioda sucha, která nás provázela od roku
2015 letošním rokem, skončila a postupně se bez našeho
přičinění vracíme k vodnímu blahobytu, je omyl.
Strategii modrozelené infrastruktury musíme promítnout nejen do konkrétních projektů, ale i do našeho
myšlení a posuzování možných řešení městského prostoru. Pokud jde o modrou část, je třeba chránit vodní
prvky a ty, u kterých zjistíme i na základě výsledků biologických průzkumů negativní vývoj, musíme postupně
revitalizovat, aby nezanikly. A když se nám v podmínkách města podaří vytvořit zajímavou mozaiku vodních a mokřadních biotopů, bude to přínosné pro řadu
zajímavých druhů ryb, obojživelníků a ptáků, kteří se
v území vyskytují.
Doby, kdy dostatek vody byl samozřejmostí, jsou minulostí. Vodu přirozeně zadržujících opatření na území
města není nikdy dost, mají vliv na mikroklima i na lokální koloběh vody v krajině. Proto se jim tak pečlivě věnujeme i při přípravě IV. etapy protipovodňových opatření
na jihu města.
Petr Loyka
vedoucí odboru životního prostředí MMOL

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Mělo by město ovlivňovat, jak obyvatelé nakládají s vodou?
Václav Kryl
ANO 2011

Yvona Kubjátová
ČSSD

Michal Giacintov
KDU – ČSL

Toto téma rezonuje
u odborné i laické veřejnosti. Letos jsme opět
zažili jak sucho, tak
i povodně. Jedním z nástrojů, jak může město
ovlivnit nakládání především se srážkovými
vodami, je přijatá studie „Hospodaření se
srážkovými vodami – cesta k modrozelené
infrastruktuře“, kterou vloni schválilo zastupitelstvo a projednaly komise pro architekturu a životní prostředí, jichž jsem členem.
Dokument je hlavním předpisem pro stavby
a rekonstrukce a kuchařkou pro investory
a architekty při jejich přípravě.

Voda je životodárná tekutina, a tak by se k ní
taky měli lidé chovat.
Voda je ale stále relativně levná, takže s ní
často plýtváme. Stačí
přitom omezit spotřebu při denních činnostech. Každý litr se počítá a v ročním součtu
to je pěkná „louže“ z ušetřené vody. Město
má dbát na to, jak lidé s vodou hospodaří, a tam, kde to je neúnosné, zasáhnout.
Nemrhejme dešťovou vodou, neměňme
v bazénech vodu častěji, než je nutné, neumývejme si zuby pod tekoucí vodou, perme, až máme pračku plnou prádla… Prosím,
buďme odpovědní!

Koncepce tzv. modrozelené infrastruktury
(MZI) a její zavádění do praxe je reálnou
nadějí na zlepšení mikroklimatu ve městě. V podstatě jde o efektivnější nakládání
s dešťovými vodami vytvořením pravidel
a konstrukčních zásad u veřejných i soukromých staveb. Město má vytvořeny stavební
standardy pro implementaci MZI, které přenáší do praxe např. uspořádáním inženýrských sítí v uličním prostoru a retencí vody,
a pracuje i se zelenými střechami a fasádami (studie areálu Flory). Jde tedy příkladem
i pro soukromé stavebníky.

Jiří Zima
KSČM

Martin Major
ODS

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

Voda je strategickou
surovinou nejvyššího
významu a musí mít
ústavní ochranu. Město
by mělo zajistit ochranu
a šetrné využívání vody
jako základní životní potřeby ve prospěch svých občanů. Je nutné,
aby se městu navrátilo hospodaření s vodou
pod svoji kontrolu. Nepatří do cizích rukou,
tím spíše do těch ze zahraničí. Nemyslím si,
že je v pořádku, aby vysoké zisky odcházely
do zahraničí. A co myslíte vy, občané města?
Do roku 2021 přeji hodně zdraví, spokojenosti a vše dobré.

S vodou by měl rozumně hospodařit každý, to
by měl být základní instinkt každého člověka.
Naši předkové to uměli
dobře a ani k tomu nepotřebovali speciální koncepce a strategie.
S dešťovou vodou nakládali hospodárně
a uměli udržet i vodu v krajině. Jelikož nám
to dnes už tolik nejde, je dobré určit pravidla, která by měl každý stavebník dodržovat. A tady je prostor pro aktivitu města,
které může stanovit, jak se má při nových
stavbách s dešťovou vodou nakládat, aby
neodtekla během pár sekund kanálem.

Ano. Globální úbytek vody je logickým
důsledkem
urbanizace, populačního růstu a klimatických
změn. Nutnost úspor
vody zdůrazňují mezinárodní organizace, ale boj s plýtváním začíná
na úrovni každého z nás. Město má občany
pozitivně motivovat k rozumnému a úspornému nakládání s vodou, např. k zachycování dešťové vody pro užitkové účely. A hlavně
má jít samo příkladem a zavádět racionální
a ekologická řešení modrozelené infrastruktury v praxi. Odkazovat se na strategie a koncepce, které jsou zatím jen na papíře, nestačí.

David Helcel
ProOlomouc

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Otakar Bačák
spOLečně

V šetření jsme dobří –
denní spotřeba vody
v Olomouci je 85 litrů na obyvatele, což
je hranice hygienického minima. Podstata
obezřetného hospodaření s vodou je jinde
– v zasakování dešťových vod místo jejich
odvádění kanalizací do vodotečí s rizikem
bleskových povodní. Jde hlavně o náhradu
nepropustných betonových a asfaltových
parkovacích ploch propustnou dlažbou
a o svedení srážek z vozovek a chodníků do
vsakovacích rýh, průlehů, retenčních nádrží… a to je velký úkol především pro město
a developery.

Otázka, na kterou je
poměrně složitá odpověď. Na jednu stranu si
můžeme říci, že vodu
si platíme, tak co je
komu do toho, na druhou stranu zajištění pitné vody pro obyvatele Olomouce je čím dál složitější. I když
spotřeba pitné vody v jednotlivých domácnostech v poslední době klesla, pro novou
výstavbu a průmysl je zapotřebí dalších
zdrojů pitné vody, které ale nejsou. Dle našeho názoru kromě hledání nových zdrojů
může a měla by Olomouc ovlivňovat nakládání s dešťovou vodou a čištění odpadních vod.

Otázkou je, zda město má další nástroje na
ovlivňování nakládání
s vodou. Cenovou politikou již spotřebu řídí,
ta klesá, ale náklady na
údržbu spíše rostou, takže tyto úspory nejsou pro obyvatele motivační. Město by mělo
jít pro vlastníky nemovitostí příkladem v budování zelených střech, retenčních nádrží
a recyklací dešťových, případně tzv. šedých
vod v budovách vlastněných městem. Tady
vidím hlavní úkol města.
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ANKETA ZASTUPITELŮ

NE PROTIVNÍK, ALE ČLOVĚK
Nejsi protivník, ale partner. Hlavně a především jsi člověk. To
by měla být základní premisa chování při komunikaci nejen
v těchto adventních dnech. Dobu očekávání vánočních svátků
a Vánoce samotné si spojujeme s pokojem a mírem, nebo „modernějšími“ slovy řečeno s pohodou a klidem. Zkusme to vzít
vážně a přenést to do vzájemné komunikace.
Vzpomínáte si na jarní nouzový stav? Jak se lišil od podzimu? Nemocných bylo mnohonásobně méně, a přesto byla
převážná většina obyvatel České republiky svorná. Lidé vycítili, že se slušně chovají ne kvůli vládě nebo jakémukoli příkazu, ale pro své vlastní dobro. Respektovali jsme se navzájem.

Listopad ukázal
olomoucké dominanty
v nových barvách
Nevšední příležitost vidět významné
památky v úplně jiných barvách měli
v listopadu Olomoučané. Poprvé tuto
zajímavou šanci dostali ve státní svátek
17. listopadu, kdy se v barvách národní
trikolory rozsvítily budovy radnice a Moravského divadla na Horním náměstí
a především bazilika Navštívení Panny
Marie na Svatém Kopečku. Sakrální barokní dominanta, která barvami zářila do
daleka a byla zřetelně vidět až z dálnice,
přilákala také množství lidí.
Další vizuální zážitky přišly ve středu
25. listopadu. V rámci mezinárodní akce
Červená středa se jako symbol podpory
a sounáležitosti s lidmi pronásledovanými pro jejich víru rozsvítila výraznou

POHLEDEM PRIMÁTORA / BAREVNÉ MĚSTO

Navzdory nouzovému stavu z toho dodnes člověku zůstala jakási hřejivá vzpomínka – umíme být více méně svorní a soudržní, když jde o něco opravdu podstatného.
Na podzim je jinak. Lidé se hádají. Nejen že kritizují své
politiky, což je normální a správné, ale hádají a radikalizují se
i mezi sebou navzájem. Rouškaři a odpírači roušek se chovají
jako bojovníci za jediný správný výklad světa. A aby to nebylo
málo, teď jsme se začali do krve hádat ještě o míru zdanění. To
opravdu není dobré ani pro jednoho z nás, a vůbec to nepatří
k adventnímu času.
Mám za sebou jednu příjemnou zkušenost. Jistě víte, že v říjnu proběhly krajské volby, které v Olomouckém kraji přinesly
dost podstatné politické zemětřesení. Většinu nového vedení
kraje tvoří nové subjekty a zastupují je noví lidé. Jsou to lidé,
s nimiž jako představitelé největšího města v kraji samozřejmě
musíme komunikovat. Nový je také hejtman. Zastupuje odlišnou politickou stranu a nepochybně má v mnoha ohledech odlišné politické postoje a zásady. Přesto jsme se sešli a ve velmi
pokojném a přátelském duchu spolu vypili dobrý čaj. Nebyli
jsme politickými protivníky. Bavili jsme se jako dva Olomoučané, kterým záleží na budoucnosti krajského města a které v tuto
chvíli trápí velmi podobné trable – propady v rozpočtu, nejasné
vyhlídky ohledně epidemie, různá omezení a zákazy. Z toho setkání jsem měl moc dobrý pocit. Rozhovor lidí, kteří chtějí dojít
k podobnému cíli.
Moc bych si přál, abychom se v pokoji a míru dnes dokázali
setkávat všichni. Třeba při vycházce ke svátečně nazdobenému
stromu na Horním náměstí, které bude letos výrazně tišší než
při obvyklých vánočních trzích. Abychom vědomě zmírňovali
zbytečně vyhrocené spory a v druhém viděli především člověka. Protože opravdu to je tak, že všichni máme v podstatě podobné cíle.
Přeji vám krásné letošní Vánoce a co nejvíc štěstí a hlavně
zdraví do příštího roku.
Mirek Žbánek
primátor Olomouce

červenou barvou katedrála svatého
Václava a také průčelí barokního kostela
Panny Marie Sněžné.
Ve stejný den pak jako vyjádření podpory lékařům a všem lidem pracujícím
ve zdravotnictví zahalila fialová záře
budovu Teoretických ústavů LF UP v Olomouci. Světlo doprovázelo i logo akce
Energie lékařům. mif
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na nábřeží. Příští rok budeme řešit opravu střechy zimního
stadionu, což je nezbytný začátek celkové rekonstrukce této
haly. Tuto investiční akci musíme rozumně koordinovat s extraligovou soutěží, nechceme totiž, aby hokejisté museli hledat náhradní ledovou plochu v jiném městě. Velkou investiční
akcí příštího roku bude rekonstrukce křižovatky na třídě Míru
za zhruba 17 milionů korun. Letos jsme odložili plánované
pokračování tramvajové trati na Nové Sady, což by také mělo
být tématem příštího roku. Mezi investicemi budou opět další
opravy a modernizace škol. To je dlouhodobý projekt, v jehož
rámci každý rok opraví město několik škol. Pak jsou tu samozřejmě různé drobnější investice, opravy chodníků, veřejných
prostranství či památek, a běžná údržba města. Nic z toho nekončí, to všechno musí pokračovat dál.

„CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ ROK? STŘECHA
STADIONU I VELKÁ KŘIŽOVATKA“

Dokončené významné opravy v centru města, to je bilance
roku 2020 z pohledu investičních akcí v Olomouci. Jaký bude
v tomto směru rok 2021? Nebude to určitě lehké, protože
kvůli covidové krizi i kvůli snížení daní se budou příjmy všech
měst a obcí nadále propadat. Na to, jak moc citlivé to bude
pro Olomouc, jsme se zeptali investičního náměstka primátora Martina Majora.
Jak vidíte situaci z pohledu města Olomouce?
V posledních týdnech pracujeme na přípravě rozpočtu. Tak,
jak prochází jednotlivými čteními, se postupně blížíme k jeho
reálné podobě. Nebude to jednoduchý rok, ale přesto investice v Olomouci nezastavíme. Jde o to, jak rozumně vybrat, do
kterých oblastí investovat, abychom podpořili ekonomické
fungování města a regionu. Do značné míry jde přeci o to, aby
regionální firmy měly zakázky a zdejší lidé měli práci. Nechceme brzdit ekonomiku a v důsledku tak rozšiřovat řady nezaměstnaných.
O jakých investičních akcích se tedy bavíme?
Hodně se toho naštěstí udělalo už letos. Máme dokončenou
velmi náročnou a potřebnou opravu ulice 8. května, opravený je most v ulici přes Mlýnský potok, který byl ve špatném
stavu, všechny křižovatky na Foerstrově ulici prošly zásadní modernizací, skončila mimořádně složitá čtyřletá rekonstrukce historické radnice. Povodí Moravy provádí průběžně
protipovodňová opatření, město letos investovalo do přidružených akcí typu budování komunikací, cyklostezky a parku
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V posledních týdnech se velmi intenzivně mluví o dopadu snížení daní na rozpočty měst, obcí či krajů. Je to podle vás tak
dramatické?
Reálný dopad na rozpočty samosprávných jednotek snížení
daní, a tedy i daňových výnosů mít bude. Vždy říkám, že principiálně je správné nechat co nejvíce peněz v rukou samotných občanů. Není fér stavět otázku tak, že když snížíme daně
a necháme více peněz těm, kteří je vydělávají, ochudíme tím
obce a kraje. Spíš to ukazuje chybu v celkovém nastavení systému. Myslím, že by se stát měl velmi silně zamyslet nad tím,
jak by mělo vypadat spravedlivé rozdělování daňových výnosů v zemi.
A jak by mělo vypadat?
Hovořím o tom už roky, není to nic nového, co by vyvolala teprve až dnešní situace. Podstatou celého problému je
spravedlivější nastavení zákona o rozpočtovém určení daní,
systému, na jehož základě jsou výnosy z daní alokovány mezi
jednotlivé veřejné rozpočty, tedy mezi stát, kraje a obce. Jednoduše řečeno, větší podíl z toho, co stát vybere, by měl předávat samosprávným celkům. Ty jsou problémům a potřebám
občanů blíž a lépe vědí, co je potřeba udělat a kam investovat.
V Praze určitě moc neřeší, jestli například Olomouc potřebuje
modernizovat některou křižovatku, protáhnout tramvajovou
trať nebo opravit tu nebo onu školu a školku. Zástupci města
tohle vědí a měli by proto mít dostatek veřejných prostředků
k tomu, aby to také zajistili. Nějaké jednorázové kompenzace
nynějšího výpadku by sice rozpočtům obcí pomohly, ale jen na
chvíli – jednorázová kompenzace není koncepční systémové
řešení. Tím je jedině změna rozpočtového určení daní.
A aktuální nižší příjmy teď vyřeší město jak?
Musíme šetřit na provozních výdajích, plánujeme personální
zeštíhlení magistrátu, budeme hledat cenově nejvýhodnější
řešení jednotlivých investic, můžeme se také bavit o prodeji
nějakého zbytného majetku, který město nepotřebuje. Hlavně
ale musíme všemi dostupnými cestami znovu a znovu tlačit na
to, aby stát uznal naše požadavky a změnil rozdělování daní.
To není problém Olomouce, ale všech obcí v zemi. Michal Folta

Martin Major
náměstek primátora
Kompetence: odbor investic, odbor ochrany, odbor dopravy
a územního rozvoje.

ROZHOVOR

Adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru
Olomoucké farnosti se opět zapojily do
benefiční výroby adventních věnců, jejichž
prodej vyvrcholil během první adventní
neděle. Vloni věnovali olomoučtí dárci
sirotčinci Verbist Care v hlavním městě
Mongolska 54,5 tisíce korun. Letošní výtěžek ještě nebyl v době naší uzávěrky znám.
Již po deset let putuje část výnosu
z prodeje adventních věnců do dětského domova Verbist Care v mongolském
Ulánbátaru. Kvůli omezením způsobeným koronavirem přišel sirotčinec o část
financování běžného provozu. „Chod
sirotčince je mimo jiné podporován lidmi ze zahraničí, kteří letos kvůli strachu
z viru nepřijeli. Peníze ze sbírky jsme tudíž

využili především k nákupu zásob trvanlivých potravin,“ vysvětlil ředitel sirotčince
Mputu Ngandu Simon. V hlavním městě
Mongolska, kde zima trvá až osm měsíců
a teploty dosahují i minus 40 stupňů Celsia, žije na ulicích několik stovek dětí. Dětský domov se snaží jejich osud zlepšit.
Výroba adventních věnců letos proběhla v několika farnostech olomouckého děkanátu a musela se přizpůsobit
vládním opatřením. Charita přichystala
tzv. výrobní balíčky, v nichž byl materiál
na výrobu jednoho věnce. „Tento materiál si lidé odnesli domů a tam v bezpečí vyráběli věnec. V balíčku byl slaměný
korpus, větvičky, drátek, svíčky, bodce
na svíčky, zdobení – sušené květy, mašle,

Infolinka pro neslyšící používá psaný text

INZ2012067

Infolinku pro lidi se sluchovým postižením
nabídlo město Olomouc, a to díky organizaci Transkript. Infolinka je tak přístupná
jak pro osoby se sluchovým postižením
a nedoslýchavé seniory, tak i pro cizince,
kteří preferují psanou formu komunikace.
Nová služba funguje formou online přepisu řeči, kdy rozhovor mezi úředníkem

a volajícím probíhá paralelně v hlasové
i textové podobě na počítači. Online přepis přitom nikterak nezpomaluje vyřízení
hovoru. Novinka tak lidem se sluchovým
postižením dovoluje pohodlné využití
klíčových služeb města v době, kdy je provoz úřadů omezován a osobní vyřizování
se nedoporučuje.

sušené plody a lýko,“ popsala koordinátorka akce Veronika Velčovská.
Benefice vyvrcholila v šesti
olomouckých kostelích první adventní
neděli. Zde mohli lidé věnce zakoupit
a přispět tak na výše zmíněný charitativní účel. V loňském roce dárci věnovali
74 tisíc korun, z toho 54,5 tisíce korun
putovalo do sirotčince Verbist Care
v mongolském Ulánbátaru. Zbylou část
výtěžku farnosti věnovaly na konkrétní
potřeby lidí ve svých farnostech.
Centrum Verbist Care založila v roce
1995 Kongregace Panny Marie a dětem poskytuje potřebné zázemí, jako je přístřeší,
jídlo a vzdělávání. Spolupráce s Charitou
Olomouc začala v roce 2010. dtx

Jak hovor v praxi probíhá? Zájemce
o hovor s online přepisem klikne na piktogram na webu města, umístěný vedle
čísla krizové linky 800 606 800. Stačí
pak zadat své číslo a volající bude následně spojen. Hlas neslyšícího klienta
je přenášen operátorovi infolinky a je
simultánně přepisován profesionálním
přepisovatelem. Služba je dostupná
v pracovní dny od 9 do 18 hodin. mif

Die neue Art einzukaufen.
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CHARITA, SKAUTI A MĚSTO SPOLEČNĚ
NABÍZEJÍ NÁKUPY PRO SENIORY
Nakupování potravin, drogistického zboží a zajištění potřebných léků seniorům
a osobám v karanténě, kteří nemají v dosahu své blízké, bude jednodušší. Charita
Olomouc ve spolupráci s městem a skauty obnovila na podzim službu nakupování. Služba je dostupná na území města
Olomouce a v městských částech a lze ji
využít od pondělí do pátku. Zájemci platí
pouze za úhradu nákupu.
Každý potřebný senior, jednotlivec či
rodina mohou nákup čerpat dvakrát

za týden. Rozvoz probíhá od pondělí do pátku na území města Olomouce.
V případě potřeby poskytne Charita službu nákupu a rozvozu potravin
i v blízkém okolí Olomouce. O nákup
je možné požádat telefonicky na čísle:
731 631 967 nebo prostřednictvím e-mailu: nakupy@olomouc.charita.cz.
„Mnoho lidí se ocitá obdobně jako
na jaře v izolaci z důvodu karanténních
opatření. Jedná se o seniory, jednotlivce, ale i celé rodiny, které nemohou za
současné situace opustit svá bydliště

a nemají možnost požádat o pomoc své
nejbližší či známé. Online supermarkety
jsou zahlceny návalem objednávek, čímž
se prodlužuje doba dovozu potravin i na
několik dní,“ vysvětluje Bára Cigánková,
zástupkyně ředitele Charity Olomouc.
Charita tak ve spolupráci s městem
a olomouckými skauty reaguje na vzniklou
situaci a nabízí potřebným lidem nákupy
a rozvoz potravin, hygienických potřeb,
včetně vyzvedávání léků na eRecept.
„Navazujeme na jarní spolupráci
s Charitou, kdy naši dobrovolníci pomáhali olomouckým seniorům s nákupy
a venčením psů. Za naše dospělé skautské dobrovolníky mohu dodat, že jsou
připraveni pomáhat lidem, kteří to potřebují,“ uvedl Petr Macek ze Skautské služby společnosti pro Olomoucko.
Charita se v místě svého působení
snaží pokrýt všechny oblasti, kde by její
pomoc byla prospěšná. „Po zkušenosti s první vlnou pandemie bychom rádi
podpořili nejen osamělé seniory, ale i rodiny s dětmi a další osoby, které se ocitají
v tíživé situaci,“ přiblížila Bára Cigánková z Charity Olomouc. V jednání je nyní
možnost rozšířit službu nákupů i o rozvoz obědů. ste

Školáci sbírali zimní oblečení pro Domov Svaté Anežky

školní, ale věříme, že oblečení pomůže klientům domova důstojně překonat
zimní období. Pro děti byla akce opravdu

motivující a vzhledem k tomu, že domov
se nachází jen pár kroků od školy, rádi
bychom ve spolupráci i nadále pokračovali,“ uvedla Pavlína Vrbová, učitelka
šesťáků a koordinátorka projektu, v jehož
rámci se sbírka odehrála.
Škola je totiž zapojená do projektu
Světová škola (www.svetovaskola.cz).
Základní filozofie projektu podporuje
vzdělávání a přípravu žáků na reálný
život v globalizovaném světě a opírá se
o jednoduchou metodologii tří kroků: uč
se – zjišťuj – jednej. mif

INZ2012068

Sbírku zimního oblečení pro klienty charitního Domova svaté Anežky obstarali
žáci základní školy na Svatém Kopečku.
Tuto akci vymyslely a uskutečnily samy
děti. Klienty Domova svaté Anežky jsou
zejména starší lidé bez domova se zdravotními postiženími.
Děti vytvořily plakáty, aby sbírku
propagovaly, a samy přispěly značným
množstvím zimního oblečení. „Vybrané
oblečení jsme odevzdali vedení Domova Svaté Anežky. V rámci současných
hygienických opatření naše akce byla jen
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Kdy odvezou odpad? Svozové dny se na začátku roku mění!
V Olomouci má velká část svážených
odpadových nádob dvoutýdenní frekvenci svozu a občané jsou zvyklí připravovat nádoby na svoz v režimu sudých
a lichých týdnů. Rok 2020 končí 53., tedy
lichým týdnem a na přelomu roku tak
následují dva liché týdny po sobě. Proto
se změní svozové dny.
Svoz, který připadá na lichý týden, bude
proveden v 53. týdnu roku 2020 a následně
ve 2. týdnu roku 2021. Dále pak budou svozy každý sudý týden. Svoz, který připadá
na sudý týden, bude proveden v 52. týdnu
roku 2020 a následně v 1. týdnu roku 2021.
Dále pak budou svozy každý lichý týden.
Příklady: Občan bydlící v ulici Hanušova připravuje popelnici v sudý čtvrtek.
Poslední sudý čtvrtek letos je 24. 12.
Znovu připraví popelnici na svoz po dvou
týdnech, tedy 7. 1. 2021 i přesto, že jde
o lichý týden. Od tohoto svozu je jeho
svozovým dnem lichý čtvrtek.
Občan bydlící v ulici Nedbalova připravuje popelnici na svoz v liché úterý.
Poslední liché úterý letos je 29. 12. Znovu
připraví popelnici po dvou týdnech, tedy
12. 1. 2021 i přesto, že se jedná o sudý
týden. Od tohoto svozu je jeho svozovým
dnem sudé úterý.
Svoz biologického odpadu bude rovněž upraven tak, aby se střídal se svozem

odpadu komunálního. Individuální svozy
papíru a plastů prováděné ve čtyřtýdenní frekvenci budou rovněž upraveny do
sudých týdnů.

V případě dotazů ke konkrétním adresám
se lidé mohou obracet na dispečink svozu odpadu TSMO – 585 700 035 nebo na
e-mail odpady@tsmo.cz. dtx

TERMÍNY SVOZU PAPÍRU A PLASTŮ V ROCE 2021
Lokalita
Bělidla
Hodolany
Lazce
Ol. – město
Pavlovičky
Droždín
Chválkovice
Lošov
Radíkov
Sv. Kopeček
Týneček
Černovír
Hejčín
Chomoutov
Řepčín
Topolany

Nedvězí
Nemilany
Nové Sady
Slavonín

Holice
Neředín
Nová Ulice
Nový Svět
Povel

Svozový den

pondělí
sudý týden

úterý
sudý týden

středa
sudý týden

čtvrtek
sudý týden

pátek
sudý týden

Papír

Plasty

25. 1.
22. 2.
22. 3.
19. 4.
17. 5.
14. 6.
12. 7.

9. 8.
6. 9.
4. 10.
1. 11.
29. 11.
27. 12.

11. 1.
8. 2.
8. 3.
6.4.**
3.5.
31.5.
28.6.

26. 7.
23. 8.
20. 9.
18. 10.
15. 11.
13. 12.

26. 1.
23. 2.
23. 3.
20. 4.
18. 5.
15. 6.
13. 7.

10. 8.
7. 9.
5. 10.
2. 11.
30. 11.
28. 12.

12. 1.
9. 2.
9. 3.
7. 4.**
4. 5.
1. 6.
29. 6.

27. 7.
24. 8.
21. 9.
19. 10.
16. 11.
14. 12.

27. 1.
24. 2.
24. 3.
21. 4.
19. 5.
16. 6.
14. 7.

11. 8.
8. 9.
6. 10.
3. 11.
1. 12.
29. 12

13. 1.
10. 2.
10. 3.
8. 4.**
5. 5.
2. 6.
30. 6

28. 7.
25. 8.
22. 9.
20. 10.
17. 11.
15. 12.

28. 1.
25. 2.
25. 3.
22. 4.
20. 5.
17. 6.
15. 7.

12. 8.
9. 9.
7. 10.
4. 11.
2. 12.
30. 12.

14. 1.
11. 2.
11. 3.
9. 4.**
6. 5.
3. 6.
1. 7

29. 7.
26. 8.
23. 9.
21. 10.
18. 11.
16. 12.

2. 1. *
29. 1.
26. 2.
26. 3.
23. 4.
21. 5.
18. 6.

16. 7.
13. 8.
10. 9.
8. 10.
5. 11.
3. 12.
31. 12.

15. 1.
12. 2.
12. 3.
10. 4.**
7. 5.
4. 6.
2. 7.

30. 7.
27. 8.
24. 9.
22. 10.
19. 11.
17. 12.

* svoz papíru je posunut o den kvůli svátku 1. 1. 2021 (Nový rok), kdy svoz odpadů neprobíhá
** svoz plastů je posunut o den kvůli svátku 5. 4. 2021 (Velikonoční pondělí), kdy svoz odpadů neprobíhá

OMEZENÍ SVOZU BIOODPADU V ZIMNÍM OBDOBÍ
(PROSINEC 2020 – BŘEZEN 2021)
Od ledna 2021 dochází ke změně sudých / lichých týdnů u jednotlivých lokalit !!!

SVOZ ODPADŮ A PROVOZ
SBĚROVÝCH DVORŮ BĚHEM SVÁTKŮ
Sběrové dvory pro občany budou
uzavřeny ve dnech 24.–26. 12. 2020
a 1. 1. 2021. V období 27. 12.–31. 12.
budou fungovat v běžné otvírací
době.
Svoz odpadu 24. a 25. 12. proběhne
v běžném režimu. V pátek 1. 1. 2021
svoz neproběhne a místo něj se
uskuteční v sobotu 2. 1. 2021.
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Lokality

Poslední svoz ve
14-denním intervalu

leden

První svoz ve
14-denním intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín
(sudé úterý 2020 / liché úterý 2021)

8. 12. 2020

19. 1. 2021

2. 3. 2021

Nové Sady, Povel, Olomouc-město
(sudá středa 2020 / lichá středa 2021)

9. 12. 2020

20. 1. 2021

3. 3. 2021

Neředín, Topolany
(sudý čtvrtek 2020 / lichý čtvrtek 2021)

10. 12. 2020

21. 1. 2021

4. 3. 2021

Bělidla, Chválkovice, Týneček
(sudý pátek 2020 / lichý pátek 2021)

11. 12. 2020

22. 1. 2021

5. 3. 2021

Nemilany, Slavonín
(liché pondělí 2020 / sudé pondělí 2021)

14. 12. 2020

25. 1. 2021

8. 3. 2021

Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí
(liché úterý 2020 / sudé úterý 2021)

15. 12. 2020

26. 1. 2021

9. 3. 2021

Chomoutov, Lazce, Nová Ulice
(lichá středa 2020 / sudá středa 2021)

16. 12. 2020

27. 1. 2021

10. 3. 2021

Holice, Nový Svět
(lichý čtvrtek 2020 / sudý čtvrtek 2021)

17. 12. 2020

28. 1. 2021

11. 3. 2021

Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček
(lichý pátek 2020 / sudý pátek 2021)

18. 12. 2020

29. 1. 2021

12. 3. 2021

www.olomouc.eu

ODPADY

ROZHOVOR

LÉKAŘKA NA PÓDIU
Soňa Šuláková (*1979) moderovala pořady v rádiích, v televizi, uvádí plesy,
módní přehlídky nebo výstavy, přitom je dětskou lékařkou. Celý profesní život
je svázána s olomouckou fakultní nemocnicí a pečuje o novorozence, sama je
ale zatím bezdětná.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Lidé ji znají především z pořadů Sama
doma a Dobré ráno, přitom tráví 250 až
300 hodin měsíčně v nemocnici a pak
ještě učí mediky. Olomouc jí učarovala od studií, kdy se jí líbila atmosféra na
fakultě, ale i sloup Nejsvětější Trojice
a hlavně Svatý Kopeček, kde byla za komunistů tajně pokřtěna. Miluje závodní
tanec, kondiční posilování a v oblibě má
golf. I když rádio i televizi před nedávnem opustila, moderování z pódia je pro
Soňu Šulákovou pořád pomyslným „ventilem“.
Jste víc lékařka, nebo moderátorka?
Pořád lékařka, tak na sto padesát procent, dělám tu práci už osmnáct let.
Pořád na stejném pracovišti?
Začínala jsem tady, pak jsem byla přechodně na dětské klinice u větších dětí
a teď jsem zpátky na novorozenecké
jipce.
Kdy jste se rozhodla být dětskou lékařkou?
Byla to náhoda. Ještě v pátém ročníku
jsem na fakultě říkala, že nikdy v životě nebudu pracovat jako pediatr, chtěla
jsem dělat intenzivní medicínu, hlavně
dospělé ARO. Když jsem končila školu, tak jsem měla v plánu i zahraniční
zkušenosti a rozhlížela jsem se po práci
ve Španělsku, nebo jsem uvažovala, že
půjdu do Brna na kliniku anesteziologie a resuscitace. Jenže jsem ve fakultní nemocnici zahlédla inzerát na lékaře
onkologické kliniky. Když jsem odcházela od užšího výběru, tak jsem nečekaně objevila nabídku primáře Kantora
pracovat na novorozenecké jipce. Slovo
dalo slovo, nastoupila jsem a pohltilo mě
to. Děti a miminka se stala mou srdeční
záležitostí.
Zmínila jste Španělsko a Brno. Pocházíte
z Brna nebo ze Španělska?
Ani jedno, narodila jsem se ve Valašském
Meziříčí. Španělsko proto, že mě ten temperament vždycky lákal, nakonec jsem
se později naučila i španělsky. Tehdy
jsem se ucházela o místo na klinice Juaneda v Palma de Mallorca, teď si říkám,
že se k tomu vrátím na důchod.
Na dětské oddělení?
Třeba. Anebo jako rodinný lékař nebo
jako doktor pro turisty.
Čím se vlastně liší dětský pacient?
Panuje názor, že děti jsou malí dospělí,
ale tak to není. Spousta pochodů probíhá
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u dětí jinak a některé nemoci se projevují
jiným způsobem než u dospělých. A jsou
křehcí. Navíc roli nehrají jen samy děti,
ale i jejich rodiče, se kterými se musíte
naučit psychologicky pracovat.
Změnil se nějak přístup rodičů za těch
osmnáct let?
Obrovsky. Dneska už nejsou jen pasivním
příjemcem lékařské péče, ale spíš naším
partnerem a chtějí se podílet na našich
rozhodnutích o léčbě, což někdy v lékařských kruzích není dobře přijímáno. Je to
složitá problematika a konečná zodpovědnost je na nás, na lékařích. Změnila
se ale i technika, máme dokonalejší přístroje na invazivní i neinvazivní ventilaci.

Vždycky je dobré mít parťáka. Jsem zvyklá dávat tomu druhému prostor a poslouchat, co říká. Nemám tendenci být na
prvním místě. Navíc mám radši improvizaci než nějakou domluvenou narážku.
A taky mám ráda, když to má nějakou myšlenku a moderátor není jen čtecí hlava.
Jak jste se k moderování vlastně dostala?
Jako malé dítě jsem byla takový chlapeček, hrála jsem si s autama a rozmontovala všechny budíky. A pak jsem se
zamilovala do jednoho moderátora, se
kterým jsem objevila všechna ta hejblátka v rozhlasovém studiu. To mě fascinovalo. Hlásit v Rádiu Apollo byla moje
brigáda při škole. Tím to začalo.

A jak změnil tuto profesi koronavirus?
No to je velký strašák. Na jaře panovaly
obrovské obavy a vůbec jsme netušili, jakým způsobem se tento virus může podepsat na novorozených dětech a jak bude
probíhat jejich případné onemocnění.
Teď víme, že neexistuje jednoznačný důkaz, že koronavirus prochází placentou
a infikuje plod, protože v placentě chybí
specifické receptory pro tento virus, ale
bylo popsáno několik případů placentárních tkání pozitivních na SARS-CoV-2.
Obecně se tedy děti s ním spíše nerodí,
ale mohou se nakazit po porodu.

Co vás na tom bavilo?
Ten adrenalin, že je to premiéra i derniéra zároveň. A když něco pokazíte, nikdo
neumře.

Hned první den?
Prakticky první minutu. Ale pořád to
není dostatečně probádáno. Každopádně spousta maminek kvůli tomu odchází z porodnice velmi časně, třeba už po
dvou dnech.

A olomoucký Městský bál budete opět
moderovat?
Pokud bude a pokud bude o mě zájem,
tak ráda. Plesů mívám hodně. Mívala
jsem. Moderovala jsem v Praze, Brně, po
celé republice. Olomoucké plesy jsou pro
mě ale jednodušší, protože to prostředí,
lidi a souvislosti znám.

A projeví se u vás, že lidé byli od jara zavření doma?
Už se to projevuje. Křivka porodnosti
roste. Už máme u předčasně narozených
dětí i malá „koviďátka“, která byla počata
v době karantény. Největší boom předpokládáme na Vánoce a v lednu, únoru.
Moderování patří k vaší relaxaci. Jak to
děláte, že na pódiu jste vždy bez tvrdých
desek s připraveným textem?
Je to trénink ze studií, mám fotografickou
paměť a raději mám vše v hlavě než na
papíru.
Učíte se to dlouho?
Mívám na to většinou půl hodiny, záleží
na scénáři, stačí mi jednou si to přečíst.
No, dobře, někdy dvakrát.
Jste na jevišti raději sama, nebo preferujete moderování v páru?

www.olomouc.eu

Poslední dobou ale v rádiu ani v televizi
moc nejste.
Měla jsem trošku jiné životní plány, jenže
se to nepovedlo. Navíc se utěšuji tím, že
po těch letech bych se už nechtěla opakovat a také každý pořad potřebuje obměnu a novou krev. Ale teď už zase vystrkuji
čertí růžky a klidně bych si do mediálního
světa vyšlápla znova.

Když moderujete ples, a přitom máte
ráda tanec, zatančíte si na něm?
Rozhodně a ráda, vždy na plese, který
moderuji, tak i tančím. Nejraději latinsko-americké tance – chacha, jive, samba. Ale
třeba i královský valčík.
Do plesové sezony je daleko a možná ještě o rok dál. Teď máme na krku Vánoce,
jak je většinou trávíte?
Většinou v práci, mám za sebou asi devět
Štědrých večerů v nemocnici. I tam ale
dodržuji půst a do večera nejím. Doma
mám Vánoce tradiční – s kaprem, salátem
a stromečkem. A ježíška lákáme se synovcem na balkón talířem cukroví a vaječným koňakem. Kouzelnou atmosféru mi
ale vždycky umocní, když jdu na půlnoční.
Pavel Konečný

ROZHOVOR

PRIMÁTOR ROZSVÍTIL NADĚJI
Vánoční strom má letos Olomouc z podhůří Jeseníků. V neděli 22. listopadu dorazil na Horní náměstí smrk z Postřelmova. Tradiční vánoční symbol
letos představuje dvanáct metrů vysoký stříbrný smrk. Tak jako každý rok,
i letos je to dar soukromého majitele. Z dvanácti nabídek vybral tým oddělení kultury právě pětačtyřicet let starý jehličnan z Postřelmova.
Na svém původním místě v obci na Šumpersku už smrk přerostl a ohrožoval elektrické vedení. Proto se jej dárce Libor Kulík rozhodl i se souhlasem příslušného odboru životního prostředí pokácet a darovat Olomouci.
Strom pokáceli v Postřelmově ráno a v poledne už slyšel zvonkohru olomouckého orloje.
Přesně o týden později pak rozsvítil strom primátor Mirek Žbánek. Stalo se tak v netradičním čase v šest hodin ráno, aby se předešlo srocování
lidí a přitom strom už po celou první adventní neděli svítil. Při té příležitosti smrk dostal jméno. Z 90 návrhů vybrala porota návrh Kateřiny Švestkové ze ZŠ Mozartova. Strom se díky ní jmenuje Naděje. mif

OBRAZEM

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Karel Brückner dostal od prezidenta medaili Za zásluhy
Více než padesát let je s fotbalem spojené jméno Karla Brücknera. Je legendou
českého fotbalu, trenérský génius s originálními nápady, vizionář. Uznávaný hráči
i kolegy. Držitel evropské ceny Spirit of
Fair Play, kterou dostal zatím jako jediný
Čech. Jeho přínos pro český sport ocenil
prezident České republiky, Brücknera vyznamenal medailí Za zásluhy I. stupně.
„Asi jsem byl oceněn proto, že jsem si vybíral hráče a lidi k fotbalu, které bavil, a také
jsme bavili ostatní. Uměli jsme se chovat
na hřišti i mimo něj,“ komentoval olomoucký trenér prezidentovo rozhodnutí.
Sigmu Olomouc, kde působil jako hráč,
dovedl na začátku devadesátých let do
čtvrtfinále Poháru UEFA, následně s reprezentační jedenadvacítkou slavil stříbro na
evropském šampionátu 2000.
To nejlepší však ještě přišlo v následujících letech.Brückner se chopil

reprezentačního áčka a postoupil s ním na
všechny šampionáty, o něž usiloval v kvalifikacích. V roce 2006 poprvé dostal samostatné Česko na mistrovství světa, o dva
roky předtím na Euru bral tým pod jeho
vedením bronz.
Tehdy měl báječný tým složený z hráčů „zlaté generace“, výběr s Čechem,
Ujfalušim, Jankulovským, Rosickým,
Nedvědem, Poborským, Kollerem či Barošem měl na to, aby celý turnaj vyhrál.
Brückner udělal z reprezentace postrach

Evropy, v Portugalsku národní mužstvo
oslnilo senzačním obratem z 0:2 na 3:2
proti Nizozemsku, ale třeba i vítězstvím
nad Německem v béčkové sestavě. Líbivým stylem protančilo do semifinále, kde
mu zatarasili cestu za nejvyšší metou
urputní Řekové. Na světovém mistrovství
v roce 2006 a následném kontinentálním
turnaji v roce 2008 jeho výběry skončily ve skupině, přesto měl v reprezentaci
úchvatnou bilanci 75 zápasů, 50 výher,
12 remíz, 14 porážek, skóre 161:62.
„Vždycky jsem měl ohromný tým,
a abych se také trochu pochválil, uměl
jsem si vybrat hráče,“ řekl jednou.
Po Euru 2008 překvapil přestupem
k Rakousku, tamní nároďák opustil po
sedmi odehraných zápasech na vlastní
žádost a od té doby už netrénoval. Jen
dvakrát působil u české reprezentace
coby poradce a konzultant. Loni oslavil
osmdesátiny. deš

Judistka Zachová juniorským zlatem navázala na Krpálka
ještě úplně nedochází. Pracovali jsme
pro to opravdu dlouho a tvrdě. Konečně
jsme to dokázali. Byl to úplně ten nejlepší pocit, pro který prostě stojí za to bojovat,“ uvedla Zachová.
Svěřenka trenéra Jiřího Štěpána
s o půl hlavy vyšší rivalkou vedla souboj
až do prodloužení, kde v první minutě
rozhodla klekaná Seoi nage.
Talentovaná judistka se postarala
o čtvrté juniorské zlato z ME v historii.

Dosud jediný titul mezi juniorkami vybojovala pro české judo v roce 1998 Andrea
Pažoutová-Pokorná, prvním šampionem
byl v roce 1978 Karel Purkert. Cenný kov
naposledy slavila Tereza Patočková, která před deseti lety získala bronz.
Jedná se o další obrovský úspěch mladé judistky z olomouckého klubu v letošním roce. V lednu se stala první českou
judistkou, která získala medaili na turnaji
série Grand Prix. deš

INZ2012069

Talentovaná judistka Renata Zachová
získala zlatou medaili z mistrovství Evropy juniorů. Dvacetiletá závodnice Judo
Klubu Olomouc ve finále v kategorii do
63 kg porazila Lauru Fazliuovou z Kosova
na ippon. Mladá reprezentantka v chorvatské Poreči navázala na úspěch Lukáše
Krpálka, který na kontinentálním šampionátu juniorů získal před dvanácti lety
dosud poslední titul pro české barvy.
„Je to úplně úžasné, i když mi to asi

20-11-18_OL-inzerce_210x96_TISK_krivky.indd 1
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O velké překvapení se na mistrovství Evropy dráhových cyklistů postarala Sára
Kaňkovská. V bulharském Plovdivu vybojovala rodačka z Olomouce a závodnice brněnské Dukly stříbrnou medaili
v keirinu.
Dvaadvacetiletá juniorská mistryně světa i Evropy ve stejné disciplíně přidává do
sbírky první velkou dospělou medaili. Ve
finále nestačila pouze na Olenu Starikovovou z Ukrajiny.

„Pro mě je to neskutečné, pořád tomu
nemůžu uvěřit. Upřímně jsem to nečekala. Samozřejmě jsem jela pro co nejlepší
výsledek, což se mi vyplnilo,“ radovala se
dráhařka původem z Hané.
„Co jsem dokázala v juniorech, už je pro
mě minulost. Chtěla jsem dosáhnout dalšího výsledku v elitní kategorii. Na mistrovství Evropy do třiadvaceti let se mi to úplně
nepovedlo, teď jsem si trochu spravila chuť
na elitní Evropě,“ usmála se Kaňkovská.
Před měsícem skončila pátá v keirinu

Další úspěch Kneblové na divoké vodě
Kanoistka Tereza Kneblová i na konci
sezony potvrdila skvělou formu. Ve francouzském Pau se poprvé v životě dostala na stupně vítězů v závodě světového
poháru, když dojela na třetí příčce.
První rok v seniorském reprezentačním týmu a hned přinesl výrazný
úspěch mezi světovou elitou. „Jsem
nadšená. Tu jízdu jsem si moc neužila,

protože hned na začátku přišly chyby,
takže jsem byla dost překvapená, že to
vyšlo na tak dobré umístění,“ popsala
závod teprve šestnáctiletá kanoistka
Kneblová, nejmladší závodnice reprezentačního týmu slalomářů.
„Vůbec jsem to nečekala. Ve finále
se ale dost chybovalo a díky tomu jsem
dopadla takhle. Takže jsem překvapená

Volejbalistky v Lize mistryň sbíraly zkušenosti
Neocenitelné zkušenosti získaly volejbalistky Univerzity Palackého Olomouc
na prvním turnaji hlavní fáze letošního ročníku Champions League v italské
Novaře.
Na body přes veškerou snahu nedosáhly. Po třísetových porážkách od polských Polic a domácího týmu prohrály
vysokoškolačky 0:3 i v závěrečném vystoupení proti dalšímu velkoklubu, ruské Kazani. Druhý turnaj skupiny E Ligy
mistryň budou 2. až 4. února hostit ve
stejném složení Police.
„Ukázalo se, že světový volejbal je
jinde, my na takto silnou skupinu prostě nemáme. Předvedli jsme i světlé

SPORT

momenty, když se nám podařilo dobře
přihrát, tak jsme i bodově zaútočili, ale
tyto spíš ojedinělé akce nestačily. Přesto
tým ukázal charakter, je hodně bojovný
a vysloužili jsme si slova uznání od trenérů ostatních týmů i dalších odborníků.
Na druhém turnaji v Polsku ještě zabojujeme, ale rozložení sil je jasně dané,“
konstatoval trenér Petr Zapletal.
Hráčky univerzity ve svém premiérovém představení mezi elitou naznačily svůj potenciál. Třeba proti Novaře,
která obhajuje poslední celkové vítězství v Lize mistryň, byly kousek od zisku
setu. K dílčímu úspěchu nestačily ani
dva setboly. deš

a jsem šťastná,“ dodala Kneblová, která
pouze před několika týdny získala titul
juniorské mistryně Evropy. Mezi kanoistkami zvítězila Ana Satila z Brazílie. „I když ta jízda nebyla až tak dobrá,
tak jsem v cíli byla šťastná bez ohledu
na výsledek. Moc si užívám závodění po
delší době, užívám si, že můžu být tady.
Snažila jsem se předvést to nejlepší
a konečně mám medaili,“ řekla Satila,
která všechny ostatní závodnice porazila o 6,25 vteřin. deš

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC HLEDÁ
VEDOUCÍHO ODBORU AGENDY ŘIDIČŮ
A MOTOROVÝCH VOZIDEL

Chcete se stát vedoucím odboru
agendy řidičů a motorových vozidel?
Pak hledáme právě Vás!
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

•
•
•
•
•

perspektivní pracovní pozici
možnost trvalého vzdělávání
a osobního rozvoje
příjemné pracovní prostředí
pružnou pracovní dobu
zajímavé benefity

Termín pro podání přihlášek
do 11. prosince 2020
Více informací naleznete:
http://edeska.olomouc.eu

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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STŘÍBRNÁ SENZACE CYKLISTKY
SÁRY KAŇKOVSKÉ

na evropském šampionátu do 23 let
v italském Fiorenzuola d‘Arda. „Motivovalo mě to hodně. Věděla jsem, že na
sobě musím víc makat, víc dřít ve švech
ohledech, jak v tréninku, tak ve zlepšení mé hlavy, která u mě taky hraje velkou roli,“ doplnila.
Radost si přímo na velodromu užila
s otcem Martinem, mechanikem české
reprezentace. „Je neskutečné prožívat
s tátou moje velké výsledky. Taky to zažil
v roli profesionálního sportovce, takže
byl naměkko. Doma to oslavíme s celou
rodinou, ségra s mamkou se dívaly aspoň
v televizi,“ řekla Kaňkovská, členka slavného cyklistického rodu.
Její otec Martin Kaňkovský je několikanásobný mistr Československé republiky v cyklistice, účastník olympijských her
v roce 1988. Strýc Alois Kaňkovský v roce
2007 vyhrál mistrovství světa v omniu.
Další strýc Jiří vlastní cyklistickou stáj
Mapei Merida Kaňkovský Olomouc a třetí
strýc Josef Kaňkovský je několikanásobným mistrem České republiky v cyklistice, držitel několika medailí z mistrovství
Evropy a z mistrovství světa. deš
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HISTORICKÝ ATLAS JE POKLAD
PRO PŘÍZNIVCE DĚJIN OLOMOUCE
Unikátní publikace Historický atlas Olomoucka s podtitulem Olomoucko na
historických mapách obohatila nabídku
regionální literatury. Kniha, kterou vydává město Olomouc, se může pochlubit jedinečným obsahem i velkým formátem.
„Olomouc jako město se slavnou a bohatou minulostí je v knize představena skrz
historickou kartografii. V souvislostech
a s nadhledem, který může poskytnout

jen mapa, ukazuje kniha věci ztracené
a zaniklé a vypichuje to, co není v obecném povědomí nebo bylo skoro zapomenuto. Ukazuje zajímavosti, skryté poklady
a připomíná, na co můžeme být jako
Olomoučané hrdí,“ řekl spoluautor knihy
Tomáš Kryl.
Publikace prezentuje mapy Evropy, aby
podtrhla význam Moravy a Olomouce
v širším měřítku. Připomíná olomouckou
výměnu na rakouském trůně 1848 nebo

Olomoucké punktace 1850 a mimo jiné
zmiňuje i saskou konferenci nebo svatbu
polského krále Sigmunda II. Augusta.
Mapové podklady poskytl Státní
okresní archiv Olomouc, Vlastivědné
muzeum, Muzeum umění, Arcibiskupství
olomoucké, Moravské zemské muzeum
v Brně, Expozice historické letiště Olomouc a také soukromí sběratelé, díky
nimž je v knize řada unikátů, které dosud
nebyly publikovány.
Najdete zde staré mapy zemí Koruny
české, mapy Moravy, výstupy vojenského mapování, mapové miniatury, poštovní a cestovní mapy, plány města i plány
zdejších památek včetně nerealizovaných
návrhů jejich rekonstrukcí.
Město je vzácnými fortifikačními plány prezentováno i jako důležitá vojenská základna, coby sídlo mocné a bohaté
diecéze, stejně jako hodnotná pokladnice architektury s puncem druhé největší
městské památkové rezervace v Česku.
Výsledkem práce autorského kolektivu, který cca 180 map a plánů doplnil
o texty, zasazující skutečnosti a události
do přehledného kontextu, je dvě stě stran
formátu 30 × 37,5 cm, tedy největšího, jaký
lze u nás v pevných deskách vytisknout.
Knihu získáte v Informačním centru
v podloubí radnice za 650 korun. dtx

Rok na vsi bude v Moravském divadle o rok později
Současná protiepidemická opatření už
zasahují i do příští divadelní sezony.
Moravské divadlo Olomouc chtělo rok
2021 odstartovat velkolepým projektem
Rok na vsi, v němž by se setkali zástupci
všech tří uměleckých souborů. Vzhledem
ke stávající situaci se však vedení divadla
rozhodlo přesunout premiéru inscenace
na rok 2022. První premiérou roku 2021
tak bude 22. ledna komorní činoherní komedie Dokonalá svatba.

„S nelehkým srdcem jsme se rozhodli
projekt Rok na vsi přesunout na rok 2022,
protože si nyní opravdu netroufneme zahájit zkoušení takřka stočlenného týmu.
Omlouváme se tímto všem divákům,
kteří se na premiéru těšili – věřte nám, že
my také, neboť uvedení tohoto velkého
výpravného dramatu mělo být skutečnou
oslavou sta let českého divadla v Olomouci. Prosíme o pochopení a trpělivost,“ uvedl ředitel divadla David Gerneš.

Úspěšnou komedii britského dramatika
Robina Hawdona uvedlo Moravské divadlo už v roce 2009 pod názvem Úžasná
svatba. Nové nastudování vzniká v režii
Michaely Doleželové a Romana Vencla. „Naše verze bude jiná. Vycházíme
z odlišného překladu, v němž se objevují
nové postavy, a máme také nové herecké obsazení, které téhle komedii dodá
patřičnou jiskru a energii,“ upozornila
Doleželová. dtx

ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY BEZ BAKTERIÍ A PLÍSNÍ
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Cítíte, co vaří nebo kouří váš soused?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu,
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

Chcete vidět, jak vypadají vaše odvětrávací šachty?

www.plicedomu.cz
milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200
martinsz@plicedomu.cz | +420 605 017 245

INZ2012070

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Knihovna od konce listopadu půjčuje přes tzv. „okénko“. S přechodem do stupně 3 matice PES je otevřena v obvyklých časech.
Oddělení pro děti a mládež je otevřeno i dopoledne. Dodržujeme
veškerá hygienická opatření.
Pro rychlejší odbavení nabízíme novou službu ODLOŽ Z POLIČKY, která umožní nechat si na vámi vybrané pobočce odložit titul,
který je momentálně volný. Služba je určena pro uživatele registrované v knihovně. Po přihlášení do konta v online katalogu stačí
u vybraného titulu kliknout na ZÍSKAT a u zvolené pobočky vybrat
ODLOŽENÍ Z POLIČKY. Požadavek vyřídíme podle momentální kapacity knihovny a odložíme na 3 dny. Požadovanou knihu si můžete vyzvednout až po obdržení potvrzujícího e-mailu. Tato služba je
zatím bezplatná.

Koncert plný energie
oživil divadlo a vzdal
poctu zdravotníkům

Vzhledem k měnící se situaci si před každou návštěvou i akcí prosím zkontrolujte aktuální stav na www.kmol.cz nebo FB.
VÁ N OČN Í D Í L N I ČK Y

Knihovna připravila pro děti i pro dospělé několik kreativních setkání spojených s poetikou Vánoc. Počet účastníků je omezen, je
třeba se předem registrovat. Kontakty jsou uvedeny níže.
10. 12. od 13 do 17 hodin (děti)
pobočka Jungmannova – výroba papírových vánočních ozdob.
Tel. 585 243 011 nebo jungmannova@kmol.cz
10. 12. v 16 hodin (dospělí)
čítárna na náměstí Republiky – tvorba vánočních ozdob, závěsů
či květin s využitím obalů od vajíček. Tel. 585 545 123 nebo
dospele@kmol.cz
15. 12. od 14 do 17 hodin (děti)
oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky – přáníčka, dekorace a záložky. Tel. 585 545 126 nebo detske@kmol.cz
15. 12. 2020 od 13 do 17 hodin (děti od 6 let)
pobočka Neředín – výroba netradičních papírových stromečků
vhodných jako dekorace nebo vánoční přání. Tel. 585 415 453 nebo
neredin@kmol.cz
15. 12. v 16 hodin (dospělí)
čítárna na náměstí Republiky – různé techniky balení vánočních
dárků, netypické rozměry, výběr stužek či jmenovek pro jednotlivé
obdarované. Lze si přinést i vlastní dárky a zabalit si je.
Tel. 585 545 123 nebo dospele@kmol.cz
17. 12. od 14 do 17 hodin (děti)
oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky – přáníčka, dekorace a záložky. Tel. 585 545 126 nebo detske@kmol.cz
21. 12 od 13 do 18 hodin (děti)
pobočka Brněnská – zimní dekorace do oken a jmenovky na dárky.
Tel. 731 611 842 nebo brnenska@kmol.cz
V Ý S TAV Y

Budovu na náměstí Republiky oživují fotografie olomouckého fotografa Christa Kirkelovského. Autor upřednostňuje černobílé snímky,
neboť poskytují více prostoru pro fantazii a náladu.
Pobočka Jungmannova nabízí snímky členů fotografické sekce
Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
Pobočka Brněnská zve na zátiší Martina Gračky. I když žánr zátiší
může působit nudně, autor se snaží o opak. Paroduje prvky z dějin
umění i sám sebe, opakuje náměty nebo maluje obrazy v obraze.

KULTURA

Oživení na jeviště uzavřeného divadla a poděkování zdravotníkům přinesl Koncert plný energie. Umělci Moravského divadla a pozvaní hosté zpívali 17. listopadu na jevišti
písně ze slavných muzikálů i popové a rockové hity. Koncert sledovali diváci v přímém přenosu na mall.tv či na
Facebooku. Spolu s divadlem se na akci podílelo i Radio
Haná a Hudební institut, akci podpořilo i město Olomouc.
Koncert plný energie byl věnován všem pracovníkům
ve zdravotnictví. „V době, kdy je divadlo z důvodu protiepidemických opatření uzavřené, jsme se aspoň touto
formou chtěli opět setkat s našimi příznivci a současně
podpořit lékaře, sestřičky, zkrátka celý zdravotnický personál, poděkovat jim všem a zpříjemnit jejich práci, která
je v těchto dnech tak důležitá a tak náročná,“ uvedl ředitel Moravského divadla David Gerneš.
Nezůstalo ale jen u symbolického poděkování. „S ředitelem Moravského divadla Davidem Gernešem a Markem
Bergerem z Radia Haná jsme našim zdravotníkům přivezli
energetické tyčinky, nápoje a také čokolády, které se při
příležitosti koncertu podařilo získat od spolupracujících
firem Nestlé, konkrétně jeho olomouckého závodu Zora,
a Pivovaru Litovel,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.
Veřejnost navíc zdravotníkům během koncertu posílala
vzkazy a poděkování. dtx

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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ŽIVOTNÍ DÍLO HERALDIKA
OCENIL I PRINC CHARLES

Přes tři roky redakční práce, přes tisíc
osobitých kreseb erbů, uznání prostřednictvím předmluvy britského prince
Charlese. Vydavatelství Univerzity Palackého ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem v Olomouci představily velkolepou publikaci k výročí nedožitých
100. narozenin významného heraldika
Jiřího Loudy. Kniha představuje téměř
sedmisetletou historii rytířů Podvazkového řádu, v jehož čele dnes stojí královna Alžběta.
Anglicko-česká publikace v ambiciózním
provedení sumarizuje životní dílo Jiřího
Loudy, světově proslulého heraldika. Louda,

který většinu života prožil v Olomouci, je
autorem grafické podoby velkého státního
znaku ČR i znaku Olomouce.
„Rytířská Anglie byla múzou Jiřího Loudy
po desetiletí. Zalíbení v ní našel během druhé světové války, kdy působil jako výsadkář
ve službách britského královského letectva,
a poté ho už fascinace historií rytířů Podvazkového řádu neopustila. Osobitý a typicky
britský rukopis ve své předmluvě ocenil
i princ Charles,“ přiblížil mezinárodní přesah publikace Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP. První dva výtisky publikace
dostala britská královna a suverénka řádu
Alžběta II. a princ Charles.
„Všechny materiály nám navíc odkryly

příběh, který jsme si nemohli nechat pro
sebe, a proto jsme připravili také pozoruhodnou expozici,“ připomenul ředitel
Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav
Holásek. Výstava s názvem Jiří Louda –
Život mezi erby probíhá v muzeu až do
10. ledna.
„Musím říct, že mě fascinuje příběh, který se k publikaci váže. S historií řádu se Jiří
Louda začal seznamovat už za druhé světové války v Británii. V průběhu celého života pak zachytil a popsal bezpočet osobních
znaků členů tohoto elitního rytířského
řádu. Kniha, která je vlastně vrcholem jeho
celoživotní práce, ovšem vychází teprve
pět let po Loudově smrti. Bylo to možné
jen díky pečlivé práci heraldikovy vnučky
a pomoci dalších badatelů, kteří museli
shromáždit rozptýlené dílo a sestavit je do
kompaktního celku,“ zdůraznil roli spoluautorů primátor Mirek Žbánek. dtx

Nejkrásnější fotografie
a sladké dárky

Zemřel historik Miloslav Čermák

Podrobný popis života středověkých,
renesančních a barokních olomouckých
měšťanů, historie zdejších řemesel, dějiny olomouckých hospod, pivnic, vináren
a restaurací… To je stručný výčet z obsahu díla olomouckého historika Miloslava Čermáka, který 8. listopadu ve věku
nedožitých 79 let zemřel.
Knihy o výše zmíněných oblastech
dějin nebyly ani zdaleka jedinou prací
Miloslava Čermáka. V jeho nakladatelství a vydavatelství Memoria vycházely
jak odborné publikace, tak i historické romány různých autorů, situované
do Olomouce. Od roku 1995 vydával
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a redigoval vlastivědnou revui Střední
Morava, jíž za tu dobu dokázal vydat
rovných padesát čísel. V posledních letech zaujal vydáním knihy o Olomouci
v roce 1968 a v roce 1989.
Olomoucký rodák Miloslav Čermák
vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého. Během profesní dráhy
se věnoval regionálním dějinám. Byl
také ale velkým propagátorem vytrvalostního běhu. Organizoval běžecké závody a založil organizaci TJ Liga
stovkařů Olomouc. Před třemi lety byl
v rámci akce Sportovec roku 2017 Olomoucka oceněn jako mimořádná funkcionářská osobnost.
Doktor Čermák patří ke generaci
historiků, kteří detailně znali regionální
historii. Nyní už ovšem ke svému bohatému dílu nepřidá ani řádku, stejně jako
nedávno zesnulý historik Milan Tichák
nebo archeolog Vít Dohnal. Miloslav
Čermák a jeho poctivá historiografická
práce budou Olomouci chybět. mif

www.olomouc.eu

Nástěnný kalendář pro všechny, kdo
mají rádi Olomouc, vydalo v těchto
dnech město. Půvabná zákoutí, okouzlující detaily, velkolepé celkové pohledy na panorama města, to vše nabízí
fotografie zkušeného fotografa Jana
Andreáše. K dostání je v Informačním
centru Olomouc. Na stejném místě
můžete pořídit i například malá balení
kvalitního vína s motivem sloupu Nejsvětější Trojice i luxusní čokolády s olomouckými motivy. mif

KULTURA

ČESKO-SLOVENSKÝ ROK: ZAČÁTEK
SKVĚLÝ, PAK PŘIŠLA OMEZENÍ
V česko-slovenském duchu se měl v Olomouci nést celý rok 2020. Začalo to
dobře, pak ale řadu připravených aktivit
pokazila koronavirová krize.
Kvůli posílení spolupráce se státy visegrádského prostoru se Olomouc rozhodla, že každý následující rok bude
věnován jedné z těchto zemí. Projekt
odstartoval s našimi sousedy, se zástupci
partnerské Bratislavy – Starého Mesta.
Oslavy česko-slovenského roku započaly 11. Městským bálem na Výstavišti Flora. Večer, kterým provázela Soňa
Šuláková i slovenský herec Miro Noga,

zpestřila svou přítomností delegace
z Bratislavy se starostkou Zuzanou Aufrichtovou v čele. Zástupci slovenského
partnerského města pak měli obohatit
i další akce města, mimo jiné gastronomické festivaly, olomoucké Velikonoce
nebo Olomoucký půlmaraton. Plánována
byla také „výměna seniorů“. Nic z toho se
ale kvůli koronavirové situaci nemohlo
uskutečnit.
Primátor Mirek Žbánek pak v červenci navštívil Bratislavu při příležitosti
odhalení Havlovy lavičky a slovenská
delegace přijela na Moravu na Dny evropského dědictví. Tehdy se slovenská

náměstkyně pro sociální věci šla inspirovat i do olomoucké ordinace pro sociálně znevýhodněné občany a lidi bez
domova.
Na konci září měl česko-slovenský
rok vyvrcholit Česko-slovenským dnem.
Na náměstí měly hrát slovenské kapely,
naplánováno bylo představení slovenského divadelního souboru a výstava
bratislavské fotografky. Gastro zážitek
měl zajistit mimo jiné „buchtomobil“
nabízející tradiční buchty Zbojská. Přijet
měla i starostka Aufrichtová. Vše ale nakonec opět zhatila zhoršená epidemická situace.
Česko-slovenský rok tedy nemohl
proběhnout v plánovaném rozsahu. Náš
slovenský partner zůstává ale i tak jedním z našich nejbližších spolupracovníků a bude hrát důležitou roli v rámci
konference s názvem Setkání partnerských měst a obcí V4. Ta je plánována na
duben 2021. „Líbí se mi, že je naše partnerství postaveno na pevných česko-slovenských základech a těším se na další
spolupráci,“ uvedla starostka Aufrichtová.
Pro rok 2021 předá Slovensko štafetu Maďarsku. Opět ho zahájí 12. Městský
bál, plánovaný na březen. A program
česko-maďarského roku bude opět bohatý. Musíme tedy jen doufat, že se již uskuteční v plném rozsahu. mmo

Jaká byla olomoucká turistická kampaň v „covidovém“ roce?
Letošní turistická sezona se od všech
předchozích výrazně lišila. Jarní start
zabrzdila první vlna pandemie. V létě se
sice opatření uvolnila, ale se zahraničními turisty, kterých v minulosti přibývalo,
se moc počítat nedalo. Na podzim přišla
další, ještě horší vlna onemocnění a následných omezení. Město Olomouc se
tedy letos na turistickou sezonu připravilo trochu jinak.
„Marketingová kampaň se zaměřila na
tuzemské turisty. Město ji navíc nezadalo
žádné profesionální agentuře, ale připravili ji sami pracovníci oddělení cestovního
ruchu olomouckého magistrátu,“ uvedla
náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Marketingový mix byl zaměřen na základní lidské smysly s dovětkem, že to či ono
prostě musíte. Olomouc musíte vidět, slyšet, cítit, ochutnat, zažít… A fungovalo to!
Kampaň se prezentovala na billboardech u dálnic, na závěsných bannerech
na vlakových nádražích, na citylightech a v médiích. „To vše jsme doplnili
naší roadshow po významných městech
České republiky,“ popsala Lucie Bartovská, vedoucí oddělení cestovního ruchu.

OLOMOUCKÉ ZRCADLO

S obrandovaným služebním vozidlem,
polepeným stanem a propagačními materiály tak pracovníci oddělení objížděli
města jako Hradec Králové, Pardubice či
třeba Poděbrady.
Jak se podařilo, že celou kampaň
připravilo a realizovalo samo oddělení
magistrátu? „Na jaře musela být zrušena celá řada společenských a kulturních akcí. Ušetřený čas jsme tedy mohli
naplno věnovat přípravě marketingové
kampaně,“ vysvětlila Lucie Bartovská. Ve
srovnání s kampaněmi, které na klíč
připravují profesionální agentury,
mohlo město svou
kampaň přesněji
zacílit. „Agentury
mnohdy v balíčku
služeb prodávají
i takové reklamní
plochy, o které by
jinak nebyl zájem.
My jsme si mohli
sami každou jednotlivou plochu

pečlivě vybrat, protože jsme chtěli hodně
muziky za málo peněz,“ doplnil za oddělení cestovního ruchu Ladislav Podbehlý.
Výsledek kampaně, která v tuzemsku nemá bez zapojení agentury obdoby, je dobrý. V létě stoupnul o 16
procent počet návštěvníků informačního centra v podloubí radnice, zájem turistů potvrdila i nutnost dotisku
slevových karet Region Card. Ubylo
sice zahraničních, ale naopak přibylo
tuzemských turistů. mif

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Vážení spoluobčané,

DOBROVOLNÍ HASIČI ZÍSKALI NOVÉ
VYBAVENÍ A TECHNIKU
Novou techniku a vybavení dostali dobrovolní hasiči. Pořídilo ji město Olomouc
za využití dotací Olomouckého kraje
a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Pavel Skalický
ředitel Městské policie Olomouc

INZ2012071

Olomoucký kraj v rámci dotačního programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů přispěl městu částkou
ve výši 275,2 tisíce korun. Náklady na
pořízení nového vybavení činily 573 tisíc
a město tak přidalo ze svého rozpočtu
zhruba 300 tisíc korun.
„Jednotky sborů dobrovolných hasičů
obdržely tři komplety dýchacích přístrojů včetně náhradních láhví, pět vyváděcích masek, osm zásahových přileb, tři
zásahové obleky nebo třináct pracovních

stejnokrojů a další ochranné zásahové
vybavení,“ vyjmenoval náměstek primátora Martin Major. Hasiči dostali také
nafukovací člun a dva defibrilátory AED
včetně cvičného trenažéru.
„Dotace byla rozdělena mezi jednotky dobrovolných hasičů v Droždíně,
Holici, Chomoutově, Lošově, Olomouci
a Radíkově,“ upřesnil náměstek Major.
Kraj poskytl také dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky hasičům
z Chválkovic ve výši 300 tisíc korun a 200
tisíc korun na dva automobily pro dobrovolné hasiče v Chomoutově a Topolanech. Na pořízení vozů získalo město
dotaci od ministerstva vnitra z Generálního ředitelství HZS ČR ve výši 3,4 milionu korun. ste

pro nás všechny byl tento rok, vzhledem
k epidemické situaci obrovskou zkouškou. Koronavirus ovlivnil život, práci a další součásti našeho běžného fungování.
S výjimkou povodní v roce 1997 ještě nikdy nečelili strážníci podobné výzvě jako
letos. Museli jsme reorganizovat samotný
výkon služby tak, aby byl pokryt dohled
nad dodržováním veřejného pořádku
a dalších úkolů vyplývajících ze zákona
o obecní policii. Mimo jiné k těmto úkolům přibyla kontrola dodržování nařízení
vydaných vládou ČR.
Dovolte mi poděkovat vám všem jménem Městské policie Olomouc za spolupráci. Jsme si vědomi, že by účinné plnění
našich úkolů bez úzké spolupráce s vámi
nebylo možné.
Poděkovat za spolupráci musím také
zástupcům vedení samosprávy, odborných subjektů v rámci magistrátu, komisí
městských částí a složek integrovaného
záchranného systému.
Poděkování patří také všem strážníkům
a civilním zaměstnancům Městské policie
Olomouc a hlavně jejich rodinám a blízkým, kteří nám umožňují být po všech
stránkách připraveni odvádět maximum.
Závěrem chci popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2021 nejen bezpečnou
Olomouc, ale i hodně štěstí, spokojenosti
a zejména pevné zdraví.
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LOŠOVŠTÍ HASIČI
MAJÍ ZBROJNICI JAKO NOVOU
Další velký posun v modernizaci zbrojnice lošovské jednotky sboru dobrovolných hasičů právě skončil.
Budova, která prochází postupnou
opravou, teď získala novou elektroinstalaci. Interiér byl samozřejmě i nově

vymalován. Cena této investice byla
více než 560 tisíc korun bez DPH.
Zbrojnice v Lošově prošla v minulých
letech celkovou rekonstrukcí – nová
fasáda, nová garážová vrata, okna,
sociální zařízení. V první etapě, která odstartovala již v roce 2014, byla

vyměněna vrata a modernizováno sociální zařízení, ve druhé části se zbrojnice
dočkala výměny oken a nového zateplení. Následovala oprava fasády. Dnes
je konečně zbrojnice, vybudovaná v 60.
letech minulého století, jako nová.
Nová elektroinstalace byla poslední, co v projektu modernizace zbrojnice
chybělo. Původně se měla provést už
vloni, jenže tehdy se nepodařilo najít
dodavatele, který by nabídnul tuto práci za přijatelnou cenu. To se podařilo
až letos.
Lošovští hasiči zbrojnici využívají nejen k práci a uskladnění techniky,
ale i jako společenské zázemí. Vzhledem k tomu, že zdejší sbor má dlouhou
tradici skvělé péče o hasičskou mládež,
bude zbrojnice dobře využita například
i během letních hasičských táborů.
Na území Olomouce působí celkem
osm sborů dobrovolných hasičů. Město
je dlouhodobě finančně i organizačně
podporuje, včetně staveb nových zbrojnic nebo modernizace stávajících. mif

Kdo vás vzbudí, až začne hořet? Kvalitní hlásič požáru!
Česká asociace hasičských důstojníků
tradičně vyhlašuje pátek 13. Dnem požární bezpečnosti s cílem propagovat
základní pravidla požární bezpečnosti
a zároveň zlomit pověru o nešťastném
dni. Letos byl v listopadu.
„Lidem se otevírají hasičské stanice
a pořádá se řada akcí pro děti. Letos hasiči místo toho připravili mnoho užitečných informací, třeba že hlásič požáru
doma nesmí chybět. Malá krabička
mnohdy skutečně znamená rozdíl mezi
životem a smrtí,“ uvedla mluvčí olomouckých hasičů Lucie Balážová.

Nejen hlásič požáru, dobré je mít
i hasicí přístroj
Každoročně je den požární bezpečnosti zaměřen na nějaké konkrétní téma.
Letos poukazuje na důležitost požárně
bezpečnostních zařízení, která mají za
úkol chránit životy a zdraví osob a také
majetek při požáru. Odborníci doporučují vybavit domovy autonomními
hlásiči požáru a přenosnými hasicími
přístroji. Statistiky ukazují, že požáry
doma mají vůbec nejtragičtější následky. Loni při více než 5 tisících požárech
v domácnostech zemřelo 66 lidí a 778
se jich zranilo. V Olomouckém kraji hasiči v roce 2019 řešili 200 požárů
v obytných domech. Zemřeli při nich
čtyři lidé. Letos vyjížděli v kraji téměř

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

k 120 těmto událostem, při požárech
zemřel jeden člověk.
Právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Hlásiče požáru tak výrazně zvyšují šance na
přežití. Nebezpečí hrozí zejména v noci,
kdy lidé spí a není nikdo, kdo by včas
zpozoroval, že hoří, a upozornil všechny
ohrožené osoby.

Akustický signál upozorní
na požár
Čidla dokáží požár včas detekovat a hlasitě na něj upozorní uživatele domácnosti. Ti tak mohou nebezpečí zlikvidovat
v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče.
Autonomní hlásiče jsou napájeny
běžnou baterií. Jejich namontování dle
přiloženého návodu zabere jen pár minut. Nejsou ani drahé, cena se pohybuje v řádech stokorun. Vždy každopádně
kupujte hlásič v kamenném obchodě,
s českým návodem a certifikací.
V rodinných domech nebo bytech
postavených či rekonstruovaných po
1. červenci 2008 platí povinnost vybavit prostory autonomním hlásičem
požáru. Kromě něj byste měli mít v rodinném domě povinně i přenosný hasicí
přístroj. Na byty se povinnost nevztahuje, pouze na společné prostory bytových domů.

Pět minut pro život
A jak se vlastně chovat, když začne
u vás doma hořet? Pro přežití je nejdůležitějších prvních pět minut. Ty rozhodují o budoucnosti vás i vašich blízkých
a o následných škodách. Proto neváhejte,
pořiďte si hlásič požáru i přenosný hasicí
přístroj do vaší domácnosti a udržujte
obě zařízení v provozu. dtx

Co tedy v prvních
pěti minutách udělat?
1. Nejdříve chraňte své životy, teprve potom až majetek.
2. Pokud to situace dovolí, haste –
hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Oheň vám však
nesmí zatarasit únikovou cestu!
3. Dávejte si pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření,
držte se při zemi a dýchací cesty
si chraňte navlhčenou rouškou
(stačí kapesník).
4. Pokud je požár většího rozsahu,
zachraňte své životy a okamžitě oznamte událost na tísňovou
linku hasičů 150 nebo 112
a řiďte se pokyny operátora tísňové linky.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Vánoce 1920: advent v době pokusu
o bolševický převrat
Začalo to příznačně: sporem o majetek.
Skončilo výjimečným stavem, mrtvými
a vyděšenými občany. Prosincová generální stávka vyvolaná bolševickou částí
sociální demokracie po sporu o to, která
frakce strany bude pro své potřeby užívat
Lidový dům, dominovala veřejnému dění
v celé zemi včetně Olomouce. Kromě
toho stále panovala nouze o některé druhy zboží, drahota a jiné trable. Pomyslný
duch Vánoc to tedy v roce 1920 určitě neměl jednoduché.
Jestliže se v říjnu 1920 při oslavách
druhého výročí republiky veřejnost uklidňovala, že komunistické pokusy o destabilizaci poměrů skončily a bude od nich
pokoj, v prosinci naopak vypukly s ještě větší razancí. V některých městech
radikalizovaní dělníci, příznivci marxistické extrémní levice, násilně obsazovali úřady a okupovali továrny. Obsadili
i oslavanskou elektrárnu a dle libosti pak
zapínali a vypínali proud, takže například v Brně měli během adventu občas
černé večery. Elektrárně navíc docházely
zásoby uhlí, protože stávkovali i horníci
v Oslavanech.

Násilné stávky se kupodivu odehrávaly v menších městech, na Moravě to
byl Kyjov, Hodonín a Vyškov, v Čechách
hlavně Kladno. Ve velkých městech včetně Olomouce se komunistům nepodařilo radikalizovat dost příznivců. Velkým
štěstím pro mladou republiku bylo to,
že komunističtí radikálové nedokázali akci dobře připravit a spustili ji hodně amatérsky. Plán byl jasný – svrhnout
dosavadní vládu a silou zavést obdobný
bolševický režim, jaký si v předchozím
roce vyzkoušeli v Maďarsku a Bavorsku.
Věřili, že z Moskvy přijde Rudá armáda
a ve střední Evropě zavlaje rudý prapor.
V Olomouci se ale v prosinci nebojovalo. Odborová rada a dělničtí předáci

32

se sešli 14. prosince v hostinci Na Střelnici, kde se většina vyjádřila proti stávkám a násilným činům. Zdejší odboráři
se naštěstí v krvavém sporu dvou frakcí
největší československé levicové strany
snažili zachovávat neutralitu. Důležité
bylo, že proti stávce se postavili odboráři
z řepčínských železáren, kteří měli hlavní slovo, a také zaměstnanci cukrovarů
a dřevozpracujících závodů.
Ve druhé polovině prosince tak mohli
konečně Olomoučané myslet spíš na Vánoce než na vnitropolitickou situaci. Co si
tedy mohli pořídit? Na rozdíl od dnešního
adventu, kdy nás kromě protiepidemických opatření vlády nic před nákupy nezastaví, to bylo podstatně odlišné. Zboží
bylo málo. Ledacos bylo před Vánoci vyprodané, vázlo zásobování, na čemž měly
podíl právě prosincové stávky. Lidé čekali
v dlouhých frontách na kapry a na spoustu z nich se ani nedostalo. Lépe na tom
byli členové družstva Konsum, kteří měli
zaručeno přednostní zásobování.
Nedostatek se týkal hlavně potravin;
jiné produkty naopak k dostání byly
v celkem širokém výběru. Ve své prodejně v ulici 28. října nabízel obchodník Josef Ander velký výběr dárků pro
děti. Dostatek byl i v galanteriích či
textilních prodejnách, pánům se pod
stromeček nejvíce doporučovalo „mýdlo k holení v tyčinkách v niklových
pouzdrech Elida“, dámám elegantní
„punčochy všech barev a velikostí“.
A pro dobrou pohodu jste mohli u paní
Nedomové na Dolním náměstí domů
pořídit „celé skupiny betlémů“…
Vánoce se nakonec dva týdny po pokusu o státní převrat povedly docela hezky. Michal Folta
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PROSINEC 1920 TELEGRAFICKY
V kostelech málem chybí hudba
Chrámová hudba byla vždy pýchou kulturní Olomouce, teď ale hrozí, že s hudbou je
amen. Tak to alespoň na Štědrý den roku
1920 píší v olomouckém listu Našinec zástupci farností svatomichalské a svatomořické. Protože za vystupování městské
hudby při mších si v tomto roce radnice
žádá od farností mnohem vyšší částku než
dříve, hrozí, že na hudbu nebudou peníze.
„Při dnešních cenách toho kostelní pokladna naprosto platit nemůže,“ vzkazují
farní úřady. Katolíci se tedy vyzývají, aby
přispěli ve sbírce a nenechali zaniknout
chrámovou hudbu. Nezanikla dosud, takže
asi přispěli.
Na Mikuláše musí být veselo
„Tak už i ty děti začínají se spolčovat,“ stýská si naoko redakce novin s odkazem na
to, že se děti sejdou v neděli 5. prosince ke
společné činnosti v Katolickém domě. Tou
činností se samozřejmě myslí oslava oblíbeného světce, svatého Mikuláše. Po odpoledním divadle budou i dárky. Pořadatelé
vyzývají rodiče, aby přinesli drobné dárky
pro své i cizí děti… Kdyby náhodou Mikuláš
zapomněl a nic nepřinesl. Téhož dne večer
se budou bavit i velcí. Na Mikulášský večer
si kupte vstupenku a rovněž je záhodno
přinést nějaký dárek.
Kupte si sodu a petrolej!
Po celý podzim byl mezi nedostatkovým
zbožím i petrolej. To je důležitá komodita,
protože mnoho domácností ještě petrolejem svítí. V prosinci ale obchodník Josef
Komárek láká zákazníky, že má k dispozici
neomezené množství petroleje. Asi Petrolejový princ... Kromě toho nabízí k rozprodeji celý vagon jedlé sody.
S režijkou pro kukuřici
Levně koupit, draze prodat – to je ideál.
Optimální je, pokud vlastní náklady snížíte
na minimum. V Olomouci se na Vánoce těší
parta obchodníků s kukuřicí. Tato plodina
je v roce 1920 rovněž nedostatková, nicméně trojice obchodníků má kupodivu kukuřice plné sklady a vyčkává, až poptávka
vyžene ceny na maximum. Kukuřici jim dodávají dámy, které na režijní průkaz, tedy
zadarmo, jezdí vlakem z Olomouce na jižní
Slovensko, kde žluté kuličky nakupují po
dvou korunách za kilogram, aby za ně pak
v Olomouci dostaly 5,50 Kč a více… Leč vše
odhaluje policie, metráky kukuřice zabavuje a partu obchodníků čeká nepříjemné
popotahování pro spekulaci.

PŘED STO LETY
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Superhrubá mzda a rozpočet města

Rozpočet, akciovky, Pakt a Vánoce

Sněmovna schválila zrušení tzv. superhrubé mzdy a daň z příjmů fyzických
osob ve výši 15 % s tím, že pro příjmy nad cca 140 tisíc Kč měsíčně bude daň
23 %. Jako poslanec jsem dostal desítky mailů, ve kterých jsem byl vyzýván,
abych pro tento návrh nehlasoval. Pisatelé se ptali, proč podporuji návrh,
který sníží příjmy obcí, tedy i města Olomouce. Proč chce premiér Babiš vzít
peníze obcím? Realita je ale trošku jiná. Daň z příjmů ze závislé činnosti je
sdílenou daní a je součástí tzv. rozpočtového určení daní (RUD). Vybírají ji
od občanů společně stát, kraje a obce. Pokud se daň sníží, dostanou všichni
méně – stát, kraje i obce. Uvědomuji si, že vlivem snížení daní přijde město
Olomouc o cca 160 milionů Kč ročně ze sdílených daní v roce 2021. To je špatná zpráva, se kterou se město bude muset vyrovnat na straně svých výdajů.
Ale výrazně lepší zprávou je, že občané města získají daleko více. Zaměstnanec s průměrnou mzdou (cca 35 tisíc Kč hrubého) ušetří měsíčně přes 1.770
Kč, tedy přes 21 tisíc Kč ročně. Pokud k tomu připočítám i navýšení odečitatelné částky na poplatníka (z 24.840 Kč na cca 35 tisíc Kč ročně) je úspora
ještě vyšší. Celkem získají občané přes 800 milionů Kč ročně!
Kdy jindy máme nechat občanům více peněz než v době, kdy hrozí ekonomická krize? Kdy jindy máme podpořit spotřebu obyvatelstva? Jsem
přesvědčený, že nechat lidem více JEJICH peněz je správné. Nechť oni
rozhodnou, jak je utratí. Bohatý stát, bohaté město mohou vytvořit jenom
bohatí obyvatelé.			

Nelze nezačít aktuálně: Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, prošel parlamentem
návrh na zrušení superhrubé mzdy a další daňové úlevy. Podle odhadů
přijde kvůli tomu – a kvůli koronakrizi – rozpočet města Olomouce
o 350~400 mil. Kde vezme už tak zadlužené město peníze na tolik potřebné investice a dluhy z minulých let? Nejen tato debata nás čeká na
prosincovém zastupitelstvu. Chtělo by se říci: Doufám, že olomoucký radní
a poslanec za ANO Feranec, který návrh pomohl schválit, má v kapse řešení
této situace. Ale už teď je jasné, že nemá.
Na listopadovém zastupitelstvu byly prezentovány reporty městských
akciových společností. Určitě se jedná o krok správným směrem, a byť je
na něm co zlepšovat, je vhodné ocenit, že se tak po přechodu řízení na německý model poprvé děje. Bohužel, pochválit již nelze, že i po dvou letech
od zahájení restrukturalizace chybějí tzv. vlastnické politiky. Zjednodušeně
řečeno město neví, co po Technických službách, Floře a dalších společnostech chce za činnost a výsledky, a zda vůbec chce, aby je realizovaly právě
akciovky. Začali jsme technicistně od konce, reálná politická práce nás
teprve čeká a v současné situaci nebude rozhodně jednoduchá.
Pakt starostů a primátorů, schválený posledním zastupitelstvem napříč
politickým spektrem, vzbudil nejen při svém projednávání hodně emocí.
A je to tak v pořádku, stejně jako to, že nebyl odmítnut jen kvůli kritice
komunikace jeho zastánců. Zvítězila věcná argumentace za více stromů
v ulicích, ochranu existujících zelených ploch, lepší podmínky pro příměstskou rekreaci, rekreační pásy podél řek, stejný prostor pro chodce, cyklisty
i auta, MHD zdarma při smogových situacích, lepší čištění ulic pro snížení
množství polétavého prachu – a to jsou věci, které jsme jako ProOlomouc
vždy prosazovali. Nejen tyto zapadají do cílů paktu starostů. Dále jsou to
mj. energetické (= ekonomické) úspory na městských budovách, čistší MHD,
dokončení protipovodňových opatření, lepší hospodaření s dešťovou vodou
pro eliminaci povodní a lepší mikroklima. «Olomouc fungující a krásná» je
dále naším krédem!
Na závěr mi dovolte popřát Vám jménem zastupitelského klubu ProOlomouc zdravé a přátelské vánoční svátky stejně jako i závěr letošního
turbulentního roku!

Milan Feranec / ANO 2011

Petr Macek / ProOlomouc

NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

Po nás potopa, část… už ani nevíme kolikátá

Kam s nimi?

Rozpočet města není nafukovací. Velmi oceňuji a děkuji za to, že se velmi pomalu, ale jistě, začalo šetřit na běžných výdajích města. Nikoli na investicích,
ale především na mzdách a dalších výdajích magistrátu a městských organizací. Křivka vývoje městských financí má ale zpoždění, protože se s těmito
úspornými opatřeními začalo pozdě a úspory nejsou zdaleka dostatečné.
Jak se tvoří rozpočet? Každý politik chce prosazovat svůj program, každý ředitel chce mít novou fasádu, opravit díry ve střeše a rozdělovat odměny. Každý
sdělí svůj požadavek. Po sečtení se zjistí, že odečteme-li splátky obrovských
úvěrů, zbude tak na uspokojení půlky všech požadavků. Pak se začne škrtat.
Ale protože jsou požadavky tak vysoké i kvůli havarijním stavům či mzdám,
nedá se škrtat bez systémových organizačních změn. Těch se ale bojíme,
a tak se nakonec bývalá vedení i to současné vždy uchylují k radikálním
jednorázovým řešením. Prodáme, co máme, a vezmeme si úvěr. Obě řešení
jsou legitimní, pokud nepřekročí jistou hranici, kterou obě cesty dle mého
názoru překročily už dávno. Mezi I. a II. čtením rozpočtu 2021 Radou města
Olomouce záhadně přibylo 67 milionů za prodej domů vč. pozemků, která
zůstala i v návrhu pro zastupitelstvo. Opravdu chceme v roce 2021 prodat
další městské domy a pozemky? Je to řešení radikální, jednorázové, neřeší to
situaci dlouhodobě a příští vedení převezme město na pokraji bankrotu. Volám
tedy po systémových úsporách. Srovnejme si cenu provozu města v roce 2020
v přepočtu na jednoho obyvatele u srovnatelných krajských měst v ČR (Zdroj:
schválené rozpočty krajských měst 2020 a počet obyvatel k 1. 1. 2020 dle ČSÚ):
Olomouc: . . . . . . . . . . . . . . . . 22294,29 Kč
České Budějovice:. . . . . . . . 20736,46 Kč
Hradec Králové:. . . . . . . . . . 20097,76 Kč
Liberec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20064,48 Kč
Pardubice:. . . . . . . . . . . . . . . . 19505,49 Kč
Ústí nad Labem:. . . . . . . . . . 19039,47 Kč
Přehledný graf mi redakce odmítla otisknout, najdete ho ale na webu piratistarostove.cz. Ve finálním návrhu rozpočtu navrhuje rada snížit cenu provozu na
obyvatele na 21905,76 Kč. Dobrá cesta, ale nedostatečná. Pokud by se povedlo
stáhnout provoz jen na úroveň druhých nejdražších Budějovic, získali bychom
ještě dalších cca 112 mil. Kč a nemuseli bychom prodávat domy. Uvědomme si,
prosím, že již nelze dělat, jako že je vše zcela v pořádku a že „se to nějak udělá“.
Viktor Tichák / Piráti a Starostové

Jsou všude. Kam se podíváte, tam je vidíte. Koho? Auta. Téma dnešní doby.
Všichni chceme jezdit auty, všichni chceme mít auto zaparkováno nejblíž
bydliště. Pamatuji se, jak jsme za mého dětství měli auto zaparkováno
v garáži dva kilometry daleko a používali ho jen tehdy, když jsme jeli za
babičkami na návštěvu. Dnes je vše jinak. Autem se jezdí do práce, vozí
děti do školy a kroužků. Také na nákupy již jezdíme téměř všichni auty.
Město přitom není nafukovací a v mnoha městských částech není možno
budovat nová parkovací místa v požadovaném rozsahu. Jak tedy z toho
ven? Bohužel to nepůjde jinak než se uskrovnit. V mnoha městských částech se bude zavádět nová parkovací koncepce rezidenčního parkování,
od které si město slibuje, že přinese uvolnění parkovacích míst, která zabírají nerezidenti a také dodávky soukromých firem. Jako předseda komise
městské části Nové Hodolany tuto iniciativu více než vítám. Neustále se
setkávám se stížnostmi občanů na nemožnost vyjíždění z vedlejších ulic
kvůli vozům zaparkovaným v křižovatkách a také stížnostmi na rozjíždění
zeleně bezohlednými řidiči. S těmi se v důsledku zvyšujícího se počtu aut
a snížené možnosti legálně parkovat roztrhl pytel a bohužel parkují i tak,
že blokují průjezdy některými ulicemi. Nás, v Nových Hodolanech, čeká
zanedlouho velký šok. Tím bude odstranění všech dočasných parkovišť,
která vznikla jako kompenzace zabraných ploch výstavbou protipovodňových opatření. Jakmile ale bude výstavba v roce v roce 2022 ukončena,
budou plochy, které předtím bývaly trávníky (např. na ulici Na Bystřičce či
Charkovské), znovu zatravněny a zaparkovaná auta budou muset najít jiná
místa na parkování. To se týká i provizorního parkování na Masarykově třídě a na kpt. Nálepky. Apeluji tedy již teď na občany, aby tuto eventualitu
vzali v potaz při pořizování nového vozu. Místa na parkování nepřibydou,
naopak významně ubydou. Já sám, pokud to počasí dovolí, jezdím na
kole a musím říci, že jsem téměř všude rychleji, než kdybych jel autem,
navíc bez stresu z toho, jestli najdu místo k parkování. Zamysleme se, zda
opravdu potřebujeme ke každodennímu životu využívat automobil. Sami
tím můžeme aktivně přispět k tomu, abychom se nám všem v Olomouci
žilo lépe.
Svatopluk Binder / ANO 2011

NÁZORY ZASTUPITELŮ

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

Tajenku křížovky zasílejte do 13. prosince na

Tajenka z minulého čísla:

Svoboda znamená zodpovědnost…

adresu: Magistrát města Olomouce, Horní

Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na

7
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2 5
náměstí – radnice, 771 27 Olomouc. Obálku
tobě, čím si ji naplníš, protože nakonec si to stejně
— George Bernard Shaw (1856 - 1950), anglický
9 1
vypiješ sám. (William Shakespeare)
dramatik, prozaik a esejista irského původu,
označte heslem „Tajenka“.
9
1
Elektronicky můžete vyluštěnou tajenku zaslat na
nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925.
8
3 4 Kánská,
1
9
adresu: tajenka@olomouc.eu. Nezapomeňte proDva vylosovaní luštitelé získají pas do AquaparÚspěšní luštitelé: Eva Mertová, Blažena
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Sloup Nejsvětější Trojice
V letošním roce uplynulo 20 let od zapsání naší
významné barokní památky – sloupu Nejsvětější
Trojice na seznam světového dědictví UNESCO.

Statutární město Olomouc
k tomuto výročí vydalo ve 2. vydání knihu,
která je věnovaná významu tohoto barokního sousoší.
Kniha svému čtenáři nabídne jedinečnou možnost seznámit
se s četnými detaily této památky. Dozví se, jak trnitá
a nelehká byla historie vzniku tohoto unikátního díla.
Pohlédne do tváří světců a ponoří se do odhalování symboliky
a hloubky ztvárněných myšlenek.

PR2012100

Publikace by neměla chybět v knihovně žádného olomouckého patriota a milovníka historie a umění.

Autoři: Simona Jemelková, Helena Zápalková, Markéta Ondrušková

cena: 310 Kč

INZ2011062

S knihou o sloupu Nejsvětější Trojice si můžete Olomouc ještě více zamilovat, pochopit kořeny, ze kterých
naše civilizace po staletích vyrůstá, a tím pochopit i své místo ve společnosti.

� Největší ucelená kolekce historických map
města, okolí a celé Moravy
� Unikátní kartografické poklady
� Dosud nezveřejněné mapy a plány
� Plány na přestavby olomouckých chrámů
� Projekty pevnostních staveb
� Velké události z dějin města
� Vazby Olomouce na panovnické dynastie

Novou publikaci Historický atlas Olomoucka, Olomoucko na historických mapách nabízí
Informační centrum Olomouc v podloubí radnice.

PR2012101

UNIKÁTNÍ
HISTORICKÉ MAPY
OLOMOUCE
A OKOLÍ!

