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PRVNÍ LETOŠNÍ PREMIÉRA
V MORAVSKÉM DIVADLE:
DOKONALÁ SVATBA

TÉMA ČÍSLA

ROZPOČET NA ROK 2021:
VÝZNAMNÉ INVESTICE A PROVOZNÍ ÚSPORY

Tramvaje jezdí opravenou
ulicí a přes nový most
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Olomouc bude chránit
klima a šetřit energii
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Ohlédnutí za povedenou
atletickou sezonou
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V TOMTO ČÍSLE
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DISTANČNÍ VÝUKA PŘINESLA
ŽÁKŮM NOVÉ ZKUŠENOSTI

FOTBALISTÉ OLOMOUCE
NA MALTĚ

Po jarním lockdownu učitelé tušili,
co se dá od distanční výuky očekávat.
Přesto ta podzimní byla už jiná.

O účasti Sigmy rozhodla její
aktuální forma. Je to i odměna
za dobré výsledky.

17

29
MASARYKOVU TŘÍDU
ZDOBÍ NOVÉ AKÁTY

STIBOROVI ŽÁCI VYDALI
FOTOGRAFICKOU PUBLIKACI

Jedenáct nových stromů krášlí jeden
z hlavních městských bulvárů. Znamenají
postupný návrat veřejné zeleně v ulici.

Podrobný pohled a zhodnocení přínosu
Miloslava Stibora přináší nová publikace
fotoskupina, vydaná Muzeem umění.
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OLOMOUČAN ZE ZÁBŘEHA
(A DEJVIC)

KAČENA A SYLVINKA: HASIČI MAJÍ
NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZY

Rozhovor s pražským hercem
a režisérem Miroslavem Krobotem
(a psychologem Lubomírem Smékalem).

Dva nové automobily dostaly v prosinci
jednotky sboru dobrovolných hasičů
Topolany a Chomoutov.

GLOSA
Konečně je po něm. Skončil podivný rok
(nebo polorok), kdy jsme se naučili novou
zkratku: FFP. Znamená polomasku neboli
respirátor – anglicky filtering face piece.
Na rozdíl od masky, která chrání i oči.
Skončil ten rok s magickým letopočtem,

od něhož si lidé zprvu tolik slibovali
a kvůli kterému si snoubenci naplánovali
svatbu, aby ji ve většině případů odložili. Nu což, odložily se i olympijské hry
a v samotné Olomouci se toho taky více
spíše nekonalo. Nebýt letního nádechu,
který měl v Olomouci podobu pravidelné
večerní pohody u Trojice, bylo by nejlepší

ty dvě dvacítky vymazat z paměti…
Loni jsme touto dobou neměli tušení, co
nás čeká. Letošní rok sice začal bez ohňostroje, ale zato máme výhodu – víme,
do čeho jdeme. Vykročte správnou nohou!
Pavel Konečný
předseda redakční rady

Přispějete letos v Tříkrálové sbírce online?

ANO

SNAD

Kamila Jankesová
personalistka

Ludmila Doleželová
důchodkyně

Online přispějeme. Párkrát, když
jsem se k té příležitosti dostala, tak
už jsem přispěla. Nejsou to velké
částky, ale když dá každý trochu,
tak se něco nasbírá, a to je dobře.

Pokud se přispívá online, vyřídí
to asi dcera. Mobil ani počítač já
s ohledem na věk neovládám, ale
když to bude mít jen tuhle formu,
nechám si poradit od rodiny.

OBSAH / ANKETA

NE
Petr Wolf
modelář
Doufám, že budou chodit
koledníci i letos. Online si to
nedokážu představit.

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

Tento rok je maďarský. Slovensko pomyslně předalo pro rok 2021 štafetu Maďarsku. Je to další tematický rok v Olomouci.
Zatím má v programu tři desítky položek
a slavnostně by ho měl zahájit Městský
bál, který se letos uskuteční v březnu.
Aktuálním tématem v současné době
je podle Technických služeb města Olomouce nevhodná manipulace
s obalovým materiálem, zejména pak
s kartonovými krabicemi, které jsou
odkládané do kontejnerů vcelku, čímž
zabírají hodně prostoru. Rozřezané nebo
roztrhané krabice zajistí plné využití
vnitřního prostoru odpadové nádoby.

1. leden, a jeho protest vůči způsobům
chování, které se na univerzitě poslední
dva roky dějí a jež mají charakter veřejného dehonestování nepohodlných lidí,
udávání projektů, trestních oznámení,
šikany a vyhrožování.

pobočka zve všechny příznivce na výstavu obrazů slabozraké grafičky Markéty Evjákové do výstavní síně Městského
klubu Litovel. Vernisáž se koná 6. ledna
od 17 hodin a výstava trvá do 29. ledna.
Vstupné je zdarma.

Radio Haná spustilo nový podcast
HanáJede. Moderátor Lukáš Krbeček
v něm představuje osobnosti z Olomouce a okolí. Hosty jsou inspirativní lidé
napříč profesemi od sportovců, podnikatelů, herců až po lékaře, vědce, učitele
a umělce. Epizody podcastu jsou i na
Youtube kanálu HanáJede a v audioverzi
pod stejným názvem v aplikacích Spotify
a Apple Podcasts.

Na tři stovky pacientů prošlo od loňského
dubna specializovanou poradnou, která
vznikla na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc a je
určena lidem, kteří prodělali onemocnění
covid-19. Ukázalo se, že po ústupu nemoci
je třeba asi čtyři procenta pacientů i nadále sledovat ve specializovaných ambulancích kvůli rozvoji plicní fibrózy nebo
snížení plicních funkcí. Pacienti se po prodělaném onemocnění do poradny mohou
objednat na telefonním čísle 588 442 929
čtyři týdny od počátku onemocnění.

Tradiční soutěže ve zdobení vánočních
stromečků se v prosinci zúčastnilo deset olomouckých škol. Za vítěze porota
vybrala Základní školu Stupkova a její 2.
A. Všechny školy, které se do soutěže zapojily, obdrží pozvánku na filmové nebo
divadelní představení.
Kalendárium výročí důležitých autorit
působících v regionu vydala pod názvem
Osobnosti střední Moravy 2021 Knihovna města Olomouce. Publikace je zdarma
v knihovně nebo ke zhlédnutí na webu.
Záznamy obsahují jméno, datum a místo
narození, obor působení a místa pobytu.
Tentokrát byly vybírány především výročí
osobností, které stále žijí a mají ke střední
Moravě blízký vztah. Oživením publikace
je dvanáct medailonků inspirativních lidí,
kteří se podělili o své životní motto.
www.olomoucka-aglomerace.eu

Atlas Olomoucké aglomerace

Atlas Olomoucké aglomerace byl financován z projektu OPTP 2014–2020 reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000229.

Novou členkou městského zastupitelstva se po složení slibu stala 14. prosince
Radmila Prchal Pavlíčková. V lavici nahradila rezignujícího zastupitele Josefa
Suchánka, který se stal hejtmanem.

Rektor Univerzity Palackého Jaroslav
Miller oznámil v polovině prosince svou
rezignaci k 30. dubnu. Z mnoha důvodů
k tomuto kroku uvedl dva – zpochybnění termínu fungování nového vědeckého ústavu se zkratkou Catrin, kterým byl
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Atlas Olomoucké aglomerace pomocí
barev, symbolů a jiných grafických prvků ukazuje rozdíly v uspořádání přírodních, socioekonomických a dalších jevů
v geografickém prostoru a také v čase.
Autoři atlasu prostřednictvím kartografických metod představují zajímavá
fakta o Olomoucké aglomeraci, kterou
tvoří 240 obcí. Srovnává obyvatelstvo,
bydlení, ekonomiku, trh práce, širokou
paletu služeb nebo životní prostředí.
Atlas je k dostání zdarma v Informačním centru Olomouc nebo na webu:
olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/
strategie.
Olomoucký kraj se postavil proti stavbě
kanálu Dunaj – Odra – Labe. Krajští radní se obávají, že by nová plavební cesta
mohla region výrazně poškodit. Proti obří stavbě se už loni postavila řada
obcí. Kraj společně s nimi požaduje, aby
se přípravné práce zastavily.
27. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě pořádá Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky. Olomoucká oblastní

www.olomouc.eu

První krok na cestě od závislosti k nezávislosti? Může to být poukaz na profesionální adiktologické poradenství pro
osobu blízkou – člověka závislého na alkoholu, jiných návykových látkách nebo
hazardu. Při nákupu poukazu do 31. ledna činí cena 500 korun, od února 800
korun. Poukaz je na konzultaci v Adiktologické ambulanci prevence a léčby závislostí v Bořivojově ulici.
Více na www.zavislostiolomouc.cz
Vyšla poslední kniha historika Milana
Ticháka (1933–2020) Ztracené a znovunalezené adresy s podtitulem O tom, co
v Olomouci bývalo a co už není. Publikace se soustřeďuje na zaniklé či zcela
proměněné instituce ve městě. Nové vydání úspěšné publikace Ztracené adresy
z roku 2007 autor nově doplnil kapitolou zevrubně mapující historii a místopis
všech olomouckých kasáren.
Vánoční stromky jsou nyní sváženy posilovými vozidly Technických služeb minimálně ve třech svozech za týden. Od
19. ledna již budou sbírány při běžném
svozu bio nádob. Celé stromky je vhodné
ukládat vedle stanovišť tříděného odpadu, rozřezané do bio nádob nebo je lze
odvézt do sběrného dvora.

UZAVÍRKY
V OLOMOUCI
Jen ulice Nábřeží a Masarykova budou
v lednu uzavřeny pro automobilovou dopravu. Žádné jiné uzavírky nejsou v Olomouci na leden plánovány.

INFORMAČNÍ SERVIS

TRAMVAJE JEZDÍ OPRAVENOU
ULICÍ A PŘES NOVÝ MOST
Dvě velké rekonstrukce v centru města skončily v prosinci a díky tomu se mohly už
na začátku měsíce vrátit na část své tradiční trasy i tramvaje. Opraven byl jeden most
a jedna celá ulice.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Nejdřív skončila oprava mostu přes
Mlýnský potok v ulici 1. máje. Těsně před
vánočními svátky byla dokončena také
rozsáhlá rekonstrukce ulice 8. května.
Tramvaje se na svou obvyklou trasu centrem města vydaly po devítiměsíční výluce.
MICHAL FOLTA

Rekonstrukci ulice 8. května si vyžádal
především špatný technický stav tramvajové trati i narušené povrchy komunikací. „Byla to organizačně náročná
akce, jelikož se odehrávala uprostřed
městské památkové rezervace, v ulici
s mnoha obytnými i komerčními prostorami. V této lokalitě navíc probíhaly další
stavební aktivity, a to oprava kostela
svatého Mořice a úprava parteru domu
na rohu ulice 8. května a náměstí Národních hrdinů pro restauraci McDonald’s,“
popsal investiční náměstek primátora
Martin Major. Stavba řešila komplexní
rekonstrukci ulice včetně inženýrských
sítí, součástí byla i úprava křižovatek se
stávajícími ulicemi Zámečnická, Opletalova, Slovenská a U Hradeb. Na počátku
rekonstrukce byl opraven i oblouk u Koruny, což si zajistil sám dopravní podnik.

Tišší a klidnější provoz
Pokud jde o tramvajové koleje, na třistametrový úsek byla použita nejmodernější
technologie. Na podkladním betonu jsou
položeny antivibrační rohože a až pak
další vrstva betonu. Kolejnice jsou navíc
opatřeny bokovnicemi a patními návleky,
které rovněž tlumí veškeré vibrace. „Provoz tramvají teď bude díky použití této
technologie uložení výrazně tišší a s výrazně menšími otřesy,“ zdůraznil primátor
Mirek Žbánek. Při opravě povrchu komunikací byly přednostně použity kamenné
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materiály vytěžené z původní úpravy zejména v okolí kostela svatého Mořice. „To
bylo důležité pro uchování historického
rázu této významné lokality v centru města,“ doplnil primátor Žbánek.
Stavební firma musela během rekonstrukce vyhovět požadavkům obchodníků i občanů a zajistit dostupnost objektů,
což bylo organizačně dost složité. „Nakonec to vcelku vyšlo a já bych chtěl poděkovat veřejnosti za trpělivost a stavební
firmě za snahu,“ řekl náměstek Major.
Náklady na rekonstrukci dosahují
zhruba 86,7 milionu korun. Z operačního
programu Doprava získalo město dotaci
ve výši 24 milionů.
Na začátku rekonstrukce se v ulici pohybovali také archeologové z Národního
památkového ústavu. Výsledky ukázaly, že ulice 8. května patřila po založení
města k těm chudším a méně atraktivním. Podle nálezů byla bohatší teprve
část přiléhající k ulicím Opletalova a Pekařská. Podařilo se zde ale najít několik
ojedinělých artefaktů, například středověkou kostěnou jehlici do vlasů s řezbou

www.olomouc.eu

psa a část kostěného hřebene – oba ze
14. století, a fragment dvojramenného
kříže, zřejmě renesančního.

Nový most za 27 milionů
Druhou významnou stavbou na této trase
byla kompletní rekonstrukce mostu M7
přes Mlýnský potok v ulici 1. máje. Jedná
se o sdružený most o jednom poli, rozpětí
17 metrů a šířce 28 metrů. Součástí opravy bylo odbourání pojízdných vrstev, betonáž nové spřažené desky a říms mostu,
provedení nové izolace, nových dilatací,
chodníků a oprava zábradlí.
Rekonstrukce probíhala po polovinách
mostu, aby mohla být zachována náhradní autobusová doprava na trase hlavní
nádraží – centrum města. Oprava začala
v květnu a kolaudace dokončené stavby se odehrála 3. prosince. Tato důležitá
oprava stála 27 milionů korun a město ji
uhradilo kompletně ze svého rozpočtu.
„Obě investiční akce město uskutečnilo souběžně, aby využilo dobu probíhající přestavby velkého mostu přes Moravu
na Masarykově třídě. Kvůli ní je na této
dopravní spojnici centra a nádraží až do
první poloviny roku 2022 zcela minimální
provoz,“ vysvětlil náměstek Major. Této
situace chce ostatně radnice využít ještě
letos, aby nechala opravit most M10 přes
řeku Bystřici na Masarykově třídě.
Tramvaje nyní jezdí od náměstí Národních hrdinů po Žižkovo náměstí. Za
touto dočasnou konečnou zastávkou je
kolejová úvrať, kde tramvajová souprava přejíždí na opačnou kolej a pokračuje zpět do centra. S tímto systémem má
dopravní podnik zkušenosti například
z 1. etapy tramvajové trati na Nové Sady
ze zastávky Trnkova. Neobvyklý je ovšem
fakt, že linka číslo 3, která přes centrum
jezdí, je momentálně ukončena úvratí
z obou stran.

REKONSTRUKCE

PLAVECKÝ STADION PŘEŠEL
POD SPRÁVU AQUAPARKU
Nového provozovatele má od Nového
roku Plavecký stadion Olomouc. Toto
sportovní zařízení, které je majetkem
města, má nyní ve správě společnost
Aquapark Olomouc.
Od roku 1997 se o bazén na základě
nájemní smlouvy starala společnost
Olterm & TD Olomouc. Této několikrát
prodlužované smlouvě s řadou dodatků

v prosinci skončila platnost. Město chtělo další vztah s provozovatelem řešit na
základě smlouvy, která by lépe odrážela
aktuální situaci a podmínky.
„Podobně jako u jiných dlouhodobých smluvních vztahů přehodnocujeme
mnoho let staré smlouvy. Snažíme se už
do podmínek výběrového řízení nastavit
podmínky výhodnější pro město,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Radnice tedy

Olomouc jako příklad v boji s pandemií
Díky úspěšnému zvládnutí
jarní vlny koronaviru se Olomouc dostala do publikace
Covid-19: Sborník dobré praxe z regionů a měst, kterou
vypracovalo Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Spuštění městské informační linky, nový web
zaměřený na opatření
související s onemocněním
covid-19, projekt Olomouc
si pomáhá!, výkup a bezplatná distribuce roušek,
odpuštění poplatků za restaurační

předzahrádky nebo
dezinfekce dětských
hřišť. To jsou jen některé
z olomouckých aktivit,
které ministerstvo ve
sborníku zmiňuje.
„Tímto máme potvrzeno, že se Olomouc stala
jedním z premiantů ve
zvládání jarní pandemie i při zavádění podpůrných opatření. Jsem
rád, že práce města,
olomouckých dobrovolníků z řad kulturních institucí, neziskových

připravila výběrové řízení na nového nájemce, do soutěže se ovšem nikdo nepřihlásil, a to ani dosavadní nájemce, tedy
Olterm. „Není vyloučeno, že potenciální
zájemce odradily naše přísné podmínky,“
komentoval stav primátor.
Městská rada musela následně vyřešit
budoucí správu bazénu, a tak pověřila
městskou akciovou společnost Aquapark
Olomouc převzetím Plaveckého stadionu
Olomouc do své péče. Rada v tomto směru vystupovala jako zástupce jediného
vlastníka Aquaparku.
Nový provozovatel bude plnit svěřené
služby se zaměřením na školní plavání,
podporu sportovních klubů, kondiční plavání a plavání kojenců a batolat v Aquacentru Delfínek. Svými programy bude
oslovovat sportovně zaměřenou veřejnost a podporovat rozvoj vodních sportů
v Olomouci.
Bližší informace o nabízených službách plaveckého stadionu postupně naleznete na nových webových stránkách
www.bazen-olomouc.cz. mif

organizací, podnikatelů a veřejnosti našla své ocenění i na úrovni ministerstva,“
zhodnotil olomouckou přítomnost ve
sborníku primátor Mirek Žbánek.
Vzhledem k tomu, že první vlna
pandemie nového koronaviru zastihla
celý svět nepřipravený, museli všichni
improvizovat. Město Olomouc, stejně
jako zbytek republiky, okamžitě přešlo
do režimu krizového řízení a začalo vytvářet způsoby, jak co nejlépe ochránit
obyvatelstvo, zajistit dostatek zdravotnických a ochranných prostředků nebo
podpořit ekonomiku. Všechna přijatá opatření lze dohledat na stránkách
covid19.olomouc.eu. Sborník lze stáhnout na webu mmr.cz. vez

Místní ekonomika nadále roste, vyplynulo z průzkumu
Priority místních podniků, jejich záměry,
výzkumné a vývojové aktivity i pohled na
rozvoj města. To vše zkoumal průzkum
podnikatelského prostředí.
Průzkum probíhá od roku 2000
v pravidelných dvouletých intervalech.
Vyplynulo z něj, že místní ekonomika navštívených firem i nadále roste. Od roku
2018 došlo k navýšení jejich zaměstnanců i tržeb. Podle manažerů lze s mírným
nárůstem počítat i v následujícím období,
záležet ovšem bude na vývoji současné
ekonomické situace a hospodářských důsledcích pandemie.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Firmy se potýkají především s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců
a nejvíce by ocenily vyšší podporu technického a učňovského školství.
Jarní krize způsobená pandemií dopadla na 42,5 procenta oslovených firem
mírně, či dokonce se nijak neprojevila.
Na druhou stranu 37,5 procenta firem
sdělilo, že dopady byly negativní a 15
procent je označilo za silně negativní.
„Vážíme si všech zaměstnavatelů,
kteří v našem městě a jeho okolí realizují investice, vytvářejí přidanou hodnotu
a poskytují kvalitní pracovní příležitosti.

Jsem přesvědčen, že kvalita místního
podnikatelského prostředí je dobrá, nicméně jako každá oblast rozvoje města zasluhuje naši pozornost, vzájemný
dialog a trvalou péči,“ prohlásil primátor
Mirek Žbánek.
Průzkumu se účastnili majitelé či vrcholoví manažeři 40 firem. Názory sbíralo
oddělení strategického rozvoje magistrátu
ve spolupráci s poradenskou společností
Berman Group a Okresní hospodářskou komorou. Výstupy průzkumu podnikatelského prostředí jsou k dispozici na stránkách
města v sekci podnikatel. jau

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Pakt primátorů: Olomouc bude
chránit klima a šetřit energii
Nejméně o čtyřicet procent by se během
následujících deseti let měly v Olomouci
snížit emise oxidu uhličitého.

Bezpečný domov
pro Vaši rodinu

Vyplývá to z podpisu Paktu starostů
a primátorů v oblasti klimatu a energetiky. Olomouc se tím zařadí k dvaceti českým městům a obcím, které si uvědomují
nutnost změny a zavazují se k odpovědnému nakládání s energiemi.
Změna klimatu představuje jednu z největších globálních výzev naší
doby a orgány místní samosprávy hrají
při jejím zmírňování hlavní úlohu. Pakt
sdružuje tisíce samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie
zaměřené na klima a energetiku. Společné postupy a sdílení dobré praxe pomohou signatářům Paktu lépe a účinněji
zavádět nová řešení.

Moderní rodinné domy
Olomouc - Tabulový vrch

Nejsou to nereálné cíle
Podpisem Paktu se Olomouc zavazuje snížit
emise CO2 a dalších skleníkových plynů alespoň o čtyřicet procent do roku 2030, a to
zejména prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti a širšího využívání obnovitelných zdrojů. Chce také zvýšit odolnost
města vůči dopadům změny klimatu.
„Uvědomujeme si, že je to velký závazek, ale jeho splnění určitě není nereálné. V následujících dvou letech budeme
zpracovávat akční plán pro udržitelnou
energii a klima, který nám dá návod, jak
závazku dostát za vynaložení běžných
investic. Mnoho z předložených doporučení již realizujeme, stále řešíme úsporu energie, zejména co se týká budov,
dopravy a veřejného osvětlení. Věřím, že
spolupráce s ostatními městy nám jen
pomůže,“ řekl primátor Mirek Žbánek.

10 rodinných domů

Nejnovější trendy energetiky
a udržitelné dopravy
Podle primátora Žbánka se Olomouc již
delší dobu řadí mezi špičky v úsporném
nakládání s energiemi. „Pravidelně vítězíme ve třídění odpadů, máme moderní
městskou hromadnou dopravu, energetické úspory už jsou standardní součástí našich investic a návod na to, jak se
přizpůsobit klimatickým změnám, jsme
zpracovali i pro všechny nové stavby ve
městě,“ doplnil primátor.
Rada města v listopadu schválila
dokument, který nese sice dlouhý, ale
srozumitelný název Městské standardy
objektů hospodaření s dešťovou vodou
(HDV) a opatření modrozelené infrastruktury (MZI) na veřejných prostranstvích.
Dlouhodobou vizi na příštích deset
let dá městu akční plán. Na základě výchozí emisní bilance skleníkových plynů
navrhne konkrétní činnosti vedoucí ke
snížení emisí. Analýza zranitelnosti obce
pak bude zdrojem pro návod, jak zvýšit
odolnost města.
Akční plán pro udržitelnou energii a klima se nyní začíná pořizovat
v rámci devadesátiprocentní finanční
podpory z Norských fondů na pořízení
Adaptační a mitigační strategie města
Olomouce. Bude obsahovat nejnovější
trendy energetiky a udržitelné dopravy, spočívající ve vazbě na principy
SmartCity, krizového řízení, energeticky úsporná opatření a bude tvořen
v souladu s výstupy projektu Olomouc
plánuje budoucnost a s Energetickou
koncepcí Olomouckého kraje. Samotná
strategie napomůže také nasměrovat
budoucí investiční a rozvojové plány
Olomouce. jau

Třistatunový most se
dostal nad vodu
Budoucí most na Masarykově třídě se
začal v polovině prosince vysouvat
z ulice nad hladinu. Konstrukce vážící
tři sta tun se na břehu montovala od
září. Nový most přes Moravu bude ocelový s betonovou deskou, složený ze
dvou polí. Jeho délka bude 63 a šířka
26 metrů. pok

INZ2101003

www.jiznistrane.cz
ZPRÁVY Z MĚSTA

KAMENNÝ KŘÍŽ I PORTÁL KAPLE
JSOU JAKO NOVÉ
Olomouc pokračuje v péči o památky.
Do oprav a údržby v roce 2020 město
investovalo více než tři čtvrtě milionu
korun. Kromě oprav se to týká i odstraňování stop po řádění sprejerů.
„O jedinečné kulturní dědictví se staráme
systematicky. I přes omezené množství
finančních prostředků se nám podařilo zajistit opravu mnoha památek. Myslíme na
menší sakrální objekty místního významu
i důležité památky v centru města, které
potřebují pravidelnou péči,“ objasnil náměstek primátora Matouš Pelikán.
Restaurátorským zásahem loni prošel

například kamenný kříž se sousoším ukřižovaného Krista a plačící Máří Magdalény,
který je centrální dominantou hřbitova na
Nové Ulici. Kříži vrátil původní krásu zkušený restaurátor René Seifried, náklady
opravy byly 287 tisíc korun.
Stejný autor se postaral i o restaurování a částečnou výměnu portálu kaple Nejsvětější Trojice v olomoucké části
Nedvězí. Samotné práce přišly na 205 tisíc
korun a předcházelo jim statické zajištění
za 72 tisíc korun.
Veřejnosti zřejmě neunikla ani oprava na Horním náměstí, kde restaurátor
Ladislav Werkmann pracoval na opravě

Malý velbloud Eliot se má k světu
V pátek 13. listopadu se v olomoucké
zoo narodil velbloud dvouhrbý, který
dostal jméno Eliot. Porodní váha 29, 8 kg
hlásala, že se narodil v pravý čas.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Mládě 25leté samice Elišky to nemělo
kvůli nedostatku mateřské lásky první tři
dny jednoduché. Nyní už má ale vyhráno a má se čile k světu. „Vše nasvědčuje
tomu, že se malý Eliot bude těšit krásnému dětství a zkrášlí život i své mámě,
které osud nadělil i v pokročilém věku
něco výjimečného. Tatínek Lorenzo se
stal otcem poprvé,“ přiblížil vedoucí zimoviště afrických zvířat Pavel Vidlář.
Velbloudi jsou domácí domestikovaná
býložravá zvířata, divoce žijí jen v poušti Gobi a severozápadní Číně. Pouštním
podmínkám se umí dokonale přizpůsobit. Jejich srst slouží jako tepelný izolant,
dokáže velbloudy chránit před mrazy až
minus 40 stupňů. Úzké štěrbiny nozder se
při písečné bouři semknou a brání pronikání jemných pískových částeček. Uši
chrání husté chomáče srsti a oči dlouhé
dvojité řasy. V případě nutnosti zakryje
velbloud oční bulvu průhledným víčkem
a začne slzet, aby vyplavil zrnka písku.
Díky upravenému metabolismu vydrží

bazénu Arionovy kašny. Náklady dosáhly
částky 149 tisíc korun.
„Kromě oprav drobných památek
jsme likvidovali graffiti na hradbách
v Bezručových sadech u Katovské branky a další sprejerské výtvory jsme nechali
odstranit na vstupních dveřích do podzemí
v Pekární ulici. Během roku jsme ale řešili
opravy a havárie i na dalších památkových
objektech,“ potvrdil náměstek Pelikán.
Majetkoprávní odbor magistrátu se
stará o celkem 145 památek a také soubor šesti barokních kašen. Při návrhu
oprav vychází z názoru odborníků a podnětů komisí městských částí. ste
bez vody více než dva týdny. Délka přežití bez vody závisí na potravě. Jejich hrb
neobsahuje vodu, ale tuk, jehož zásoba
může dosahovat až čtyřicet kilogramů.
Olomoucká zoo chová velbloudy téměř od prvopočátku, tedy od roku 1958.
Poslední mládě se na Svatém Kopečku
podařilo odchovat v roce 2000. Nynější
skupinu tvoří samec Lorenzo (Ostrava),
nejstarší samice Eliška (Olomouc), Terezka (Liberec), Maryszka (Opole), Masafi
(Olomouc) a Eliot (Olomouc).
Během loňského roku byla ale zoologická zahrada kvůli epidemii čtyři měsíce uzavřená. Pokles návštěvníků činil
téměř sto tisíc a ztráty na příjmech se vyšplhaly do výše deseti milionů korun.
„Na světě jsme přivítali hrabáče
kapského, medojeda kapského, lvíčka
zlatého, zubra evropského, mravenečníka stromového, žirafu Rothschildovu,
krokodýly čelnaté, lemury kata a mnoho dalších zvířat. Ze stavebních počinů nutno vyzdvihnout průchozí voliéru,
kterou návštěvníci znají pod názvem
Bábovka,“ shrnula mluvčí zahrady Iveta
Gronská. pok
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JEDNÁNÍ KMČ V ROCE 2021
KMČ

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

čas

1. Černovír –
Klášterní Hradisko

11. (po)

1. (po)

1. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

12. (po)

2. (po)

6. (po)

4. (po)

1. (po)

6. (po)

18.00

2. Droždín

4. (po)

1. (po)

1. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

12. (po)

-

6. (po)

4. (po)

1. (po)

6. (po)

16.30

3. Hejčín

5. (út)

2. (út)

2. (út)

6. (út)

4. (út)

1. (út)

13. (út)

3. (út)

7. (út)

5. (út)

2. (út)

7. (út)

17.00

4. Holice

6. (st)

3. (st)

3. (st)

7. (st)

5. (st)

2. (st)

7. (st)

25. (st)

8. (st)

6. (st)

3. (st)

1. (st)

18.00

5. Chomoutov

4. (po)

1. (po)

1. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

12. (po)

2. (po)

6. (po)

4. (po)

8. (po)

6. (po)

17.00

6. Chválkovice

14. (čt)

11. (čt)

11. (čt)

8. (čt)

13. (čt)

10. (čt)

8. (čt)

12. (čt)

9. (čt)

14. (čt)

11. (čt)

9. (čt)

18.00

7. Lazce

12. (út)

9. (út)

9. (út)

13. (út)

11. (út)

8. (út)

13. (út)

10. (út)

14. (út)

12. (út)

9. (út)

14. (út)

18.00

8. Lošov

6. (st)

3. (st)

3. (st)

7. (st)

5. (st) *

2. (st) *

14. (st) *

4. (st) *

1. (st) *

6. (st)

3. (st)

1. (st)

19/*20

9. Nedvězí

4. (po)

1. (po)

1. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

12. (po)

2. (po)

6. (po)

4. (po)

1. (po)

6. (po)

18.00

10. Nemilany

4. (po)

1. (po)

1. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

12. (po)

9. (po)

6. (po)

4. (po)

1. (po)

6. (po)

18.00

11. Tabulový Vrch

7. (čt)

4. (čt)

4. (čt)

1. (čt)

6. (čt)

3. (čt)

1. (čt)

5. (čt)

2. (čt)

7. (čt)

4. (čt)

9. (čt)

17.00

12. Neředín

6. (st)

3. (st)

3. (st)

7. (st)

5. (st)

2. (st)

14. (st)

4. (st)

1. (st)

6. (st)

3. (st)

1.(st)

17.00

13. Nová Ulice

12. (út)

9. (út)

9. (út)

13. (út)

11. (út)

8. (út)

13. (út)

10. (út)

14. (út)

12. (út)

9. (út)

14. (út)

17.30

14. Nové Hodolany

6. (st)

3. (st)

3. (st)

7. (st)

5. (st)

2. (st)

7. (st)

-

1. (st)

6. (st)

3. (st)

1. (st)

17.00

15. Nové Sady

11. (po)

1. (po)

1. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

-

2. (po)

6. (po)

4. (po)

1. (po)

6. (po)

19.00

16. Nový Svět

12. (út)

9. (út)

9. (út)

13. (út)

11. (út)

8. (út)

13. (út)

10. (út)

14. (út)

12. (út)

9. (út)

14. (út)

18.00

17. Olomouc-střed

4. (po)

1. (po)

1. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

5. (po)

2. (po)

6. (po)

4. (po)

1. (po)

6. (po)

16.30

18. Olomouc-západ

11. (po)

1. (po)

1. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

12. (po)

2. (po)

6. (po)

4. (po)

1. (po)

6. (po)

16.00

19. Pavlovičky

4. (po)

1. (po)

1. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

12. (po)

2. (po)

6. (po)

4. (po)

1. (po)

6. (po)

17.30

20. Povel

12. (út)

16. (út)

9. (út)

13. (út)

11. (út)

8. (út)

-

10. (út)

14. (út)

12. (út)

9. (út)

14. (út)

18.00

21. Radíkov

4. (po)

8. (po)

8. (po)

12. (po)

3. (po)

7. (po)

12. (po)

2. (po)

6. (po)

4. (po)

1. (po)

6. (po)

19.00

22. Řepčín

6. (st)

3. (st)

3. (st)

7. (st)

5. (st)

2. (st)

7. (st)

4. (st)

1. (st)

6. (st)

3. (st)

1. (st)

18.30

23. Slavonín

12. (út)

9. (út)

9. (út)

13. (út)

11. (út)

15. (út)

13. (út)

10. (út)

14. (út)

12. (út)

9. (út)

14. (út)

17.00

24. Staré Hodolany
a Bělidla

6. (st)

3. (st)

3. (st)

7. (st)

5. (st)

2. (st)

1. (čt)

4. (st.)

1. (st)

6. (st)

3. (st)

1. (st)

17.30

25. Svatý Kopeček

4. (po)

1. (po)

1. (po)

12.(po)*

3. (po)*

7. (po)*

12.(po)*

2. (po)*

6. (po)*

4. (po)*

1. (po)

6. (po)

18/*19

26. Topolany

5. (út)

2. (út)

2. (út)

6. (út)

4. (út)

1. (út)

13. (út)

3. (út)

7. (út)

5. (út)

2. (út)

7. (út)

18.30

27. Týneček

7. (čt)

4. (čt)

4. (čt)

1. (čt)

6. (čt)

3. (čt)

1. (čt)

5. (čt)

2. (čt)

7. (čt)

4. (čt)

2. (čt)

18.00

PR2101002

KMČ 8 – 1. 12. je schůze v 17:00 hod – DP (klub seniorů)
KMČ 20 - 10. 8. jednání v restauraci Radegast
Ostatní místa jednání zůstávají stejná.

Místa jednání KMČ:
KMČ 1 Černovír, hasičská zbrojnice, U Staré Moravy 1
KMČ 2 Droždín, Gagarinova 17 a, areál MŠ
KMČ 3 Hejčín, Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
KMČ 4 Holice, Náves Svobody 41, rodinné centrum Heřmánek
KMČ 5 Chomoutov, hasičská zbrojnice, Horecká 2
KMČ 6 Chválkovice, hasičská zbrojnice, Selské náměstí
KMČ 7 Lazce, ZŠ Demlova, klub seniorů
KMČ 8 Lošov, kulturní dům, Svolinského 65
KMČ 9 Nedvězí, Jilemnického 29
KMČ 10 Nemilany, Lidická 31
KMČ 11 Tabulový Vrch, Karáfiátova 6
KMČ 12 Neředín, Tererovo nám. 2
KMČ 13 Nová Ulice, Jalta, I.P.Pavlova 69
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KMČ 14 Nové Hodolany, Jungmannova 25
KMČ 15 Nové sady, Dům s pečovatelskou službou, Peškova 1
KMČ 16 Nový Svět, Senior klub v 1. PP bytového domu, Přichystalova 70
KMČ 17 Olomouc – střed, Hynaisova 10, budova magistrátu, z.m 0.02
KMČ 18 Olomouc – západ, Hynaisova 10, budova magistrátu, z.m 0.20
KMČ 19 Pavlovičky, kancelář Staving, Pavlovická 43
KMČ 20 Povel, DDM, Janského 1
KMČ 21 Radíkov, hasičská zbrojnice, Náprstkova 1
KMČ 22 Řepčín, suterén ZŠ Svatoplukova 11
KMČ 23 Slavonín, Kyselovská 74
KMČ 24 Staré Hodolany, Klub seniorů na ulici Jiráskova č. 9
KMČ 25 Svatý Kopeček, Sadové náměstí 26
KMČ 26 Topolany, kancelář DP, Nedbalova 8
KMČ 27 Týneček, místní knihovna, Blodkovo náměstí

KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

DISTANČNÍ VÝUKA PŘINESLA
ŽÁKŮM NOVÉ ZKUŠENOSTI
Když se v polovině října uzavřely dveře
škol, proměnily se dětské pokoje opět
v učebny. Po jarním lockdownu učitelé tušili, co se dá od distanční výuky očekávat.
Přesto ta podzimní byla podle zkušeností
ze Základní školy Svatoplukova už jiná.
„Prioritou pro nás bylo sjednotit komunikační kanály pro zadávání úloh, aby byly
snadno dostupné a přehledné, společně se zajištěním co nejširší individuální
podpory pro každého žáka,“ uvedl David
Lopaur, jeden z kantorů ZŠ Svatoplukova.
Podle Lopaura se hodně starostí přesunulo na asistenty pedagogů. „Rázem se

stali mezioborovými učiteli, psychology,
motivátory a také spolehlivými partnery. Ve většině případů byli neodmyslitelnou oporou třídy, kdy vysvětlovali,
připomínali a organizovali vše potřebné
tak, aby měly děti co největší prostor
pro vlastní seberealizaci a plnění úloh,“
vysvětli Lopaur.
Rozdíl jarních a podzimních zkušeností zhodnotila asistentka pedagoga Eliška
Pavúčková. „Oproti jarní karanténě vnímám obrovský rozdíl v tom, že jsme dokázali udržet aktivní velké množství žáků,
kteří se před několika měsíci distanční výuky vůbec neúčastnili,“ prohlásila.

S listopadovým přechodem na střídavou
formu výuky naráželi učitelé na neustálou
změnu podmínek v čase. „Ubíralo to čas
potřebný k přípravě, vyhodnocení či další
komunikaci. A to i žákům,“ podotkl Lopaur.
Přesto se najdou žáci, kterým střídavá
výuka naprosto vyhovovala. Byla pro ně
ideální kombinací socializace a samostudia, které si mohli plánovat zcela podle
svých představ. Mezi klady střídavé výuky by se podle ředitele školy Jiřího Vymětala dal zařadit také prostor.
„Vyučující při dělení skupin totiž kvůli
dodržení homogenity mohli využívat podstatně většího místa v budově, než na jaké
byli běžně zvyklí. Těžko však nacházím
další výhody. Všichni tak nějak cítíme, že
daná forma je více ztrátová než zisková,
protože energie pomalu, ale jistě dochází,“ řekl Vymětal. Rotační způsob vzdělávání podle něj bere rodičům, dětem
i učitelům ohromné množství sil.
Lopaur potvrdil, že u řady žáků olomoucké základky se rozvinul dosud
neprobádaný talent na zvládání nepředvídatelných situací, technická gramotnost a projevila se jejich zodpovědnost.
„Doufáme, ať už se situace vyvine jakkoli,
že tyto pozitivní aspekty si uchováme
i nadále,“ shrnul. dtx

Dobrý skutek v krabici od bot z pavlovické školy
Olomoucká Základní a mateřská škola
Gorkého se o Vánocích tradičně zapojila
do dobročinného projektu. Učí tím žáky
myslet na druhé.
„Tentokrát to byla výzva Krabice od
bot, sbírková akce, jejímž cílem bylo potěšit děti z chudších rodin. Díky tomu,
že jsme se zapojili i my, jsme dostali příležitost mluvit s žáky o odlišných životních podmínkách, že ne všechny české
děti dostávají na Vánoce dárky a jakými

různými způsoby je možné nejen v adventním čase pomáhat lidem kolem
sebe,“ uvedla Alexandra Michalcová, koordinátorka školní sbírky.
Na sběrné místo žáci ze ZŠ Gorkého
přinesli společně s rodiči šest desítek
krabic naplněných knihami, hračkami,
papírenským zbožím i sladkostmi. Na
Vánoce tak udělali radost dětem z pěstounských rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů. dtx
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MÁME PRO VÁ S NOVÉ BY D LE NÍ !

ROZPOČET NA ROK 2021:
VÝZNAMNÉ INVESTICE A PROVOZNÍ ÚSPORY
Nezastavit investice. Neškrtat bezhlavě. Neochromit fungování
města. To byly hlavní cíle při přípravě rozpočtu města Olomouce pro rok 2021.
MICHAL FOLTA

Návrh rozpočtu byl 14. prosince několik hodin projednáván
v zastupitelstvu. Jeho autoři ho považují v dané situaci za
rozumný kompromis. Město se muselo vypořádat s vážnými
výpadky v příjmech kvůli covidové krizi a připravit se na další
výpadky, které vzniknou po přijetí „daňového balíčku“.
Připravit městský rozpočet je oříškem vždy, tentokrát to
ovšem bylo těžší. „Podařilo se nám po opravdu náročné práci sestavit rozpočet, který reflektuje reálné možnosti města
i aktuální situaci, přitom má mírný provozní přebytek a počítá
i s velkými investicemi,“ rekapituloval zásadní fakta primátor
Mirek Žbánek. „Zohlednili jsme nižší příjmy a uzpůsobili tomu
především provozní výdaje, v nichž jsme razantně škrtali.“
Výsledkem je návrh rozpočtu, ve kterém se objevují investice
za více než půl miliardy korun a který neomezuje veřejné služby.
„Byla to nesmírně náročná zkouška operativnosti, abychom
byli schopni mimořádnosti roku 2020 promítnout do rozpočtu
a splnili povinnosti ukládané zákonem a rozpočtovými pravidly. Už v době první vlny nás mnoho lidí vyzývalo ke krácení
rozpočtu o tři sta až čtyři sta milionů. Snažili jsme se ale jednat
klidně, nechtěli jsme bezhlavě škrtat investice,“ popsal situaci
při sestavování rozpočtu ekonomický náměstek Otakar Bačák.
V průměru pak byly provozní výdaje sníženy zhruba o deset
procent. „Některé kolonky ale doznaly dokonce navýšení, jako
třeba údržba a opravy chodníků,“ doplnil náměstek.
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Tramvajová trať i odpadové centrum
Rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 2,55 miliardy korun,
s provozními výdaji 2,2 miliardy korun, kapitálovými výdaji (investicemi) 573 milionů korun a s financováním ve výši 224 milionů korun.
„V plánu je řada investic do škol, křižovatek a přechodů, důležitá je stavba tramvajové trati, oprava zimního stadionu a odpadové centrum,“ popsal největší výdaje investiční náměstek
Martin Major.
V absolutních číslech je největší plánovanou investicí stavba tramvajové trati od Trnkovy po Schweitzerovu ulici. Stavba
začne letos a skončí příští rok. Náklady budou přes 118 milionů
korun a dotace ve výši 80 milionů korun.
Hned druhou největší akcí je stavba odpadového centra. Bez
něj by městu brzy hrozily vážné potíže v oblasti odpadového
hospodářství. „V roce 2021 jde o investici ve výši šestapadesáti
milionů korun, pokračování stavby je plánováno i na další rok,“
dodal náměstek Major.

Propad připraví město o stovky milionů korun
O kolik vlastně město po neobvyklém roce 2020 přichází? „Výpadek z daňových příjmů pro Olomouc by měl být zhruba dvě stě
milionů korun. Navržená úprava rozpočtového určení daní pokryje asi osmdesát procent tohoto výpadku, takže by příjmy byly
reálně nižší jen o čtyřicet milionů korun. To je suma, kterou jsme
schopni zvládnout později rozpočtovými změnami, není nutné
kvůli ní měnit celý rozpočet,“ uvedl náměstek Bačák.
Opoziční zastupitelé s návrhem rozpočtu spokojeni nebyli,
i když některé kapitoly, jako například investice do pokračování
tramvajové trati, sklidily i z opozičních lavic pochvalu.

TÉMA

Město si půjčí, ale ne k projedení
Městu letos pomůže s hospodařením úvěr. „Nepůjčujeme si ale
na provozní výdaje. Není to úvěr určený k projedení, jde výhradně o peníze na investice,“ zdůraznil primátor Žbánek.
Další prostředky chce koalice získat prodejem zbytného
majetku. Jde o nemovitosti či pozemky, pro které město dlouhodobě nemá využití.

PRIMÁTOR: PODAŘILO SE PROSADIT
KONCEPČNÍ ZMĚNU VE PROSPĚCH MĚST
Pro rok 2021 hrozil městům a krajům problém v podobě
dalšího výpadku příjmů. Šlo o návrh „daňového balíčku“
z poslanecké sněmovny, který mohl kriticky omezit příjmy měst. To by byl nejen pro Olomouc opravdu zásadní
problém. „Jednorázově vyškrtnout z rozpočtu dvě stě
milionů, což byl odhad konkrétní výše výpadku po daňovém balíčku pro Olomouc, by bylo prakticky neřešitelné,“ konstatoval primátor Mirek Žbánek.
„Jako předseda Komory statutárních měst při Svazu
měst a obcí jsem absolvoval řadu věcných a konstruktivních jednání s poslanci a senátory, při kterých jsme
vyjednali zmírnění hrozících dopadů. Chtěli jsme, aby
nešlo o jednorázovou kompenzaci jako v minulém případě, ale o systémovou úpravu, tedy vyšší procentuální
podíl obcí, měst a krajů na výnosu z daní,“ vysvětlil primátor. Tento záměr se podařilo dojednat. mif

Dotace/jiné
zdroje 2021

9 000

4 000

Jantarová stezka – úsek
Hodolanská Libušina, I. část

10 975

8 700

ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup
do školy a přístavba dvou tříd

11 200

12 000

ZŠ Svatý Kopeček – odborné
učebny, tělocvična, stropy

14 600

5 500

Žižkovo náměstí, Husova –
koordinovaný tah SSZ

13 995

10 000

ZŠ Holečkova – odborné učebny

2 000

10 000

Droždín – okružní křižovatka

4 320

0

MŠ Dělnická – energetická
opatření

27 740

0

MŠ Dělnická – rozšíření kapacity
MŠ ve 2. NP

15 290

0

4 310

0

Protipovodňová opatření II.B
etapa – související investice

19 800

0

Třída 1. máje – most M7 přes
Mlýnský potok

2 000

0

Tramvajová trať 8. května

3 500

0

Azylový dům pro matky a ženy s
dětmi

4 120

2 000

Lávka přes Sitku na trase Štěpánov
– Olomouc– Černovír

2 700

1 200

118 405

80 000

Odpadové centrum Olomouc

56 000

10 000

Masarykova tř. – most M10 přes
řeku Bystřici

22 800

0

1 435

0

Tř. Míru – Neředínská – úprava
křižovatky

17 790

0

Andělská – zahrádkářská kolonie

13 600

0

3 380

0

12 020

0

2 142

0

925

0

Modernizace výstražného a
informačního systému města
Olomouce

12 821

8 900

Zimní stadion – oprava střechy

55 900

0

462 768

152 300

Foerstrova ulice, koordinovaný tah
křižovatek, SSZ

Opletalova – rekonstrukce
vodovodu a kanalizace

Tramvajová trať II. etapa, Nové
Sady – Povel

SMĚŘOVÁNÍ MĚSTA SLEDUJE KOMISE
HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE
Problematikou hospodářského rozvoje města a procesem strategického řízení se zabývá Komise hospodářského rozvoje. Je poradním orgánem rady a v jejím čele
stojí předseda Tomáš Sýkora.
Členy komise jsou zastupitelé, ale i lidi z krajského
úřadu, CzechInvestu, Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, okresní hospodářské komory, Moravské
vysoké školy a Svazu průmyslu a dopravy ČR.
„Komise se vyjadřuje ke strategickým a koncepčním
dokumentům města, k dlouhodobému investičnímu
plánu a každoročně aktualizovanému akčnímu plánu.
Projednává rozvojové záměry, hodnotí nové trendy, příležitosti a příklady dobré praxe,“ popsal Sýkora.
Komise také sleduje plnění cílů Strategického plánu
rozvoje města a v případě potřeby podává náměty na
změnu či aktualizaci tohoto dokumentu, sleduje realizaci průzkumů a analýz pro potřeby plánování rozvoje
města, podpory rozvoje podnikání a sledování indikátorů kvality života.
Do budoucna se komise chce zaměřit na modernizaci
města a využití nových koncepčních postupů ke zkvalitnění života. dtx

ROZPOČET MĚSTA

Celkem
kapitálové
výdaje 2021

Název akce

Střední Novosadská, U Dětského
domova – propojení cyklostezky

Nové Sady – parkovací stání
Lesní cesta U Hájenky etapa II.
Bezručovy sady – vodopád
Schweitzerova – přechod pro pěší

Celkem investiční akce – výběr ze
schváleného rozpočtu SMOl na
rok 2021

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Pro předložený návrh rozpočtu nakonec opozice nehlasovala,
neprosadila ale ani vlastní pozměňovací návrhy.

Jste spokojeni s hospodařením města, jaké jsou vaše priority
a co byste případně v rozpočtu na rok 2021 změnili?
Miloslav Tichý
ANO 2011

Antonín Staněk
ČSSD

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL

Na to, co nás potkalo
v roce 2020, město hospodaří dobře. Trápí nás
příjmová stránka rozpočtu, kdy jsme oproti
větším i menším městům dlouhodobě znevýhodněni v rozpočtovém určení daní. Sestavování rozpočtu
na rok 2021 bylo velmi náročné a je výsledkem umění možného. Ekonomické realitě
„v době pandemie“ se ale musíme přizpůsobit. Již jsme zaveleli k razantním úsporám,
především v provozu magistrátu, a k dalším
se dostaneme již brzy. Úspory chceme hledat po celý rok. Prioritou hnutí ANO je však
nezastavovat investice a rozvoj města a zajistit kvalitní základní služby, které město
má svým občanům poskytovat.

Hospodaření města odpovídá jeho rozpočtovým možnostem
a odráží koaliční priority, jež ne vždy jsou
prioritami opoziční
ČSSD. Hlavní prioritou ČSSD je financování
veřejných služeb a investičních akcí zvyšujících kvalitu života občanů našeho města – dostavba tramvajové trati, výstavba
moderního odpadového centra a investice
do oprav a rekonstrukcí městského movitého majetku zejména bytového fondu. ČSSD
nepodpořila návrh rozpočtu z důvodu zvyšování jeho zadlužení a plánů na výprodej
majetku .

Stručně řečeno, ve
schváleném rozpočtu 2021 jsme si "sáhli na dno". Současná
situace nás donutila
k razantním úsporám
provozních výdajů a po schválení státního
rozpočtu budeme muset v hledání úspor
magistrátu a zřizovaných organizací pokračovat. Ve vzrušených debatách se snažíme
uvědomit, co je pro město to podstatné a co
je balast, který v letech "hojnosti" vytvořil
boptnající rozpočet. Naší investiční prioritou
zůstává dostavba II. etapy tramvajové tratě
včetně odstavného parkoviště pro tramvaje
na ulici Jeremenkova, cyklostezky, zeleň, obnova odpadového centra ve Chvalkovicích
a rekonstrukce našich škol a sportovišť.

Jiří Zima
KSČM

Martin Major
ODS

Viktor Tichák
Piráti a Starostové

Rozpočet na rok 2021,
jak jej schválilo zastupitelstvo, je sestaven
z čísel, která neodpovídají skutečnosti. Nevychází ani cash flow,
dá se předpokládat, že se město dostane
do finančních problémů. Zdrcující dopad
to bude mít na městské organizace (divadlo, filharmonie, ZOO a další) i na akciové
společnosti, které město vlastní. Z těchto
důvodů jsme rozpočet nepodpořili, neboť
v krátké době bude měněn. Musíme si říci,
co je nutné a co lze odložit. Naší prioritou je
zdravá ekonomika města.

Hospodaření města je
do značné míry dáno
okolnostmi, které město samo neovlivní. Letos
to bylo opravdu těžké
– koronavirová krize si
vyžádala neočekávané výdaje a současně
razantně snížila příjmy města. Šetříme na
provozních výdajích, abychom mohli investovat do důležitého městského majetku, například do škol, bezpečnějších křižovatek a
přechodů, do tramvajové trati, opravy zimního stadionu a stavby odpadového centra.
Chystáme teď personální zeštíhlení magistrátu a další provozní úspory.

Rozpočet města na rok
2021 se přijmout neměl. Nevíme, s jakými
přijmy z daní můžeme
plánovat, proto by bylo
lepší jít cestou provizoria. Navíc zase žádné promyšlené úspory,
jen lobbing jednotlivých stran koalice, kterou investici v rozpočtu nechat. A zadlužení
města roste. Podařilo se alespoň přijmout
usnesení, že rada do konce března předloží
plán zásadních úspor v oblasti osobních nákladů úřadu a organizací. Začněme myslet
i na budoucí rozpočty – digitalizujme úřad,
investujme tam, kde se nám to vrátí.

Tomáš Pejpek
ProOlomouc

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Stanislav Flek
spOLečně

Koronavirová krize
a daňové změny připravily radnicím těžké
chvíle při sestavování rozpočtů. Olomouc
je na tom hůř o to, že
vede žebříčky v zadluženosti. Koalice měla
proto za úkol šetřit; ten však nesplnila. Drahý provoz i investice opět na dluh v plánech
zůstaly, příjmy koalice vědomě nadhodnotila a plánuje výprodej nemovitostí. Přestaňme zavírat oči před prázdnou kasou, šetřit
musíme doopravdy. A kvalitě života pomůže víc než nové hokejové haly a tratě chytrá
péče o všechny části města

S hospodařením města nejsme spokojeni,
ale musíme si na rovinu říci, že je skoro zázrak, že se podařilo
dokončit některé velké
investiční akce. Budeme i nadále podporovat dostavbu tramvajové trati na Nové Sady.
Myslíme si, že urcitá část financí se dá ušetřit na ne životně důležitých individuálních
projektech. Pokud se nezmění do budoucna
přerozdělení daní, pro Olomouc nastanou
chudé časy. Rozpočet na rok 2021 jsme nepodpořili, protože hlavně v příjmové části je
dle našeho názoru nereálný.

Hospodaření města
v letošním turbulentním roce určitě zasluhuje uznání. Nejen že běží
základní funkce města
a městské samosprávy,
jsou budovány investice, opravuje se. A to
i v prioritách našeho programu, se kterými
jsme vstupovali do práce ve stávající koalici. Tou je zejména zeleň a zkvalitňování veřejných prostranství. Pokud bych chtěl něco
v rozpočtu změnit, tak potom bych byl velice rád, kdyby tam nemusely být alokovány
prostředky na opravy zničeného městského
mobiliáře, na odstraňování škod na majetku
města včetně již zmíněné zeleně.
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ANKETA ZASTUPITELŮ

BOJOVAT ZA ZNAČKU OLOMOUC
Dobré knížky, novinové články a politické projevy by měly mít dobrý začátek a konec. A pokud je to možné, co nejblíže u sebe.
Slova bývalého britského premiéra R. A. Edena, skvělého diplomata a zastánce mírových dohod, by měla být na startu nového
roku základní poučkou pro nás všechny, kteří z titulu svých funkcí
promlouváme k veřejnosti.
Spolu se svými kolegy vstupuji do druhého poločasu volebního období a každý fanda fotbalu ví, že právě začátek druhého
poločasu bývá pro konečný výsledek rozhodující. Před odchodem
do kabin na konci minulého roku jsme si schválili rozpočet a pár
posledních týdnů do silvestra měli možnost nabrat síly, promyslet
další strategii a přehodnotit sestavu. Na trávník vybíháme výrazně
herně oslabeni v důsledku pandemie covidu i propadu daňových

příjmů města. To si vynutilo změnu taktiky z efektně ofenzívní, se
kterou jsme před dvěma léty začínali plni nadšení, na výrazně obrannou, která má za cíl šetřit síly na to, abychom byli schopni dohrát sezonu, udržet se v lize a přitom neztratit přízeň fanoušků.
Přichází období, které nemají manažeři klubů rádi, stejně jako
straničtí funkcionáři, ale které na druhou stranu dává příležitost
vyniknout dobrým trenérům i hráčům. Koneckonců i naše milovaná Sigma nebo Mora si takovým obdobím několikrát prošly. Na
začátku svého primátorování jsem hovořil o tom, že půjde o velmi
náročnou „sezonu“, protože jsem město nepřebíral v dobré kondici. Vsadil jsem, fotbalovou terminologií, na dva hroty. Na hrdost
a ochotu všech v týmu bojovat za značku Olomouc a otevřenou
komunikaci s našimi občany - fanoušky. Přitom jsem zdaleka netušil, jaké problémy ještě přijdou.
Minulý rok se zapíše do historie jako rok tvrdých úspor a škrtů.
A to je pro každou politickou reprezentaci nepříjemné. Slovy zmíněného britského premiéra, každý očekává od státu všeobecnou
šetrnost a individuální štědrost. Mnohé plány a některé sliby se budou muset opět, jako tolikrát v minulosti, odložit. Jsme nuceni přeskládat priority v oblasti provozních výdajů i plánovaných investic.
Nevyhneme se zásahům do organizačního uspořádání magistrátu
i městských organizací a firem. Nutné změny, o kterých se dlouhá
léta mluvilo jako o nevyhnutelných, ale nikdo k nim nenašel politickou odvahu, musí přijít. A to velmi rychle.
Přesto se v Olomouci v dalších letech bude významně investovat, budovat a opravovat, dál budeme zkrášlovat veřejná prostranství, po dlouhé době epidemických omezení se vrátí do normálu
kulturní a společenský život, sportovní aktivity i oživení cestovního
ruchu. Zkrátka všichni společně zabojujeme stejně jako naši olomoučtí borci ve fotbale a hokeji. Doporučuji si k tomu občas pustit
fotbalovou hymnu naší Sigmy od Straceného Ráje. Vždyť i díky
němu vloni historicky poprvé zazněla hanáčtina v Senátu.
Dnes slonko vešlo nad Hanó /dnes nadešil ten deň / kde kelti
s došó slovanskó / bojojó za svó zem /… Tak se hrá fotbal / a tak hrajó Hanáci / Sigma Sigma Sigma / naši kloci domácí / tak se hrá fotbal / a tak ho hráme me /Sigma Sigma Sigma / dneska vehráme…
Mirek Žbánek
primátor

Otevřená radnice – otevřená odpověď na otázky obyvatel města
Znáte pořad Otevřená radnice? Se sloganem Olomoučáci, buďte vidět a slyšet!
vítá diváky olomoucké regionální televize TV Morava už více než rok a půl.
Otevřená radnice je pořad, v němž témata určují sami diváci, ptají se na rovinu
a dostávají otevřenou odpověď.
„Nemusíte se stát politikem, abyste
v našem krajském městě něco změnili.
Stačí se nám ozvat a my se za vás olomouckých politiků zeptáme a získáme
odpověď na to, co zrovna řešíte nebo co
vás štve,“ říká autorka pořadu Otevřená
radnice a jednatelka TV Morava Magdalena Veselá. Ve spolupráci s městem
připravuje pořad od dubna 2019. „Otevřenou radnici tvoří diváci a za to jim
patří naše poděkování. Každý podnět,

poznatek, nápad nebo názor se počítá,“
zdůrazňuje Veselá.
Díky Otevřené radnici se za 21 měsíců
trvání podařilo najít odpověď na 174 dotazů v 87 dílech pořadu. Dotazy televizní
redakce sbírá prostřednictvím anket v ulicích města, video dotazů nebo e-mailů.
„Otevřená radnice je formát pořadu, který tady nikdy nebyl. Diváky podle
ohlasů zajímá a nám dává příležitost
přímo na místě, kde natáčíme, vidět, co
občané řeší nebo co je rozčiluje. Při přípravě odpovědí na jejich dotazy, které
nemohou být vždy jen pozitivní, jak by si
politik přál, mívám mnohdy těžkou hlavu
nejen já, ale i úředníci magistrátu,“ líčí
zkušenosti s natáčením pořadu primátor
Mirek Žbánek. Mezi nejčastější dotazy

POHLEDEM PRIMÁTORA / OTEVŘENÁ RADNICE

patří témata z dopravy nebo parkování ve městě, ale často lidé upozorňují
na stav chodníků, veřejnou zeleň, úklid
nebo trasy cyklostezek. Premiéru pořadu
je možné sledovat na stanici TV Morava
pravidelně každé úterý v bloku od 18 hodin. Více na www.tvmorava.cz ste

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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nejdražší – přijde asi na osmnáct milionů korun. Zbytek jsou
spíše kratší nebo propojující úseky. Třeba z Nových Sadů přes
Holický les do Holice nebo stezka Nemilany – Kožušany. Další
dvě souvisí s investicí do pokračování tramvajové trati na Nové
Sady. No a doufáme v dokončení cyklostezky při ulici Libušina,
která je součástí Jantarové stezky a jde o poslední úsek na Bělidlech. Měla být hotova loni, jenže s ohledem na pandemii se
nestihla. Ale máme v plánu i drobnější opatření v cyklodopravě.
Jaká?
Například piktogramy, cyklopruhy nebo zobousměrnění komunikací svislým značením. Jde třeba i o rozšíření přejezdu pro cyklisty
u tržnice nebo nové zařazení některých úseků jako smíšených
pro pěší a cyklisty. To jsou drobná a levná opatření, za kterými ale
bývá spousta práce a jednání s policií nebo odborem dopravy.

„MIKROMOBILITU PODPORUJEME
JAKO ALTERNATIVU
K AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ“
Za vším hledej… peníze! Končí další plánovací období Evropské
unie a ve městě finišuje čerpání dotací z programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI), jimiž se zabývá náměstek primátora Matouš Pelikán.
„Byla to unikátní příležitost, kdy se nám podařilo sehnat
peníze na opravu tramvajových tratí, inovační centra, opravy
škol, ale i na významné investice do památek – opravu chrámu
svatého Mořice, baziliky na Svatém Kopečku nebo kaple Svaté
Anny,“ uvedl náměstek.
A ze stejného balíku financí se opravovala i radnice?
Ano, z programu na obnovu památek pro Olomouckou aglomeraci jsme získali podporu osmdesáti pěti procent uznatelných
výdajů, dalšími pěti procenty přispěl stát. Takže město z celkových devadesáti milionů zaplatilo za opravy radnice zhruba
devět milionů. Do budoucna plánujeme z tohoto dotačního programu i revitalizaci sloupu Nejsvětější Trojice, na nějž se aktuálně zpracovává restaurátorský záměr.
Jste znám jako propagátor cyklodopravy a denně na radnici
dojíždíte na kole, usilujete i o dotace na budování cyklostezek?
Peníze na rozvoj cyklodopravy poskytuje nejen Evropská unie
prostřednictvím regionálních programů, ale i Státní fond dopravní infrastruktury nebo Olomoucký kraj. A řešením by mohl
být i program Re–Act, kterým Unie podporuje řešení situace po
pandemii koronaviru. O podporu se budeme ucházet podle vyhlášených podmínek jednotlivých programů.
Máte něco nachystáno?
Máme jedenáct projektů v cyklodopravě, které už mají stavební
povolení. Některé mají ale třeba vazbu i na jiné investiční akce,
jako je oprava kanalizace, čímž se výrazně prodražují. V současném rozpočtu máme zařazeno šest projektů.
Kterých?
Podle mě je nejdůležitější, i s ohledem na intenzitu dopravy, cyklostezka při ulici Chválkovická, která je zároveň
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A jak je to v případě koloběžek?
I pro ně rozšiřujeme cyklostezky, protože jinak než po cyklostezkách nebo po silnici jezdit nesmí. Loňský boom byl ve
městě vyloženě z nuly na sto, a to nepočítám elektrokoloběžky
soukromých uživatelů. Více než 130 sdílených elektrokoloběžek provozují ve městě společnosti Eagle a Bolt.
A fungují bez problémů?
Je to hlavně o uživatelích a jejich disciplíně. Když zaparkují
špatně, blokují dopravu, zavazí chodcům, blokují průchod nebo
zasahují do vodicích čar pro nevidomé. Větším prohřeškem
však je častá jízda po chodníku. S tím se snažíme bojovat.
Rozdáváte pokuty?
Pokuty jsou v kompetenci městské police, my jednáme provozovateli koloběžek. Ještě předtím, než svou službu spustili,
prosadili jsme, že v centru města, v pěší zoně a v parcích softwarem sníží rychlost koloběžek na patnáct kilometrů v hodině.
Chceme, aby se centrum města do budoucna úplně vyjmulo
z jejich tras a vůbec neumožňovalo koloběžkám vjezd. Stalo
by se takzvanou no-go zonou. Zrovna tak řešíme parkování kol
a koloběžek, aby stanice provozovatelů co nejvíce kopírovaly
rozmístění cyklostojanů, nebo jiná vhodná či přirozená místa. Tři ze čtyř provozovatelů na to reagují, bohužel jeden tomu
svou službu zatím nepřizpůsobil a uživatelům koloběžek umožňuje zaparkovat kdekoliv. Ale parkování kontrolují provozovatelé služby a sami také uživatele pokutují nebo jim službu po
opakovaných prohřešcích úplně zablokují.
Nicméně situace v Olomouci není neúnosná jako v Praze…
Naštěstí zatím ne. Nevyplynulo to ani z reakcí komisí městských
částí, které jsme vyzvali ke zhodnocení uplynulé sezony. Kdyby
však elektrokoloběžek bylo víc a problémů přibývalo, byli bychom nuceni řešit účinnější regulaci nebo jejich úplný zákaz.
Touto cestou bychom se však vydali jen neradi. Mikromobilitu
podporujeme jako alternativu k automobilové dopravě. Jízda
na kole, hromadnou dopravou či pěší chůze je dokonce ve městě žádoucí. Pavel Konečný

Matouš Pelikán
náměstek primátora
Kompetence: dotační projekty, Integrované teritoriální investice, informatika a Smart City, majetkoprávní záležitosti

ROZHOVOR

MASARYKOVU TŘÍDU
ZDOBÍ NOVÉ AKÁTY
Jedenáct nových stromů krášlí jeden
z hlavních městských bulvárů v Olomouci. Na Masarykově třídě se v prosinci
podařilo vysadit akáty a začít tak s postupným návratem veřejné zeleně v ulici.
Prvotní termín pro sázení stromů byl
v listopadu, práci zahradníků tehdy ale
zastavily neevidované síťové kabely. Plánovaná výsadba tak musela počkat do
doby, než se vyjasní, zda jsou sítě funkční
a kdo je jejich správcem.
„Oslovili jsme veškeré síťaře a čekali

na jejich vyjádření. Ani po měsíci se
k nim ale nikdo nepřihlásil. S ohledem na
situaci jsme požádali o vyjádření odbornou firmu. Ta sítě prověřila a opakovaně
na místě potvrdila, že jde o kabely staré a dávno odpojené. Proto jsme mohli
konečně začít s odloženou výsadbou,“
vysvětlila postup magistrátu Jitka Štěpánková z odboru městské zeleně.
Zahradníci vysadili jedenáct z původních třinácti akátů, které vytvoří část
nového stromořadí na Masarykově třídě. „Kabely, které jsme nakonec v zemi

ponechali, jsou v těchto místech v takové
hloubce, že kořenům stromů nevadí,“ popsala Štěpánková. Zároveň ale upozornila, že v místě výsadby pro poslední dva
akáty bude nutné sítě odstranit. „Tady
jsme ještě nuceni s výsadbou počkat,“
potvrdila.
Vysazené akáty tvoří část linie nového
stromořadí na Masarykově třídě mezi ulicemi Jeremenkova a Březinova. Porostou
v zeleném pásu po levé straně ulice ve
směru do centra a předznamenají tam
postupnou obnovu zeleně. Na zkrášlení
prostoru hlavního bulváru totiž město
pořídilo studii. „Zpracovaná koncepce
kalkuluje s ohledem na instalaci sítí s výsadbami ve dvou variantách. První počítá
s vysazením stromů do běžného terénu,
druhá s výsadbou zeleně v nádobách,“
připomněl plány náměstek primátora
Otakar Bačák.
Situace na Masarykově třídě je podle
odborníků názornou ukázkou toho, jak
složitá může být obnova veřejné zeleně
ve městě. Stromy zde dříve byly, ale kvůli nekoncepční instalaci sítí v minulosti některé uhynuly a ty, které odumřely
stářím, už zahradníci nemohli nahradit
novou výsadbou kvůli ochranným pásmům sítí. ste

Iniciativa Planeta našim dětem má zastání v Olomouci
Soukromá iniciativa Barbory Jankové,
která se snaží znovu využívat výplňové
materiály, se rozšířila ze Středočeského
kraje do Olomouce. Zvláště po Vánocích
může být i na Hané užitečná. Má název
Planeta našim dětem a zabývá se sběrem a dalším zpracováním bublinkových
folií nebo mirelonu, který bývá v krabicích se zbožím. „Před dvěma lety jsem

dostala nápad, jak opětovně využívat
výplňové materiály a časem i kartonové
krabice. Podpořilo mě několik úžasných
lidí a vznikl projekt Planeta našim dětem. Oslovili jsme prodejce a pár malých
obcí, ve kterých jsme spustili pilotní projekt,“ uvedla Janková.
Výplňové materiály a krabice lidé
zpravidla odnášejí do speciálních

nádob – popelnic s dětskými obrázky.
Její nápad se nyní uchytil i v Olomouci.
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství zařídil od ledna sběr použitého
obalového materiálu ve sběrném dvoře
v Chelčického ulici od pondělí do soboty
od 9 do 17 hodin (s polední přestávkou).
Více informací najdete na facebookovém
profilu Planeta našim dětem. mmo

DO SBĚRNÉHO DVORA
ODKLÁDEJTE POUZE TENTO DRUH
OBALOVÉHO MATERIÁLU:
 malé/velké bublinkové výplně
 malé/velké papírové výplně
 bublinové kapsy
 výplň typu mirelon
 mirelonová esíčka
 nepoškozené papírové krabice

ZELEŇ

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Poplatek za komunální odpad v roce 2021
Pro rok 2021 je stanovena výše základní sazby poplatku za komunální odpad 804 Kč na poplatníka. Poplatníci narození od 1. 1. 2006 do
31. 12. 2020 – platí poplatek ve výši 50 %, tedy roční poplatek činní 402 Kč. Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1941
a starší stejně jako děti narozené v roce 2021. Druhy osvobození od poplatku, které je nutno oznámit a doložit správci poplatku do 31. 5. 2021, jsou
uvedeny na www.olomouc.eu.

Nezapomeňte do 31. května uhradit poplatek za komunální odpad v roce 2020

• PLATBY
Pro rok 2020 je stanovena výše základní sazby poplatku za komunální odpad 816,- Kč na poplatníka.
převodem
či 1.
poštovní
poukázkou
na účet
19-1801731369/0800,
var.408,symbol
• Bezhotovostním
poplatníci narození
od 1.
2005 do
31. 12. 2019
– platí
poplatek ve výši
Kč.= 1337, specifický symbol = rodné číslo. K oznámení
hromadné
platby
je
možno
využít
formulář
níže
či
elektronický
formulář
na
stránkách
https://www.olomouc.eu/urad-online/oznameni-spolec• Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1940, starší a děti narozené v roce 2020. Osvobozeni
neho-zastupce
od platby jsou i majitelé nemovitostí na území města, ve kterých není k pobytu hlášena žádná osoba.
• Hotově
druhy osvobození
od poplatku,
které jeoddělení
nutno oznámit
doložitPalackého
správci poplatku
do 31.NAMIRO
5. 2020,nebo
jsouna
uvedena
či kartou v úřední
dny na pokladnách
místních a
poplatků,
14, hala budovy
hlavní pokladně magistna www.olomouc.eu.
rátu,
Hynaisova 10 a Palackého 14. Na detašovaných pracovištích MMOl v jednotlivých městských částech od 1. 2. 2021.
Podrobnélze
informace
na webu www.olomouc.eu.
Poplatek
zaplatitjsou
v úředních
hodinách hotově či platební kartou na pokladně budovy NAMIRO, Palackého 14
a Správu
Hynaisova
10,
Olomouc
nebo
na
detašovaných
pracovištích
magistrátu.
poplatku provádí oddělení místních
poplatků, odbor
ekonomický
MMOl, Palackého 14, Olomouc. Více informací poskytnou pracovníci
Bezhotovostním
převodem
či
poštovní
poukázkou
na
účet
19-1801731369/0800,
var.asymbol=1337,
symbol=rodné
číslo.
osobně v úředních dnech pondělí, středa: 8–12 hodin a 13–17 hodin a úterý, čtvrtek 8–12 hodin
13–15.30 hodin spec.
nebo telefonicky
na číslech
588
K 488
oznámení
platby je možno využít přiložený formulář či elektronický formulář na stránkách www.olomouc.eu.
617–621,hromadné
588 488 611–612.
Podrobné informace jsou na webu www.olomouc.eu, případně na oddělení místních poplatků, na telefonních číslech
Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadové588 488 617–621, 588 488 611–612,
ho hospodářství, oddělení odpadového hospodářství, telefon 588 488 335. Nezapomeňte uhradit poplatek za komunální odpad do 31. května 2021.
popř. mobil 734 681 304, 734 690 596, 734 690 567, 733 593 991.



OZNÁMENÍ O HROMADNÉ PLATBĚ
(určeno Magistrátu města Olomouce, odbor ekonomický, oddělení místních poplatků)
Oznamovatel: Jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu**:
…………………………………………………………………………………………………..………………….………........................……........................……........................……........................
…………………………………………………………………………………………………..………………….………........................……........................……........................……........................
telefon:…………………………………………........... e-mail:…………………………………………………………....................................
oznamuji, že dne………………….......................... byla provedena platba ve výši Kč………………….................
 bezhotovostně převodem z účtu č:……………………………………………....................................  bezhotovostně poštovní poukázkou
*Variabilní symbol platby: 1337
*Specifický symbol platby: …………………………………....................... (rodné číslo oznamovatele)
Pokud byla platba provedena i za oznamovatele – poplatníka, musí být níže uveden spolu s ostatními osobami.
Platba obsahuje úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňovaní komunálních odpadů na území města Olomouce za tyto osoby:
Jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu**

Datum narození

Částka

1. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................

...……………..…….............

..……….............. Kč

2. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................

...……………..…….............

..……….............. Kč

3. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................

...……………..…….............

..……….............. Kč

4. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................

...……………..…….............

..……….............. Kč

5. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................

...……………..…….............

..……….............. Kč

6. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................

...……………..…….............

..……….............. Kč

7. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................

...……………..…….............

..……….............. Kč

8. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................

...……………..…….............

..……….............. Kč

9. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..……........................

...……………..…….............

..……….............. Kč

10. ………………………………………………….......................................……………..……..........……………..…….....................

...……………..…….............

..……….............. Kč

V Olomouci dne.…………………………………..............

Podpis oznamovatele.…………………………………..............

** adresa trvalého pobytu je nepovinným údajem, pro přesnou identifikaci doporučujeme vyplnit
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Doporučujeme
nechat si potvrdit převzetí tiskopisu na Vámi donesenou kopii.
www.olomouc.eu

ODPADY

PR2101003

* Povinné údaje platby!!!

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA JINAK S ROUŠKAMI NEBO ONLINE
S plným nasazením a elánem se pracovníci a dobrovolníci Charity Olomouc pustili v prosinci do příprav jedné z největších
dobrovolnických sbírek v Česku, která se letos poprvé uskuteční za zvláštních podmínek. Z důvodu koronavirové pandemie
připravila Charita kromě tradiční tříkrálové koledy v rouškách
i její virtuální podobu.
„Zdraví příznivců i koledníků je pro nás na prvním místě.
Proto jsme hledali i další způsoby a možnosti, aby sbírka mohla
proběhnout bezpečně. Pro letošní sbírku máme také online verzi tříkrálového koledování,“ uvedla mluvčí olomoucké Charity
Eva Štefková.
Do farností odešlo 440 kasiček a dalšího materiálu, jako jsou
cukříky, kalendáříky, informační letáky, igelitky, korunky a křídy. „Nedokázali jsme ani odhadnout přesné počty koledníků,
protože situace kolem pandemie se stále vyvíjí,“ řekla koordinátorka sbírky Veronika Velčovská.
„Pro nás je Tříkrálová sbírka nejen reálnou pomocí bližnímu,
ale především poselstvím naděje a víry,“ podotkla Bára Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc. Koleda bude probíhat do 24. ledna.
V loňském roce Charita díky dárcům Tříkrálové sbírky podpořila provoz Hospicové péče Caritas působící na Olomoucku
a rozvoj Centra materiální pomoci pro lidi a rodiny ocitající se
v nouzi. Další část výtěžku byla věnována na přímou pomoc
jednotlivcům a rodinám ohroženým chudobou. pok

Andělé překvapili seniory

ŽIJEME SPOLU

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

PR2101004

Rozsvěcení vánočního stromu, které je v olomouckém SeniorCentru SeneCura oblíbenou tradicí, epidemiologická
situace změnila. Program seniorům tentokrát venku zajistil
dechový kvintet Brass Tools a hlavně překvapení. Po setmění se na zahradě roztančili andělé. dtx
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PROGRAMOVÉ DOTACE V OBLASTI KULTURY PRO ROK 2021
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu,
oddělení kultury Magistrátu města Olomouce
PODPROGRAM 1.1 ČINNOST KULTURNÍCH
ORGANIZACÍ
• Předpokládaná alokovaná částka: 5 372 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
1 000 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: Právnické osoby
a fyzické osoby (podnikající i nepodnikající)
• Lhůta pro podání žádosti: 4. 1.–29. 1. 2021.
Přispění kulturním organizacím na částečnou úhradu
provozních výdajů souvisejících se zabezpečením
jejich činnosti v oblasti kultury na území Olomouce.
PODPROGRAM 1.2 FESTIVALY
• Předpokládaná alokovaná částka:
3 500 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
1 000 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: Právnické osoby
a fyzické osoby (podnikající i nepodnikající)
• Lhůta pro podání žádosti: 4. 1.–29. 1. 2021.

Podpora festivalů profesionálního umění
v oblastech hudby, divadla, tance a pohybového
umění, výtvarného umění a literatury nebo
multidisciplinárních festivalů realizovaných na území
města Olomouce, které mají velký význam pro daný
umělecký obor (nebo i více oborů), podporují vnímání
Olomouce jako významné kulturní destinace.

PODPROGRAM 1.4 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
• Předpokládaná alokovaná částka: 300 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
100 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: Právnické osoby
a fyzické osoby (podnikající i nepodnikající)
• Lhůta pro podání žádosti: 4. 1.–29. 1. 2021.

PODPROGRAM 1.3 KULTURNÍ AKCE – CELOROČNÍ
DOTACE
• Předpokládaná alokovaná částka: 1 200 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
300 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: Právnické osoby
a fyzické osoby (podnikající i nepodnikající)
• Lhůta pro podání žádosti: 4. 1.–29. 10. 2021 nebo do
vyčerpání určené částky.

Rozvoj autorské literární tvorby s přímou vazbou na
Olomouc, vydávání periodických a neperiodických
publikací týkajících se města Olomouce, původní
autorská tvorba vztahující se k městu Olomouci.

Podpora kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu,
výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů
a dalších, které nemají charakter celoroční činnosti.

PROGRAMOVÉ DOTACE V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2021
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení
sportu Magistrátu města Olomouce
PODPROGRAM 2/1 SPORTOVNÍ AKCE
• Předpokládaná alokovaná částka: 1 500 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
100 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: Právnické osoby
a fyzické osoby
• Lhůta pro podání žádosti: 4. 1.–29. 10. 2021 nebo do
vyčerpání částky určené na sportovní akce.
Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit
olomouckých sportovních klubů v období od 1. 3. 2021
do 31. 12. 2021 (program je průběžný), konkrétně na
organizaci a uspořádání sportovních akcí soutěžního
i nesoutěžního charakteru.

PROGRAMOVÉ DOTACE V OBLASTI
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE
PRO ROK 2021
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY S DŮRAZEM NA
PARTNERSKÁ MĚSTA
• Předpokládaná alokovaná částka: 222 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
45 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: nestátní neziskové
organizace, právnické a fyzické osoby
• Lhůta pro podání žádosti: 4. 1.–29. 10. 2021 nebo do
vyčerpání určené částky

Zájemci z řad žadatelů o dotaci v oblasti kultury pro
daný rok jsou zváni na veřejný seminář pro žadatele pro
aktuálně vyhlášené programy, který se bude konat dne
13. ledna od 15:00 formou online komunikace.

PODPROGRAM 2/2 CELOROČNÍ ČINNOST
SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
• Předpokládaná alokovaná částka: 6 500 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
2 000 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: Právnické osoby, jež
se dle zakládacích dokumentů dlouhodobě věnují
činnosti v oblasti sportu a tělesné kultury a mají sídlo
ve městě Olomouci.
• Lhůta pro podání žádosti: 4. 1.–29. 1. 2021.

PODPROGRAM 2/3 ZABEZPEČENÍ VRCHOLOVÉHO
A VÝKONNOSTNÍHO SPORTU DĚTÍ A MLÁDEŽE
• Předpokládaná alokovaná částka: 13 000 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
4 000 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: Právnické osoby
zajišťující pravidelnou přípravu a účast dětí
a mládeže na výkonnostních soutěžích, přeborech,
pohárech a ostatních akcích organizovaných
jednotlivými sportovními svazy a tělovýchovnými
organizacemi s celostátní působností.
• Lhůta pro podání žádosti: 4. 1.–29. 1. 2021.

Podpora je určena zejména na pořízení sportovního
materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní
akce, uspořádání sportovních akcí, na stravování
a ubytování, na startovné a poplatky související se
sportovními soutěžemi, na úhradu odměn trenérů
a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní
výdaje.

Cílem programu je systémově podpořit činnost
organizací, které zajišťují aktivity související se
zabezpečením výkonnostního sportu dětí a mládeže
v Olomouci. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru.
Kontaktní osoby
Radka Plachá, 585 513 444, radka.placha@olomouc.eu
Vojtěch Hala, 585 513 480, vojtech.hala@olomouc.eu

PROGRAMOVÉ DOTACE
V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
PRO ROK 2021

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení
cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce
CELOROČNÍ DOTACE V OBLASTI CESTOVNÍHO
RUCHU
• Předpokládaná alokovaná částka: 1 035 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
200 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: Právnické a fyzické osoby
• Termín podání žádosti 1. 2.–29. 10. 2021 nebo do
vyčerpání finanční částky

Podpora projektů propagujících město Olomouc v
zahraničí a recipročně partnerská města v Olomouci
přispívajících k všestranným zahraničním kontaktům
a spolupráci. Jedná se o dotaci neinvestičního
charakteru.

Dotace je určena na podporu cestovního ruchu ve
městě Olomouci ve veřejném zájmu. Podpora je
směrována zásadně na projekt v oblasti cestovního
ruchu, na konkrétní produkt nebo subjekt. Zahrnuje
podporu produktů a nabídky cestovního ruchu či
organizaci akcí, které svým charakterem splňují
rozšíření nabídky v této oblasti v Olomouci.

Kontaktní osoby
Zdeňka Podlipská, 585 513 406, 730182 753
e-mail: zdenka.podlipska@olomouc.eu
Kateřina Lavrinčíková, 585 513 253, 731 685 502
e-mail: katerina.lavrincikova@olomouc.eu

Kontaktní osoba
Lucie Bartovská, 585 513 222, 733 146 463
e-mail: lucie.bartovska@olomouc.eu
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Kontaktní osoby
Radim Schubert, 585 513 420, 728 310 911
e-mail: radim.schubert@olomouc.eu
Iveta Krausová, 585 513 256, 720 200 737
e-mail: iveta.krausova@olomouc.eu

www.olomouc.eu

• Předpokládaná alokovaná částka: 481 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
100 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů:
Právnické a fyzické osoby
• Termín podání žádosti 1. 2.–20. 5. 2021 nebo do
vyčerpání finanční částky
Dotace je určena na financování uznatelných
mzdových nákladů příjemce, přímo souvisejících se
zajištěním průvodcovských služeb. Jedná se o dotaci
neinvestičního charakteru.
Kontaktní osoby
Jitka Lučanová, 585 513 258, 606 709 554
e-mail: jitka.lucanova@olomouc.eu
Petra Fedele, 585 513 172, 724 830 066
e-mail: petra.fedele@olomouc.eu

Všechny žádosti jsou zpracovány
prostřednictvím aplikace Dotace dostupné na
www.olomouc.eu/urad-online/dotace.

DOTACE

ROZHOVOR

OLOMOUČAN ZE ZÁBŘEHA (A DEJVIC)
Pochází ze Zábřeha, bydlí v Praze a miluje Olomouc. Režisér, herec a pedagog Miroslav Krobot (*1951)
je v Olomouci často. Dokonce má tady malý byt (takže ho můžeme považovat za Olomoučana)
a kamaráda, bývalého spolužáka, psychologa Lubomíra Smékala, se kterým kují spoustu plánů.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

21

Miroslav Krobot je populární především
díky rolím Pepíka Hnátka, Aloise Nebela
nebo šéfkuchaře ze seriálu Čtvrtá hvězda. Jako režisér má na kontě filmy Díra
u Hanušovic a Kvarteto.
„Praha je pro mě pracoviště. Jsem
tam dlouho, jsem tam rád a Praha se mi
líbí. Ale mám takové trasy do divadla, do
školy a domů a Prahu ani moc důkladně
neznám.“ Často se vrací na Zábřežsko,
nejčastěji na chalupu, nebo do Olomouce za Lubomírem Smékalem, který se
také zapojil do hovoru.
Koncem roku se v Moravském divadle
měla hrát vaše dramatizace hry Zánik
samoty Berhof, nestalo se. Jaký bude její
další osud?
Už jsem myslel, že moc režírovat nebudu, už mě to moc nepřitahuje, protože
jsem spoustu věcí udělal, ale přišla nabídka z Moravského divadla ke stému výročí, což je stejně o rok odloženo. Na té
dramatizaci jsme pracovali spolu s Lubošem a vše bylo připraveno ke zkoušení,
bylo hotový i obsazení… Nakonec budeme kostýmy předávat až na jaře a premiéra, pokud budou otevřený divadla, bude
v listopadu.
Proč jste si vybral toto téma?
Protože si vážím práce Vladimíra Körnera, se kterým se znám. Hlavně to ale děláme spíš pro radost. Chceme dělat věci,
které nás baví a nenutí nás se tím živit,
nemáme ani prestiž dosáhnout velkých
výsledků.
Takže Thálii za to nechcete?
Ale jo, tu bych bral, i když to není vůbec
nutné.
Jenže vy chcete časem spustit i nový projekt DeCentral v bývalém kině…
Spíš chceme něco přinést Olomouci, bavit
se tím a rádi bychom na to nabalili lidi,
kteří na tom budou stejně. Formou spolku.
Mělo by to být divadlo, muzika i výtvarné
umění, sdružení, kde se dvakrát třikrát za
měsíc odehraje představení.
A to vše má navázat i na nový film…
Jenže ten není jistý. Celý projekt šel do
grantové komise pro český film, čeká
nás explikace a snad v únoru se dozvíme, jestli na to dostaneme nějaké peníze. Pak chceme obejít televize, takže
teprve v květnu, červnu budeme vědět,
jestli budeme točit. Je hotový scénář
a obsazení, je připravený rozpočet a nafocené lokace v Olomouci. Měla by to
být situační komedie.
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Kvarteto je ryze olomouckým
filmem. Jak vznikalo, jak jste
příběh napasoval na Olomouc? Odehrávat se mohl přece kdekoli.
L. Smékal: Nic jsme nemuseli
napasovat, psali jsme to v Olomouci. A psali jsme to v prostředí, kde se to odehrávalo.
Takže třeba v Ponorce?
V Ponorce jsme byli mockrát,
ale nic jsme tam nenapsali.
Olomouc jako pozadí se mi hodně líbila. Samozřejmě by to šlo natočit v jiném
městě, ale hůř by se hledaly lokace.
Tím, že to tady znáte?
Ne. Tím, jaké možnosti tohle město má.
Historických památek, měšťanských domů
a interiérů, které se jinde hned tak nevidí.
Posiluje vaši vzájemnou spolupráci to,
že se tak dobře znáte, nebo to naopak
může křísnout?
L. Smékal: Vždycky spolu hledáme, i když
spolu nesouhlasíme. Popření občas přináší
i něco nového. Nesouhlas nemusí znamenat odsouzení, ale začátek něčeho nového.
Opustit svůj nápad je normální. Vždycky
jde o celek. Důležité je o tom mluvit, proč
je zrovna toto řešení lepší a výhodnější.
A vlastně je to na tom to nejzajímavější.
Vzpomenete si, kdy jste byl v Olomouci
poprvé?
Jezdil jsem sem s maminkou na Floru
nebo s gymplem do divadla. A jednou
jsme sem vyrazili celá třída v maturitním
ročníku na bazén, koupat se místo vyučování. Marně nás hledali…
Co vás na Olomouci přitahuje?
Olomouc byla odjakživa druhé nejdůležitější město po Praze, ale za totáče
z ní udělali okresní město, a tím to šlo do
kytek. Vždycky to bylo kulturní a duchovní centrum Moravy. Máme to město rádi
a pro mě je například důležitý, že vojenská
nemocnice je podle pacientů nejlepší špitál v republice. Nebo hodně fandím univerzitě s jejími vědeckými programy. V kultuře
je to zrovna tak, je tady jedno z nejlepších
muzeí, a pokud se tady postaví SEFO, bude
to jednou po morovým sloupu druhá nejdůležitější památka, o tom jsem přesvědčen. Není to sentiment nebo romantika, já
prostě Olomouci fandím.
Které místo máte ve městě nejraději?
L. Smékal: Nejraději chodí ke mně.

www.olomouc.eu

Dobře, tak druhé nejoblíbenější místo?
Žerotínovo náměstí mám opravdu rád,
potom všechny parky a oblíbil jsem si
jednu vinotéku.
Když máte rád Olomouc, máte rád i Olomoučáky?
Mám! Je spousta pověr o Hanácích, třeba
že jsou pomalí, ale víte vy, kdo jsou Kubíčková a Mičunková? Nevíte? Mistryně
republiky na stovku – z Olomouce. Nejrychlejší dorostenka a juniorka, a pak že
jsou Hanáci pomalí…
A jak to víte vy, jsou z rodiny?
Ne, mám rád atletiku, protože jsem ji jako
dorostenec dělal. A nejrychlejší dorostenec na stovku je Horák. Taky z Olomouce!
Jste divadelní a filmový režisér a teď
i spisovatel. Napsal jste knihu s názvem
Nečíst, ve které se zase objevuje Olomouc. Co všechno tam je?
Je tam jedna povídka, ve které je Ponorka, ale je tam i gymnázium a park
a trošku souvislostí s kvantovou fyzikou
a mikrokosmem, který jsem v té povídce
převedl do většího rozměru, že člověk
může měnit místo a procházet zdí.
Je psaní něco úplně jiného?
Jo. Za mnou původně přišli z vydavatelství, že by chtěli knihu rozhovorů
nebo vzpomínek, taková memoárová
literatura, kdy herci vzpomínají, což
moc nemusím. Pak jsou toho plný antikvariáty. Ale lákalo mě na tom, že si
můžu sám vybrat formu. Nakonec to
byly samostatné kapitoly, které když se
složí dohromady, tak by to nějaký obrázek mělo udělat. Je to deset povídek
různých formátů.
A je to váš první literární pokus?
První a myslím, že v tom už nebudu
pokračovat. Je to náročné a těžké. To
bych musel tak dvacet let trénovat, a to
mi už nevyjde.
Michal Folta, Pavel Konečný

ROZHOVOR

A PŘECE SE TOČIL
Olomoucké vánoční trhy byly v roce 2020
většinu času bez punčového odéru
a s bramboráky to bylo chvíli tak a chvíli
onak. Každopádně alespoň stánky s medem nebo řemeslnými výrobky navodily
adventní atmosféru. A dětem zůstala zvonička i kolotoč. pok

OBRAZEM

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

23

mezinárodní statistiky nevedou. Ovšem
Mazurová již figuruje vysoko v mezinárodních tabulkách starší kategorie U18.
Ve vrhu koulí 3 kg okupuje 23. místo v Evropě i mezi o dva roky staršími dívkami. Královna v koulařském kruhu žákyň
ovládla s přehledem MČR v hale i venku.
Je také vynikající v hodu diskem. Celou
sezonu atakovala český rekord a při jejím
nejlepším výkonu této sezony 45,17 m
chybělo pouhých 55 cm.

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSLEDKOVĚ
POVEDENOU ATLETICKOU SEZONOU
Atletická sezona 2020 skončila a nastal
čas bilancování. I přes nestandardní průběh loňského roku na dráze a značná
omezení v možnostech tréninku se atletům Atletického klubu Olomouc dařilo.
Olomoučtí atleti napříč kategoriemi vybojovali 11 mistrovských medailí a 24 finálových umístění na Mistrovstvích České
republiky na dráze. V hodnocení jednotlivců je rozhodující umístění olomouckých
atletů v mezinárodních tabulkách. V sezóně, ve které se neuskutečnila žádná vrcholná mezinárodní soutěž, lze alespoň takto
zprostředkovaně dostat porovnání závodníků v evropské či světové konkurenci.

Eva Kubíčková
Jednoznačně nejúspěšnější závodnicí klubu byla Kubíčková. Ta šokujícím výkonem
11,62 s v běhu na 100 metrů získala ve
svých 17 letech stříbrnou medaili na MČR
žen. Tímto výkonem drží aktuálně třetí
pozici v neredukovaných evropských tabulkách kategorie U18. Ve stejné kategorii
je na neuvěřitelném 7. místě v neredukovaných světových tabulkách v obležení
mladých sprinterek z Jamajky.
Tento čas znamenal také pohodlné splnění nominačního kritéria „A“ pro
Mistrovství Evropy U18 a také na setinu
přesně vyhovoval přísnému „A“ limitu pro
Mistrovství světa U20. Je jenom škoda, že
se žádná z těchto akcí neuskutečnila.
Na stejné distanci pak Eva vybojovala
titul mistryně ČR kategorie dorostenek.
K překonání českého rekordu této kategorie chybělo pouhých 0,06 s Ještě lepší
tabulkové postavení drží v běhu na 100
metrů překážek. V této disciplíně odešla
neporažena. Získala pohodlně titul české
mistryně. Navíc výkonem 13,40 s ve finálovém běhu na MČR překonala rekord
mistroství a přiblížila se na 0,09 s českému rekordu dorostenek. Tímto časem se
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stala nejrychlejší Evropankou a třetí nejrychlejší v této disciplíně na světě. Předzvěst famózní sezony na dráze dávaly
tušit již výkony z haly, které ji vynesly
titul Mistryně ČR dorostenek v běhu na
60 m překážek za výkon 8,37 s, který znamenal 4. místo v evropských a světových
halových žebříčcích kategorie U18.

Vojtěch Horák
V mužských složkách drží nejlepší postavení v mezinárodních tabulkách Vojtěch
Horák, který se v průběhu sezony na dráze postupně zlepšoval a jeho forma vyvrcholila ve správnou dobu na Mistrovství
ČR dorostu. Již v rozběhu využil ideálních klimatických podmínek a vylepšil si
kariérní maximum v běhu na 100 metrů
na 10,78 s. Tímto výkonem splnil „A“ limit
pro ME U18 a figuruje na 15. místě v evropských tabulkách dorostenecké kategorie. Ve finálovém běhu potvrdil roli
favorita a bral titul mistra ČR. Na dvojnásobné trati prolomil hranici 22 sekund
a za výkon 21,94 s drží 18. pozici v evropských dorosteneckých tabulkách.

Lucie Mičunková
Velký výkonnostní progres zaznamenala Lucie Mičunková a vybojovala
několik medailí z MČR včetně titulu na
stometrové trati juniorek, kde zvítězila
s obrovským náskokem a byla tak jasnou jedničkou. Čas 11,77 s znamená 23.
mezi nejlepšími juniorkami v Evropě.
Mičunková byla také společně s Kubíčkovou oporami reprezentační štafety
juniorek. Štafeta absolvovala několik
tréninkových startů a dosáhla nejlepšího času 45,47 s, který je jen 0,22 s za
českým rekordem U20.

Martina Mazurová
Věkem je Martina Mazurová teprve žákyně v kategorii U15. V této kategorii se
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Jiří Novotný
Ve skoku o tyči lámal Jiří Novotný loni
osobní rekordy a zastavil se až na výborných 458 cm. Za tuto metu mu patří 32.
místo v evropských statistikách kategorie
U18. Porci smůly si Novotný vybral, když
na MČR v hale i venku bral nepopulární
„bramborovou“ medaili.

Michal Hroch
Nejúspěšnějším běžcem na střední
a dlouhé tratě sezony byl Michal Hroch.
Nejlepšího tabulkového postavení v mezinárodních statistikách dosáhl v běhu na
1500 m. Prolomení magické hranice 4 minut znamenalo také splnění výkonnostního kritéria „B“ pro ME U18. Výkonem
3:59,26 drží 41. příčku v neredukovaných
evropských statistikách dorostenců.

Jonáš Pospíšil
V hale překvapil senzačním titulem mistra ČR v kategorii juniorů v sedmiboji Jonáš Pospíšil. Bodový součet 5118
znamenal konečné 29. místo v halových
statistikách U20 v Evropě i na světě.
V sezoně pod otevřeným nebem překonal oddílový rekord klubu v juniorském
desetiboji a za výkon 6673 drží 38. místo
v evropských tabulkách.

Jan Šalman
V hale se dařilo Janu Šalmanovi. V běhu
na 400 metrů dokázal prolomit hranici
50 sekund a za skvělý výkon 49,93 s. obsadil 36. místo evropských tabulek. Na
vynikající výkony z haly již ve venkovní
sezoně nenavázal a koketoval také s během na 300 m překážek, kde se mu již
tak nedařilo.

Jakub Héža
Po úspěšných sezónách v mládežnických kategoriích se Jakub Héža přesunul
do kategorie seniorské. I přesto dokázal
jako „prvoročák“ kategorie můžu vybojovat v hale bronzovou medaili na MČR
mužů. Výkony za 17 metrů v hale i venku
jesou těsně za hranicí první stovky evropských tabulek mužů. deš

SPORT

Krajský fotbal začne v únoru,
okresní možná obětuje podzim
Nižší fotbalové soutěže v Olomouci
a na střední Moravě odstartují v polovině února.
Krajský přebor má naplánováno první
kolo na 20. a 21. února. Už týdnu před
tímto datem se bude hrát jedna dohrávka.
V prvních dvou kolech některé kluby nejspíš nebudou hrát doma, počítá se s utkáními na umělé trávě.
Krajská soutěž, která se hraje v 16
družstvech, bude potřebovat na jaře odehrát dvacet zápasů. Jako první by měly vyběhnout k dohrávce už 16. února Medlov
a Bohuňovice. O víkendu 20. a 21. února
se pak znovu rozběhne celá soutěž.

České dráhy novým
partnerem Sigmy

SK Sigma Olomouc vítá mezi svými
řadami nového obchodního partnera, kterým jsou České dráhy. Tento železniční dopravce patří mezi
dominantní hráče v oblasti osobní
dopravy v Česku a Sigma si nové spolupráce velmi cení.
„České dráhy se řadí k tradičním
českým společnostem a my jsme
nesmírně rádi, že se rozhodly navázat spolupráci právě s naším klubem. Doufáme, že spolupráce bude
dlouhodobá a že se nám společně
bude dařit vozit na Hanou nějaké ty
body,“ uvedl obchodní manažer Sigmy Aleš Škerle.
Služby Českých drah budou olomoučtí fotbalisté využívat k cestám
na utkání ve vzdálenějších městech. Jako první si cestu s oficiálním
novým partnerem vychutnali hráči
A-týmu před zápasem s Pardubicemi,
který se hrál v Praze na hřišti Bohemians. deš

SPORT

„Začínat se bude těmi koly, která byla
plánována na podzim,“ řekl sekretář
KFS Olomouc Pavel Peřina.
Počítá se s tím, že minimálně první dvě kola se budou hrát na hřištích
s umělým povrchem, kterými však
nedisponují zdaleka všechny kluby.
„V prvních dvou kolech se počítá s tím,
že pronájem hřišť bude hradit krajský
fotbalový svaz. Když klubům de facto nařídíme zápasy v takto nezvyklých
klimatických podmínkách, považujeme to za správné,“ uvedl Peřina.
„Věřím, že někde to třeba ani nebude
nutné, někde zase mají svoji umělku.

Každopádně s tím počítáme,“ dodal.
Jediné vložené kolo má přebor naplánované na čtvrtek 1. dubna, den
před Velkým pátkem, což je státní svátek.
Soutěže I. A třídy a I. B třídy by měly
začít 13. března. Olomoucký okresní
svaz plánuje termínovou listinu schválit až s novým výkonným výborem, který má vzejít z valné hromady 14. ledna,
byť zatím není zcela jasné, zda a za
jakých podmínek kvůli koronaviru bude
moct proběhnout. Ve hře je každopádně varianta, že by se podzimní kola nedohrávala a soutěž byla uzavřená jako
neúplná.
„Soutěžní řád na to pamatuje. Pořadí
se může určit ve chvíli, kdy je odehrána
více než polovina utkání,“ řekl sekretář
OFS Lukáš Bartoň. deš

Fotbalisté Olomouce na Maltě

Poprvé v historii fotbalisté Olomouce
hrají lednový turnaj Tipsport Malta Cup.
Na atraktivním podniku mají premiéru poté, co účast postupně odmítla
pražská Sparta, Viktoria Plzeň a Mladá
Boleslav. Nabídku naopak přijalo například Brno nebo Trnava.
„U Sigmy rozhodla její aktuální
forma. Klub chceme odměnit za jeho
dobré výsledky,“ uvedl Lubomír Ježek,
ředitel oddělení sponzoringu Tipsportu, který turnaj pořádá. „Kluby za účast
nic neplatí. Ušetří finance, které by

jinak musely zaplatit za zahraniční
herní soustředění třeba v Turecku nebo
Španělsku,“ dodal Ježek.
Turnaj se hraje v přísné bublině. Fotbalisty kromě nejrůznějších výjimek
samozřejmě čekalo testování před odletem i na místě. Týmy jsou mimo zápasy a tréninky izolovány ve svém hotelu,
který leží mimo městskou aglomeraci.
Každý má vlastní autobus a šatnu.
Na Maltě se bude hrát do 10. ledna.
Kromě Olomouce, Brna a Trnavy je zde
také jeden elitní rakouský klub. deš
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Vzhledem ke stále se měnící situaci si před každou návštěvou
knihovny i akcí prosím zkontrolujte aktuální stav na www.kmol.cz
nebo FB. Protože je počet účastníků omezen, je třeba se předem
registrovat. Kontakty níže.

Tři kamarádi...

7. 1. 16 hodin, budova na náměstí Republiky – Italská renesance
II. – za podpory neziskové organizace EuForAll, o.s., pokračuje cyklus besed o výtvarném umění s Mgr. Věrou Mičkovou, tentokrát zaměřený na malířství a sochařství. Tel. 585 545 123 nebo dospele@
kmol.cz
14. 1. od 16:30, pobočka Jungmannova – vernisáž výstavy členů fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci s názvem Zimní variace. Tel. 585 243 011 nebo jungmannova@kmol.cz
18. 1. od 15 do 18 hodin, budova na náměstí Republiky – Klub deskových her. Přivítáme i další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či nové stolní hry. Hry si lze půjčit domů. Tel. 585 545 123 nebo
dospele@kmol.cz
19. 1. od 10 do 12 hodin, pobočka Holice – relaxační dopoledne
spojené s poslechem hudby severských mistrů a vybarvováním relaxačních omalovánek. Tel. 730 815 717 nebo holice@kmol.cz
26. 1. v 17 hodin (pouze v případě PES stupeň 2), budova náměstí
Republiky – Napříč Jižní Amerikou s olomouckým studentem fyzioterapie Ondřejem Mečkovským, s batohem na zádech po Ecuadoru,
Peru, Bolívii a Argentině. Tel. 585 545 123 nebo dospele@kmol.cz
28. 1. od 13 do 18 hodin, pobočka Brněnská – výtvarná dílnička
Veselý chameleon - výroba záložek do knihy, tel. 731 611 842 nebo
brnenska@kmol.cz

Ivan Bukovský, Tomáš Měšťánek a Lubomír Macháň jsou
jména autorů, kteří se představí v lednovém termínu
(6.–23.) výstavou v Galerii města Olomouce.
Umělce spojuje vedle osobního přátelství také
společné studium na Akademii výtvarných umění v Praze
a především důsledná orientace na figurální program.
Ivan Bukovský se v loňském roce prezentoval soubornou výstavou v pražském Belvederu. Jeho tvorba je tematicky zaměřena na osudové problémy člověka, zatímco
Tomáš Měšťánek, působící v Uherském Hradišti, ladí svá
díla do příběhů v karikaturní nadsázce. Sochař Lubomír
Macháň je zase autorem několika monumentálních děl ve
veřejném prostoru v olomouckém regionu.
Všichni vystavující autoři patří k předním představitelům expresivního figurálního programu. ise

20. 1. v 10 hodin, oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky
– celostátní projekt S knížkou do života věnovaný podpoře čtenářství dětí již od narození pokračuje setkáním rodičů s těmi úplně malými dětmi. Budeme si hrát, číst a povídat na téma Zvířátka v zimě.
Dospělé potěšíme tipy na zajímavé dětské knížky. Tel. 585 545 126
nebo detske@kmol.cz
S OU T Ě ŽE

oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky – Deník mladého
knihomola – až do 28. 2. mohou dětští čtenáři, fandové oblíbených
Deníků malého poseroutky, vymýšlet svoje vlastní deníčky roku
2020. Stačí 12 krátkých zápisků (jako 12 měsíců v roce). Doneste
osobně nebo zašlete na detske@kmol.cz
pobočka Brněnská – Minecraft mě baví – vědomostní soutěž pro
děti týkající se oblíbené počítačové hry. Otázky získají v knihovně
nebo na internetu – lze zaslat na brnenska@kmol.cz
V Ý S TAV Y

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

Budovu na náměstí Republiky oživují fotografie olomouckého fotografa Martina Dlábka. Barevné i černobílé fotografie zahrnují různá
témata, mimo jiné i Olomouc.
Pobočka Jungmannova nabízí snímky členů fotografické sekce
Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
Pobočka Brněnská zve čtenářskou výstavu plyšových medvídků.
Své milované plyšové kamarády je možno nosit i v průběhu výstavy.
Medvídek musí umět sedět. Součástí expozice je i krátký příběh –
jméno, jak se u dárce objevil, proč je tak oblíbený či jiná zajímavá
historka, která se k němu váže.
Pobočka Holice připravila výběr fotografií olomoucké rodačky
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14. 1.
19.00
online

Klasika plná žertů
A. Schnittke, P. I. Čajkovskij, L. van Beethoven
Tomáš Jamník – violoncello, Petr Popelka – dirigent

25. 1.
19:00
online

Houslový recitál Ivana Ženatého
A. Dvořák, J. Brahms, M. Ravel
Ivan Ženatý – housle, Igor Ardašev – klavír

» www.mfo.cz

PROGRAM

„Přípravy dospěly do generálkového
týdne, všichni tanečníci byli nachystaní
na premiéru, která ale nemohla proběhnout. Po čtyřměsíční pauze musíme vše
znovu nazkoušet,“ prohlásil umělecký šéf
baletu Moravského divadla Michal Štípa.
Muzikál Hello, Dolly! měl být vánočním dárkem divákům, jeho premiéra je
ale odsunuta na září místo operety Noc
v Benátkách, které se příznivci žánru dočkají až v roce 2022.

PANDEMIE ZMĚNILA MORAVSKÉMU
DIVADLU PLÁNY, PREMIÉRY BUDOU
V JINÝCH TERMÍNECH
Podzimní vlna pandemie výrazně narušila dramaturgické plány Moravského
divadla. Už nyní je zřejmé, že některé
tituly budou uvedeny až v roce 2022.
„Na podzim jsme chtěli uvést několik
skvělých premiér. Bohužel protiepidemická opatření naše plány zhatila. Tituly
naplánované na podzim uvedeme až na
jaře, čímž dojde k posunu termínů dalších chystaných premiér. Některé stihneme uvést ještě letos, jiné jsme museli
odložit až na další rok,“ uvedl ředitel divadla David Gerneš.

závěrečnou část zkouškového procesu, přestože vše už bylo připraveno na
premiéru. Věřím, že tato přestávka v nás
nechala Fidelia dozrát jako dobré víno,“
připodobnil umělecký šéf souboru opery
a operety Miloslav Oswald.

Balet v únoru, muzikál na podzim
Baletní inscenace Sólo pro tři v choreografii a režii Petra Zusky s písněmi Brela, Kryla
a Vysockého čeká na první uvedení na olomouckém jevišti od podzimu do února.

Rok na vsi až za rok
Dalším titulem, jehož premiéru muselo divadlo odsunout, je adaptace románové kroniky bratří Mrštíků Rok na vsi.
Velkolepý projekt, v němž by se setkali
zástupci všech tří uměleckých souborů
Moravského divadla, měl přitom původně sezonu 2021 zahajovat.
„Za současného stavu si opravdu netroufneme rozjet zkoušení takřka stočlenného týmu. Věříme, že přesun do
roku 2022 bude nejen oslavou vstupu našeho divadla do dalšího století, ale i symbolickou oslavou návratu k životu, jak ho
známe,“ řekl ředitel Gerneš.
Prvním premiérovým titulem letošního roku bude komedie Dokonalá svatba
v režii Michaely Doleželové a Romana
Vencla. pok

P L Á N P R E M I É R (2021)

Fidelio potřetí…
Inscenace jediné Beethovenovy dochované opery Fidelio, která měla mít původně premiéru v červnu a odloženou
premiéru v říjnu, se tak do třetice dočká
uvedení v dubnu.
„Celý posun pro nás není vůbec příjemný. Nejde jen o narušení tvůrčího
procesu, ale i o přerušení živého kontaktu s diváky, který je pro umělce tolik
potřebný. Příprava inscenace Fidelio dospěla na podzim téměř do finále
a další posun znamená opět rozběhnout

22. 1.
12. 2.
26. 2.
26. 3.
16. 4.
4. 6.
10. 9.
1. 10.
5. 11.
26. 11.
17. 12.

Robin Hawdon: Dokonalá svatba (činohra)
František Ferdinand Šamberk, Karel Hašler: Podskalák (opereta)
Jacques Brel, Vladimir Vysockij, Karel Kryl: Sólo pro tři (balet)
Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor (činohra)
Ludwig van Beethoven: Fidelio (opera)
Charles Dickens: Pan Scrooge (činohra)
Michael Stewart, Jerry Herman: Hello, Dolly! (muzikál)
Roman Vencl & Michaela Doleželová: Spi sladce! (činohra)
P. I. Čajkovskij: Louskáček – Kouzelný příběh (balet)
Vladimír Körner: Zánik samoty Berhof (činohra)
Giuseppe Verdi: Nabucco (opera)

Historická opona je největší tapisérií na světě
Moravské divadlo se ke svému stoletému
výročí pochlubilo publikací o své historii,
ale především restaurovanou historickou
oponou. Jedná se o největší ručně tkanou reliéfní tapisérii na světě. Výtvarnice
Oluše Vítková vytvořila slavnostní oponu
s monumentálním obrazem Olomouce,
v němž se hlavní památné stavby spojují
s novou výstavbou do znaku šachované
orlice. Výroba trvala čtyři roky. V oponě

DIVADLO

o celkové ploše 80 metrů čtverečních je
zatkáno 35 tisíc metrů kobercové vlněné
příze. Poprvé byla představena 11. června 1976 na premiéře operní inscenace
Aida. „Skoro dvacet let se tato opona
nepoužívala, přitom se jedná o unikát,
který si zaslouží vrátit na divadelní jeviště. Chceme, aby opona byla k vidění při
slavnostních příležitostech,“ řekl ředitel
divadla David Gerneš. pok
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Znáte Stelu? Vydejte se s ní do země věčného ledu,
za roztomilými ptáky ve fraku!

ISBN 978-80-242-7049-4

Tereza Pařízková
Tereza Pařízková

V Osmihorkách utekl rok jako voda a na Stelu čeká další
velké dobrodružství. Předchází mu ale jedno vytoužené setkání –
domů se totiž vrací její maminka!
Spolu s rodiči se Stela vydá až na dalekou Antarktidu,
ledový kontinent, který nikomu nepatří. Jaké bude setkání
s tučňáky císařskými? A dokáže Stela udržet tajemství,
které nemá opustit brány Antarktidy?

www.booktook.cz
www.knizniklub.cz
www.knihyzpikoly.cz

TEREZA PAŘÍZKOVÁ NAPSALA
DRUHÝ PŘÍBĚH DÍVKY STELY
Doporučená cena 259 Kč

Olomoučanka Tereza Pařízková, která na
poli dětské literatury debutovala knižní
sérií z Městečka Lážoplážo, vydala druhou knihu, jejíž hrdinkou je dívka Stela.
Hlavní hrdinka se v první knize vydala
na Aljašku, kde její táta pokořil nejtěžší

Ilustrovala Ivona Knechtlová

závod se psím spřežením Yukon Quest.
Ani ve druhém díle nijak nezahálí.
„V Osmihorkách utekl rok jako voda
a na Stelu čeká další velké dobrodružství.
Se svými rodiči navštíví dalekou Antarktidu. Předchází mu ale jedno vytoužené setkání – domů se vrací její maminka. Spolu

s rodiči se Stela vydá na ledový kontinent,
který nikomu nepatří,“ naznačila autorka.
Jaké bude setkání Stely s tučňáky císařskými a dokáže udržet tajemství, které
nemá opustit brány Antarktidy? Vyprávění
o jedenáctileté Stele a její rodině – lidské
i té psí, je podle Pařízkové věnováno všem
dobrodružným duším.
Kniha je k dostání na rohu Dolního náměstí v knihkupectví Zlatá velryba, které
Tereza Pařízková provozuje spolu se svou
matkou. Jejich společným snem bylo vytvořit místo, které by žilo dětskou literaturou a přidruženými akcemi. Pařízková
vystudovala scenáristiku a dramaturgii na
FAMU a tvorbě pro dětského diváka se věnuje již mnoho let.
Během stáží v zahraničí a také při
práci s dětmi na zaoceánských lodích
načerpala inspiraci pro otevření vlastního místa, které by v dětech zažehlo lásku
k literatuře a k nadšení z objevování nových příběhů. pok

Tisícovka erbů jedinečného heraldika
1036 ilustrovaných erbů tvoří základní
stavební kámen rozsahem a zpracováním
unikátní publikace Jiřího Loudy Coats of
Arms of the Knights of the Order of the
Garter / Erby rytířů podvazkového řádu.
Veškeré materiály a podklady byly zachráněny z pozůstalosti díky úsilí jeho vnučky
a přátel a byly uloženy ve sbírkách Vlastivědného muzea. Krabice na ulici před
vyklizeným bytem, antikvariáty v Česku
i zahraničí, ilustrace rozptýlené mezi širší
rodinou. Tam všude se nacházely fragmenty celoživotního díla slavného heraldika.
„Mám velkou radost, že Univerzita Palackého vydala i za přispění statutárního
města Olomouce tuto exkluzivní publikaci ke sto letům od narození Jiřího Loudy
s předmluvou Charlese, prince z Walesu.

Pan Louda je autorem státního znaku,
standarty prezidenta republiky a autorem mnoha znaků měst a obcí. Jeho
život stojí za zfilmování. Drama s mnoha
peripetiemi. Válečný veterán, kterého po
válce zavřeli na Mírově, zasvětil heraldice zbytek života,“ uvedla náměstkyně
primátora Markéta Záleská.
Na Jiřího Loudu má náměstkyně i několik osobních vzpomínek, mimo jiné
proto, že ve Vědecké knihovně, kde pracoval, byl kolegou její matky. „Naposled
jsme spolu probírali vytvoření znaku pro
olomouckou pevnost, ale to už jsme dotáhnout nestihli,“ dodala.
Jiří Louda pocházel z Kutné Hory,
ale od konce války zůstal v Olomouci.
„Na Palackého třídě, kde dlouhá léta žil

a tvořil, by si zasloužil mít pamětní desku. To mu jako město dlužíme, chci se
o ni zasadit,“ řekla náměstkyně Záleská.
Louda je také jedním z laureátů Ceny
města. Výstava o něm a jeho práci s podtitulem Život mezi erby je ve Vlastivědném
muzeu prodloužena do konce dubna. pok

CÍTÍTE CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot
a mastnot v odvětrávací šachtě.

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

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo.
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá?

www.plicedomu.cz
milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200
martinsz@plicedomu.cz | +420 605 017 245
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• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

Apollo a Marsyas v Olomouci
Mistři světového malířství se na čas
přestěhovali z Obrazárny kroměřížského Arcibiskupského zámku do Olomouce na výstavu 1673 | Kabinet pro
biskupa Karla.
Nejen slavný Tizianův obraz Apollo
a Marsyas, který patří k nejcennějším
v Česku, ale také díla van Dycka, Veroneseho, von Aachena a dalších slavných
umělců jsou nyní v Arcidiecézním muzeu. Současná výstava představuje nejen obrazové skvosty, ale také fenomén
sběratelství 17. století.
„Letopočet 1673, který jsme využili v názvu výstavy, je pro arcibiskupskou sbírku klíčový. V tomto roce totiž
biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna zakoupil od obchodníků z Kolína
nad Rýnem Franze a Bernharda Imstenraedtových obrazový kabinet, který
částečně pocházel z dražby sbírek po
popraveném anglickém králi Karlu I.
a neměl na uměleckém trhu tehdejší
střední Evropy obdoby,“ uvedl autor výstavy Miroslav Kindl. Bratři Imstenraedtové sbírku rozšiřovali, ale v 60. letech

se ji rozhodli z dosud
neznámých důvodů
prodat. „Nabídku dostal také rakouský císař
Leopold I., ale skutečně vážným zájemcem
se ukázal až olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna.
Vzácný kabinet se
dochoval v jen mírně
umenšeném počtu do
dnešní doby,“ doplnil
Kindl.
Kromě dvou desítek
vzácných obrazů jsou
v muzeu k vidění také
ukázky kreseb starých
mistrů či barokní knihy.
Největší lákadlo
obraz Apollo a Marsyas není kvůli své
velikosti umístěn na výstavě v Galerii,
ale ve stále expozici v Obrazárně Arcidiecézního muzea. Obrazy doprovází
také verše ze 17. století. Bratři Imstenraedtové nechali pro císaře Leopolda
připravit veršovaný seznam své sbírky.

„Originál je uložen v Rakouské národní knihovně. Pro výstavu jsme nechali
některé z veršů přeložit do češtiny,“ podotkl Kindl.
Důvod, proč je nyní vzácná sbírka
v Olomouci, je i zcela praktický. Kroměřížský zámek se totiž opravuje. pok

Stiborovi žáci vydali fotografickou publikaci

Podrobný pohled a zhodnocení zásadního přínosu olomouckého fotografa
Miloslava Stibora v oblasti fotografického školství přináší publikace s názvem
fotoskupina, kterou vydalo Muzeum
umění. V olomoucké základní umělecké
škole nesoucí Stiborovo jméno ji v prosinci pokřtili jeho žáci, kolegové, přátelé i manželka Eva.
Miloslav Stibor (1927–2011) je dnes
nejen odborníky, ale i nadšenými laiky
považován za významnou osobnost
a klasika české poválečné fotografie,

KULTURA

jehož práce nechybí ve většině publikací a výstav o historii české fotografie.
Během svého života připravil přes 140
autorských výstav. Jako umělec lpěl na
samostatné práci bez přihlížení k dobovým trendům, proslavily ho především vysoce kontrastní fotografické akty
a portréty.
„Za více než půlstoletí Stibor vychoval řadu studentů a fotografů. Působil
na Univerzitě Palackého i na Institutu
tvůrčí fotografie v Opavě. Nejvýrazněji
se do historie zapsala fotoskupina, která se v rámci Stiborovy výuky zformovala na olomoucké Lidové škole umění
v osmdesátých letech,“ uvedla editorka
publikace Štěpánka Bieleszová.
Jádro fotoskupiny tvořili mimo jiné
budoucí profesionální fotografové: Michal Macků, Jiří Hlobil, Jiří Kopáč, Petr
Zatloukal a Miroslav Schubert. Dále pak
i Josef Masničák, Markéta Kožušníková
a Martina Műllerová.
Fotografický obor, který Stibor v Olomouci koncepčně připravil a založil, se
stal vzorem pro mnohá další fotografická učiliště po celé republice. Kniha
fotoskupina vyšla k výstavě Emeritní

výtvarná fotoskupina LŠU Olomouc
v roce 60. výročí od založení školy.
Vydání publikace podpořilo statutární město Olomouc, Unie výtvarných
umělců Olomoucka, ZUŠ Miloslava Stibora, Muzeum umění Olomouc a Institut
tvůrčí fotografie. pok

Jiří Hlobil, z cyklu Balónky, 1988

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Hasiči odstranili deset tun asfaltu

HASIČI V BOJI S VIREM
TRASUJÍ RIZIKOVÉ KONTAKTY
Od poloviny listopadu pomáhají hasiči na hygienických stanicích
v kraji trasovat lidi pozitivní na koronavirus a jejich blízké kontakty.
„Společně s policisty a vojáky, studenty a dalšími úředníky
pomáháme hygienikům oslovovat rizikové osoby a bojujeme
tak proti šíření nemoci,“ potvrdila mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouc Lucie Balážová.
Na jednotlivých okresních stanicích se střídá 27 příslušníků,
kteří prošli odborným školením. Hasiči určeni k trasování byli
vybráni na základě výborných komunikačních schopností. Ve
většině případů totiž hovoří s lidmi, kteří se nacházejí v nepříjemné životní situaci, a to vyžaduje takt a empatii.
„Denně musejí naši příslušníci vyřešit i desítky telefonátů
s osobami, které jsou buď nakažené koronavirem, nebo přišly do
kontaktu s pozitivním člověkem. Hlavním cílem hovorů je snížit
přenos nákazy a její šíření na minimum. Zároveň je nutné lidi
informovat o režimu karantény, popřípadě izolace, a poradit jim,
co v dané situaci mají dělat,“ popsala mluvčí Balážová.
Denně mají hasiči v terénu také mobilní odběrový tým. „Naši
příslušníci od konce října odebírají vzorky po celém kraji. Vysíláni
jsou především tam, kde se předpokládají hromadné odběry. Vyjíždíme tak hlavně do zařízení sociálních služeb,“ uvedla Balážová.
Práci týmu koordinuje zdravotnické operační středisko ZZS
Olomouckého kraje. Organizuje také dekontaminaci zdravotnických zařízení, odběrových stanů i veřejných budov pomocí
mlhovače. V olomoucké fakultní nemocnici pak připravovali zázemí u odběrových míst, kde stavěli vyhřívané stany. dtx

Převrácenou cisternu řešili hasiči na začátku prosince na
dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí. Po dopravní nehodě
se z ní vylilo deset tun asfaltu. Díky rychlému zásahu odstranili hasiči velkou část lopatami, ještě než stačil materiál ztuhnout. Následně pomocí vyprošťovacího automobilu
vrátili cisternu zpět na kola. Radlicí hasiči odstranili ztuhlý
materiál z vozovky a uklidili ji. dtx

Sbírka pro rodinu kolegy

30
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V pondělí 16. listopadu ve svých 36 letech tragicky zahynul
olomoucký hasič Dalibor Blažek. Tragická nehoda náhle
a navždy ukončila život skvělého kamaráda, kolegy i obětavého hasiče. Jelikož byl především milujícím přítelem
a starostlivým tátou, uspořádali kolegové veřejnou sbírku.
Zaštítil ji ředitel Hasičského záchranného sboru Karel Kolářík a zorganizovala Základní organizace Odborového svazu hasičů Olomouc. Účelem sbírky je pomoci pozůstalým
a vytvořit pro jeho blízké finanční rezervu. Pomoci může
každý jakoukoli částkou zaslanou na transparentní účet vedený u České spořitelny: 5998127349/0800. dtx
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přispěl dotací ve výši 200 tisíc korun. Zbylou část, tedy skoro 1,6 milionu korun, zaplatilo město Olomouc ze svého rozpočtu.

Přes půl milionu pro dobrovolníky

KAČENA A SYLVINKA: HASIČI MAJÍ
NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZY
Dva nové automobily dostaly v prosinci
jednotky sboru dobrovolných hasičů Topolany a Chomoutov. Nové dopravní automobily jsou určeny pro přepravu členů
jednotky a základního hasičského vybavení na místo zásahu u mimořádné události.
„Důležité bylo upravit technickou specifikaci automobilů pro potřeby našich hasičů. Pro obě jednotky jsme tedy zvolili
variantu osmimístného automobilu, který
má speciální hasičskou vestavbu. Tato
vestavba umožňuje převoz plovoucího
čerpadla, motorové stříkačky, hasicích
přístrojů a má úložné prostory pro předepsané vybavení,“ popsal novou techniku

náměstek primátora Martin Major.

Pocta a tradice
Nové vozidlo v Topolanech nese jméno
Kačena a znamená návrat k tradici – vychází totiž z názvu původního historického
vozidla z 50. let minulého století. Chomoutovské vozidlo je pojmenováno na počest
dlouholeté členky tamního sboru Sylvinka.
Náklady na pořízení automobilů činí
2,67 milionu korun. S úhradou pomohla
dotace Ministerstva vnitra – generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí, konkrétně částkou 900 tisíc
korun. Olomoucký kraj na pořízení aut

Strážníci zdokonalili kamerový systém
Olomoucký Městský kamerový dohlížecí
systém má od roku 2020 čtyři nové kamerové body. Jsou na třídě Svobody u Terezské brány a filozofické fakulty, dále
na křížení ulic Zámečnická a 8. května
a také na Gorazdově náměstí.
„Kamerový systém vznikl jako jedno
z opatření prevence kriminality na místní
úrovni. Kamery jsou instalovány především na místech s vysokou mírou pouliční kriminality s cílem přispět k jejímu

snížení a odradit případné pachatele od
protiprávní činnosti,“ uvedl mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.
Další loňskou modernizací bylo doplnění stávajících dvanácti kamerových
bodů o pohledové kamery. Celý projekt
finančně podpořilo statutární město
Olomouc a ministerstvo vnitra. Městský kamerový dohlížecí systém slouží
strážníkům i obyvatelům města již třiadvacet let. dtx

Záměr vedení města vybavit novými
auty všechny olomoucké dobrovolnické jednotky se blíží do finále, k úplné
obnově vozového parku chybí už jen
jeden sbor.
„Je to další krok k obnově vozového parku dobrovolných hasičů. Letos
chceme pořídit ještě poslední dopravní
automobil pro jednotku v Lošově,“ uvedl
primátor Mirek Žbánek.
Každým rokem město přispívá na nákup nové techniky a vybavení. Loni se
podařilo pořídit nové vybavení za 573
tisíc korun, na úhradě se podílelo město
Olomouc (298 tisíc korun) a Olomoucký
kraj (275 tisíc korun).
„Jednotky sborů dobrovolných hasičů tak 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 Major. Hasiči dostali také nafukovací člun a dva defibrilátory AED včetně
cvičného trenažéru a cvičné figuríny
společně s transportními nosítky a páteřní deskou. mif

Druh události

Počet událostí
zjištěných
kamerami
(2010–2020)

Nepovolené plakátování

127

Přivolání zdravotnické
pomoci – podnapilost,
zranění

525

Přestupky proti majetku

121

Sprejeři – podezření nebo
předáno PČR

48

Zadržení pachatelů
trestné činnosti

73

Pohyb osob v kašnách,
na sloupech

290

Nepovolené parkování

2204

Nesvítící veřejné osvětlení

881

Monitorování akcí

919

Rvačky, výtržnost, žebrání
– zásahy hlídek

695

Znečištění veřejného
prostranství

641

Zjištěné poznatky

697

Zdroj: MPO
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1921: Pryč od Velkého Olomouce!
Na jaře roku 1919 vznikl „Velký Olomouc“. Historické město se spojilo se
třinácti sousedními obcemi a vznikl
mnohem větší útvar. Jenže už o necelé
dva roky později zaznívalo: Pryč od Velkého Olomouce! Proč?
Ihned po připojení dosud samostatných obcí k Olomouci se změnily životní
náklady jejich obyvatel. Různé místní poplatky se začaly řídit jejich úrovní v Olomouci, která byla pochopitelně
vyšší, než jakou ji mívali v malých obcích.
Zdražení tedy přišlo prakticky hned, zatímco praktické výhody byly v nedohlednu. Následovalo období plné nedostatku.
Lidé měli pocit, že spojení s městem jim
nic dobrého nepřineslo.

Mizerné zásobování
Nedostatek trápil celou republiku. I tak
ale záleželo na šikovnosti jednotlivých
radnic, jak dokázaly zajistit své obyvatele.
V Olomouci se to starostovi Karlu Marešovi moc nedařilo. Jezdil sice pravidelně do
Prahy na různá ministerstva žádat o dodávky nedostatkového zboží a v Olomouci pak oznamoval, co má přislíbeno. Jenže
zanedlouho obvykle přišly zprávy, že se to
či ono zboží dovézt nepodařilo.
V připojených obcích to vzbuzovalo
zlost. Možná by na tom byli jejich obyvatelé stejně i bez připojení k městu.
Takhle ale měli snadný terč, na který šlo
směřovat všechnu frustraci. Ozývaly se
třeba Chválkovice a Černovír, že chtějí
lepší zásobování, které je „zatím mizerné“. Poprvé se objevil požadavek na
hospodářskou samostatnost jednotlivých
čtvrtí, vygradovaný až do volání „Pryč od
Velkého Olomouce!“

přitom měl jaksi větší váhu. Hodolany totiž měly mezi novými součástmi Olomouce určité prvenství. Byly například spolu
s Novou Ulicí v době sloučení samostatným městem. Měly tehdy zhruba 6600
obyvatel, což byla skoro třetina obyvatel původní „malé“ Olomouce. A hlavně,
Hodolany byly úplně první, kdo nabídku
Olomouce na spojení akceptoval. Zatímco jinde se muselo týdny či měsíce
vyjednávat, hodolanské vedení v čele
se starostou Antonínem Mačákem už
19. prosince 1918 se spojením souhlasilo. Mezi Čechy z Hodolan a z Olomouce
existovaly tradičně výborné vztahy. O to
smutnější bylo, že po dvou letech i Hodolany volaly po autonomii.
Co dvanáctičlenný akční výbor chtěl?
Vytvoření poradního sboru pro Hodolany s plnou hospodářskou autonomií
a mnoha pravomocemi. Výbor prohlásil,
že bude jednat s podobnými aktivisty
z ostatních přičleněných obcí. „Neboť to,
co se děje, nelze již jinak nazvati než vyžírání obce!“
Tyto tendence de facto směřovaly
k vytvoření takzvaných malých radnic,
což je dnes součástí veřejné správy třeba Prahy či Brna. V Olomouci se o nich
sice hovořilo, ale nevznikly. Starostovi se
podařilo nespokojence uklidnit. Během
dalších let se začala ekonomická situace zlepšovat. V místních částech pak
konečně začali lidé pociťovat i konkrétní
přínos spojení s Olomoucí.
Je to už sto let. Přesto i dnes bývá tématem třeba to, kolik peněz z městské
kasy dostanou komise jednotlivých městských částí. Heslo „Pryč od Olomouce“ už
ale naštěstí nezaznívá. Michal Folta

Je to „vyžírání
obce“
V lednu 1921 se
odehrála další
z kapitol tohoto procesu.
V Hodolanech
probíhala velká
veřejná schůze,
na níž po zveřejnění hospodářských ukazatelů
za předchozí rok
jasně zazněl
požadavek
na ekonomickou autonomii.
Hlas z Hodolan
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LEDEN 1921 TELEGRAFICKY
Nový rok zahájí Jora a Manda v hanáčtině
Slavnostní novoroční program slibuje
v Olomouci řada spolků a podniků. Například dramatický odbor Orla pořádá
1. ledna „přátelský novoroční večírek“.
Na programu je mimo jiné úžasný poklad
z kategorie hanácká opera. „Jora a Manda“ je v hanáčtině napsaná barokní opereta, kterou v polovině 18. století složil na
Svatém Kopečku premonstrát Josef Bulín,
řádovým jménem páter Mauricius. Škoda,
že letos hanácké opery na programu žádné divadlo nemá…
Ruské divadlo v Olomouci
Po bolševické revoluci v Rusku se do západní Evropy vydávají nejen běžní emigranti, ale i řada umělců, kteří by se v zemi,
sužované občanskou válkou neuživili. Od
roku 1920 se v Československu prezentuje
i ruské divadlo s názvem Lau di Tau. Po Praze vyráží umělci sdružení kolem režiséra
Borise Orlického i do regionů. V polovině
ledna 1921 mají dvě celovečerní vystoupení v Olomouci. Na programu je malá opera,
opereta, balet, tance a ruské písně. Mimochodem, režisér Orlický téhož roku natáčí
v Praze i film.
Dluhy? Zvýšíme poplatky za koncerty
i tingl-tangl
Rozpočet města Olomouce na rok 1921 je
napjatý až k prasknutí. Je toho tolik třeba
opravit a zaplatit… Kromě úvěru pomůže
i větší zkasírování těch, kdo pořádají kulturní a zábavní akce. „Zavádí se všeobecná
dávka ze zábav všeho druhu!“ hlásají noviny. Vyšší poplatky tak čekají promotéry
tanečních zábav, „tingl-tanglů“, varietních
představení, koncertů, cirkusů, ale i dostihů, různých veřejných závodů a podobných
aktivit. Osvobozeny jsou jen vzdělávací
akce. A máte to, bohémové!
Město prodává pozemky
Sestavování rozpočtu v chudém městě je
těžký úkol. Radnice v Olomouci v lednu
1921 avizuje, že bude prodávat nescelené
pozemky i nepotřebné budovy. Jediný rozdíl oproti dnešní situaci je ten, že novináři
tehdy radnici za toto rozhodnutí chválili.
Prodej majetku ale nestačí, a tak si město
vezme ještě úvěr. Jeho účelem je sanace
zadlužené městské elektrárny.
Zavírání obchodů? Žádná novinka
Máte pocit, že dnešní chaotické uzavírání
obchodů a restaurací je novinkou? Kdepak!
V lednu 1921 je to následovně: obchodní
grémium upozorňuje zákazníky, že obchody musí být na Nový rok a v neděli 3. ledna
uzavřené, na svátek Zjevení Páně dne
6. ledna smí obchody mít otevřeno jen od
8 do 11 hodin. „Nedodržení těchto nařízení
bude oznámeno živnostenskému úřadu
a pokutováno!“ mif

www.olomouc.eu
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NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

Jaké priority má zastupitelský klub ANO v roce 2021?

Doba koronavirová v Olomouci

Naší prioritou bude samozřejmě splnit co nejvíce bodů programového
prohlášení rady města, resp. programu, se kterým jsme do voleb šli. Situaci bohužel komplikuje ekonomická situace, kdy na nepříliš dobrý stav
městské pokladny, jak jsme ji v roce 2018 převzali, nyní ještě negativně
dopadají důsledky boje s epidemií covid-19. Letos tedy bude prvořadým
cílem stabilizovat fungování města i v současné ekonomické situaci,
kdy příjmy se reálně snižují a zátěž z minulosti je veliká. Přitom však
musí být naší prioritou zajistit fungující služby, které má město svým
občanům poskytovat. S tím vším souvisí úsporná opatření, která je již
nyní nutné realizovat…

V době, kdy zdaleka nebyly počty nakažených, hospitalizovaných
i zemřelých v dobrých číslech, začalo tzv. rozvolňování. Začátkem prosince se usnesením vlády opět otevřely se obchody, kadeřnictví, fitness
centra, restaurace atd. Těch „usnesení vlády“ bylo od počátku října 2020
do poloviny prosince už dvaadvacet! Každých několik dní se nařízení
rozvolňovala, pak opět přituhovala a tak pořád dokola. Každý stánkař
by potřeboval tým právníků, aby zjistil, co může a co ne…

Řešením jednoznačně není omezovat investice a zastavit rozvoj města.
Náš klub podporuje plánované investice, a to jak ty velké (tramvajová
trať na Nové Sady, odpadové centrum, rekonstrukce zimního stadionu),
tak i menší (např. nové přechody pro chodce, úpravy křižovatek) a samozřejmě také nezbytné opravy, včetně projektů estetizace veřejných
prostranství. Abychom ale tyto plány mohli realizovat, musíme nejprve
hledat úspory na magistrátu. Ano, zatím se nám daří snižovat provozní
náklady, ceny za objednávky veřejných služeb, rezervy však stále vidím
v mzdových nákladech úřadu. Opravdu se už vážně musíme zabývat
otázkou velkého množství úředníků v porovnání s městy obdobné velikosti. (Mimochodem, za ty dva roky jsem na magistrátu poznal spoustu
pracovitých srdcařů, jejichž práce si vážím. Vedle toho ale bohužel
i opačné případy.) Stejně tak nás čeká diskuze nad velkými náklady
města na chod kulturních příspěvkových organizací Moravské divadlo
a Moravská filharmonie a jejich nízkou soběstačností.
Miloš Tichý / ANO 2011

A tak se i v Olomouci se vší slávou otevřely „Vánoční trhy“. V rámci uvolnění přijeli lidé z Prostějova, Brna a širokého okolí, protože v Olomouci
je to takové krásně nasvícené, historické, útulné. Každý druhý stánek
prodává punč. A lidé se družili, odložili masky a konečně po měsících
omezení zase měli radost ze života…
V Olomouckém kraji v pondělí 7. 12. 2020 přibylo 323 případů Covid-19
a region se po pondělním poklesu v epidemickém systému PES vrátil na
víkendovou hodnotu 73 bodů, tři z pěti okresů byly na mapě v nejvyšším
stupni výskytu nákazy. Zdravotníci mají holt smůlu. A někteří lidé s oslabenou imunitou taky.
Otázka zní: proč vláda tak chaoticky každých několik dní měnila svá
rozhodnutí? Proč každých několik dní byla jiná usnesení, jiná doporučení? Copak má každý prodejce právnické vzdělání? Ruší se novým
usnesením celé předchozí usnesení vlády, nebo jen jeho některé části?
A nebylo možné odhadnout podle zkušeností z předchozích let, že lidé
prostě doporučení nebudou dodržovat? Nemohli jsme si tyto Vánoční
trhy ve městě jednou odpustit a tím podpořit zdravotníky i seniory?
Marcela Škvařilová / ProOlomouc
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ BYTY K PRONÁJMU

Koncepce rozvoje školství na dalších pět let
Nová Koncepce je ve srovnání se strategickými dokumenty mnoha jiných
měst detailní, cenná je její rozsáhlá analytická část. Za důležité považuji,
že město vedle péče o infrastrukturu škol a jejich vybavení deklaruje jako
významný cíl podporu kvality vzdělávání. Podstatné místo zaujímá podpora gramotností – celoživotních kompetencí, tak jak je znovu zdůrazňuje
Strategie 2030+.
Koncepce na několika místech pozitivně hodnotí působení mateřských
a základních škol jiných zřizovatelů. K nim patří nejen zavedené a rodiči vyhledávané školy s alternativními přístupy, ale také nanejvýš potřebné školy
pro sluchově postižené děti nebo děti s logopedickými vadami, jež zřizuje
Olomoucký kraj. Proto pro mne bylo překvapením, že se v průběhu několika
měsíců vedla ve školské komisi a poté v Radě města diskuse o tom, zda
má město nadále podporovat navyšování kapacit škol jiných zřizovatelů.
Z Koncepce byl nakonec v poslední fázi rezolutní výrok o nepodporování
škol jiných zřizovatelů vyňat. Město zůstane moderní a bude nadále rozvoj
těchto škol podporovat, budou-li korespondovat s jeho dlouhodobým
záměrem. Chci věřit, že jím je především podpora kvalitního vzdělávání.
Škoda, že Koncepce nebyla projednána s veřejností. Odbor školství mohl
být odvážnější a využít toho, že lidé kolem škol (učitelé, ředitelé, ale také
děti a zejména rodiče) se stali v posledních měsících nedobrovolně experty
na on-line přenosy a videokonference. Zpětná vazba a plošné zapojení
těch, kterých se vzdělání nejvíc týká, zůstává výzvou do budoucna.
Další oblastí, již Koncepce nechala stranou, je cílená efektivní podpora
managementu škol. Klíčovým aktérem kvality vzdělávání jsou ředitelé
a ředitelky a jejich týmy. Ti budují kvalitně se rozvíjející školu, mají zásadní
vliv na její klima, vnášejí impulsy. Jde o extrémně náročnou a zodpovědnou roli, v níž by se vedení škol mělo dostávat cílené podpory a pomoci.
Příkladem dobré praxe může být manažerský tým ZŠ Svatoplukova, jejíž
ředitel a zástupkyně ředitele se účastní moderního vzdělávacího programu
Ředitel Naživo, ku prospěchu celé školy.
V minulé i nové Koncepci je speciální pozornost věnována podpoře
Komunitní školy. Jedná se o poměrně speciální projekt, který se osvědčil –
přispěl k rozvoji zapojené školy, která zažívá dynamický rozkvět a má
prestiž a dobrý ohlas mezi rodiči. Bylo by dobré nabídnout příště v Koncepci
podobně exkluzivní podporu i dalším školám.
Radmila Prchal Pavlíčková / Piráti a Starostové

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Termín pro podání žádostí je do 13. 1. 2021. Fotografie bytů a bližší
informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.
tř. Kosmonautů 16, č. b. 17, v 5. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu
41,21 m2). Jistota 10.000,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/měsíc, tj. 4.372,Kč + zálohy na služby. Elektřinu a plyn si nájemce sjedná přímo
s dodavateli. Rozměry: pokoj: 18 m2, kuchyň: 8,5 m2, předsíň: 8 m2,
balkon: 2 m2, sklep: 1 m2
I. P. Pavlova 62, č.b. 48, v 11. NP, o velikosti 3+1 (plocha bytu 96,65
m2). Jistota 15.000,- Kč. Nájemné 84,- Kč/m2/měsíc, tj. 7.482,- Kč
+ zálohy na služby. Elektřinu a plyn si nájemce sjedná přímo
s dodavateli. Rozměry: pokoje: 23+13+11 m2, kuchyň: 15 m2, předsíň:
11 m2, komora: 4 m2, lodžie: 12 m2, sklep: 3 m2
Nabídka bytů bude zveřejněna od 16. 12. 2020 do 13. 1. 2021 včetně.
Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc,
a. s, bytové oddělení, Školní 2, 779 00 Olomouc, tel. 585 238 119.

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

Hard Sudoku Puzzles 3
www.printablesudoku99.com
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TAJENKA

adresu: Magistrát města Olomouce, Horní ná-

Tajenka z minulého čísla:

Práce je to… — Tomáš Garrigue Masaryk

městí – radnice, 771 27 Olomouc. Obálku ozna-

Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod,

(1850–1937), filozof, sociolog, pedagog a první

čte heslem „Tajenka“.

proč se jí většina lidí bojí. (George Bernard Shaw)

prezident Československé republiky.

Elektronicky můžete vyluštěnou tajenku

Tři vylosovaní luštitelé získají nástěnný a stolní

zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu. Ne-

kalendář na rok 2021 s olomouckými motivy.

zapomeňte prosím uvést své jméno, telefon
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