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OBĚD Z KRABIČKY, WHISKY ONLINE.
HOSPODŠTÍ BOJUJÍ O PŘEŽITÍ

TÉMA ČÍSLA

OLOMOUC PEČUJE
O ZELENÉ DĚDICTVÍ
Polovina Rejnoka už stojí.
Mostovku dostane, až se oteplí
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V čele dvou městských
Olomoucká historická
akciovek jsou
noví
předsedové
akademie – od konce února
www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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POKRAČOVÁNÍ TRAMVAJOVÉ
TRATI MŮŽE NA JAŘE ZAČÍT
Dvacet měsíců by měla trvat stavba
druhé etapy tramvajové trati na
Nových Sadech. Začít může v březnu.
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Rozhovor s kuchařem restaurace
Entrée a porotcem kuchařské soutěže,
který má nejraději vánočku s máslem.

25

ZKRÁŠLOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU
V PODÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Tradiční sbírka se konala historicky
poprvé online a lidé proto skupinky
koledníků u dveří nepřivítali.

GLOSA
Myslím, že město Olomouc udělalo
velmi dobře, když na výzvu architekta
Davida Helcela odmítlo původní
těžkopádný návrh mostu a zadalo
jeho nový projekt architektu Antonínu
Novákovi z brněnského ateliéru DRNH.
Je to ateliér vynikající, mnozí znají jeho

19

PROJEKT SPORTUJ V OLOMOUCI
POMÁHÁ KLUBŮM
Aplikace určená menším sportovním
klubům, které nemají dostatek finančních
prostředků na vlastní propagaci.

Projekt Estetizace veřejných prostranství
to v uplynulém roce neměl jednoduché.
Povedlo se ale maximum možného.

TŘI KRÁLOVÉ PŘÁLI NA DÁLKU,
JEDNU TRADICI ALE NEVYNECHALI

22

PŘEMEK FOREJT:
I JÍDLO MŮŽE BÝT UMĚNÍ

31

VAROVNÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM
JE LÉPE SROZUMITELNÝ
Městský varovný a informační systém
přináší moderní a výrazně flexibilnější
možnost informování obyvatel.

krytý bazén v Brně na Kraví hoře nebo
další takový bazén v Litomyšli, v jehož
zastřešení se objevují podobné křivky
jako v tvarech nového olomouckého
mostu přezdívaného docela výstižně
Rejnok. Podaří-li se architektu
Novákovi uskutečnit všechny jeho
myšlenky, včetně zlaté barvy středních
nosníků a včetně sochařských prvků,

Olomouc se tak konečně dočká mostu
se špičkovým architektonickým řešením.
Jediný nedostatek snad spočívá v absenci
pruhů pro cyklisty, ale snad i to bude
nějak řešitelné. Mám z toho mostu
radost!
Rostislav Švácha
historik architektury

Líbí se vám nový most přes Moravu v Masarykově ulici?

ANO
Tomáš Mastík
student biologie
Libí se mi, protože připomíná
ten původní most, co tady stával
za první republiky. Viděl jsem
jeho fotky.

OBSAH / ANKETA

NEVÍM

NE

Petra Tomalová
akademická pracovnice
Nevím, nezapadá sem. Ale asi
tak mosty vypadají. Já se v
mostech moc nevyznám, ale
nevadí mi, hlavně se přes něj
dostanu do práce.

Lukáš Snášel
burzovní makléř
Nelíbí se mi. Ty oblouky mi
přijdou... prostě se mi nelíbí.
Hlavně ta konstrukce.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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OZNÁMENÍ
Nový rok ukrojil teprve dvanáct minut
a na Porodnicko-gynekologické klinice
Fakultní nemocnice Olomouc už vítali první miminko s ročníkem narození
2021. Pomyslnou vítězkou se stala
Natálie Tihelková.

další vozy. Kapacita posílených vlaků je
o víkendech 232 míst k sezení. Ve spěšném vlaku číslo 1403 o nedělích dokonce 312 míst pro sedící pasažéry. Detailní
informace jsou na www.kidsok.cz.
Maličký lenochod se má v olomoucké
zoo k světu. Mládě narozené na konci
roku je životaschopné. Lenochody dvouprsté chová zoo od roku 2004. Současné
mládě je druhé odchované rodiči.
Od roku 2009 je na Horním náměstí vždy
vánoční strom, který městu nabídnou
sami Olomoučané. Využívají se ty, které
by majitelé z různých důvodů sami pokáceli. Ten poslední měl jméno Naděje a po
odstrojení v lednu si ho vzal řezbář Pavel
Žierik. Až dřevo vyschne a podaří se ho
zpracovat, udělá z něj mašinky, traktory
a další hračky, se kterými si budou moci
hrát děti v olomouckých školkách.

V roce 2020 se v olomoucké fakultní nemocnici narodilo 1184 holčiček a 1244
chlapečků. Za celý uplynulý rok nastal
jen jediný den (14. červen), během nějž
v Olomouci nikdo nepřišel na svět. Nejvíce „plodné“ dny byly 9. září, 23. září a 29.
prosince, kdy se narodilo shodně 13 dětí.
Nejčastějším jménem byl Jakub a Eliška.
Platnost řidičských průkazů se v nouzovém stavu prodlužuje. Řidiči s propadlým
průkazem mohou za nouzového stavu dál řídit. Na doklad se hledí jako na
platný a nehrozí žádné pokuty. Toleranci
neplatných řidičských průkazů deklaruje
Nařízení evropského parlamentu a rady
i stanovisko ministerstva dopravy.
Zájemcům o bližší informace k průběhu a organizaci očkování ve Fakultní
nemocnici Olomouc slouží informační
telefonní linka 588 442 517. Call centrum
je umístěno přímo v budově, kde očkování probíhá v budově K - bývalé ambulanci hemato-onkologické kliniky. Linku
obsluhují studentští dobrovolníci pomáhající nemocnici během koronavirové
pandemie. Lidé se mohou na linku obrátit se všemi dotazy týkajícími se očkovací
kampaně.
Olomoucký kraj posílil od poloviny ledna
autobusové i vlakové spoje do Jeseníků.
V případě autobusů to jsou posilové linky vypravené nad rámec jízdního řádu.
U spěšných vlaků přibyly do souprav
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Městu Olomouc došla trpělivost s černými skládkami na stanovištích s tříděným
odpadem. Situace se zhoršila natolik, že
bylo nutné ve spolupráci s městskou policií umístit do nejproblémovějších částí
města mobilní kamery a fotopasti. Přestupky jsou řešeny blokovými pokutami
nebo správním řízením. U podnikajících
osob se navíc provádí kontroly, jak nakládají s odpady. Výše pokut za tyto přestupky může u občanů dosáhnout až 50
tisíc korun, v případě podnikatelů je nejvyšší hranice deset milionů korun. Přitom
k odložení odpadu je v Olomouci možné
zdarma využít sběrové dvory.

Tradiční kalendárium výročí důležitých
autorit působících v regionu střední Moravy vydala koncem roku městská knihovna
a kde je zdarma, nebo ke zhlédnutí na internetových stránkách. Záznamy obsahují
jméno, datum a místo narození, respektive
úmrtí, obor působení a místa pobytu. Tentokrát byly vybírány především výročí těch
osobností, které stále žijí a mají ke střední
Moravě opravdu blízký vztah. Oživením
publikace je dvanáct medailonků inspirativních lidí, kteří měli možnost podělit se
se čtenáři o své životní motto.

www.olomouc.eu

Ivo Kosina - instruktor střelby a sebeobrany, Lenka Prucková - ředitelka městské
knihovny, Natálie Tichánková - herečka
Moravského divadla, Erika Koupá – letuška a další hosté si chodí povídat s Lukášem Krbečkem. Rozhovory najdete na
YouTube i Spotify pod názvem HanáJede.
Online den otevřených dveří přilákal tisíce
zájemců o studium na Univerzitě Palackého. Web univerzitnimesto.cz navštívilo
v sobotu 16. ledna 4,5 tisíce zájemců
o studium. Dalších více než pět tisíc návštěv zaznamenaly uchazečské stránky
jednotlivých fakult.
Pohlavně přenosné choroby HIV, syfilis,
hepatitidu B a C si lze nechat anonymně
a bezplatně otestovat v sanitce u hlavního
nádraží vedle elektronických tabulí s odjezdy. Výsledek je do pěti minut. Mobilní
testování bude v pátek 5. února od dvou do
pěti hodin odpoledne. Testování provádí
Česká společnost AIDS pomoc, která zároveň otevírá v Olomouci novou poradnu. Ta
bude od 8. února umístěna na vysokoškolských kolejích generála Svobody.
Zástupci města a kraje spolu probrali
tři desítky dopravních projektů připravených k realizaci. Zahrnovaly napojení
západní tangenty na dálnici u Globusu,
okružní křižovatku v Droždíně či na
spojení ulic Dobrovského, Dlouhá
a Václava III. V seznamu byla i řada
rekonstrukcí komunikací, při nichž je nutná spolupráce města a kraje.

UZAVÍRKY V OLOMOUCI
Do 1. března úplná uzavírka ulice
Jiřího z Poděbrad.
Nadále jsou pro automobilovou dopravu uzavřeny ulice Masarykova a
Nábřeží – stavba mostu.

INFORMAČNÍ SERVIS

POLOVINA REJNOKA UŽ STOJÍ.
MOSTOVKU DOSTANE, AŽ SE OTEPLÍ
Deset dnů se posunovala obří třistatunová konstrukce z jednoho břehu řeky Moravy na druhý. Poté byla
usazena na nový mostní pilíř. Teď konstrukci plní bedněním a výztužemi.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

5

Neodehrává se to moc často. Více než tři
sta tun vážící kolos se 10. prosince rozpohyboval po kolejnicích pomocí hydraulických pístů. Kupodivu se pohyboval
tiše, více slyšet byli dle svědků pracovníci firmy, která celou akci organizovala
a prováděla. Za den urazila konstrukce
vždy několik metrů. Po dosažení druhého břehu se konstrukce musela posunout ještě do boku, asi o čtyři metry po
proudu řeky. Konečně 20. prosince bylo
to hlavní hotovo, konstrukce stála na nových pilířích.
MICHAL FOLTA

Ojedinělý proces vysunování těžkého
kolosu mohli Olomoučané sledovat na
vlastní oči. A pokud to náhodou někdo
nestihl, bude mít podobnou šanci znovu
na konci letošního roku – konstrukce,
která dnes spojuje oba břehy Moravy na
Masarykově třídě, je totiž teprve polovinou mostu. Při pohledu z centra města
jde o pravou polovinu, odbornou terminologií povodní stranu. Druhou polovinu konstrukce opět vyrobí italská firma
Maeg Montevarchi. Komponenty pak

někdy na podzim přivezou do Olomouce, montéři je sestaví a bude následovat
stejný proces – pomalé vysouvání zkompletované konstrukce nad řeku.
Po vánoční pauze, kdy stavební firma
nechtěla hlukem rušit lidi žijící v blízkosti
mostu, začaly v lednu další práce, které
probíhají přímo nad vodou. „Nejdříve
jsme museli na konstrukci osadit bednění
a výztuž spřažené desky,“ vysvětlil Jakub
Lysoněk, stavbyvedoucí ze společnosti
Silnice Group. Následovat pak bude betonáž mostovky.
Tu může stavební firma provádět, až
bude kompletně hotové bednění a výztuže, ale především až to dovolí počasí.
Konstrukce se bude nejprve předehřívat,
v každém případě musí panovat teploty
nad bodem mrazu, jinak by betonování
mostovky nebylo kvalitní a bezpečné.
K dokončené mostovce pak budou přeneseny i inženýrské sítě.

Dokončení demolice
starého mostu
„Teprve po dokončení těchto prací na
povodní polovině mostu může pokračovat demolice zbytků starého mostu,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

NOVÁK: REJNOK NENÍ KOPIE
Návrh nového mostu byl skutečně ovlivněn tvarem historického mostu s kovovou nýtovanou konstrukcí mostních krajních oblouků, jehož podobu získali
projektanti z historických fotek a pohledů.
„Nejde však o jeho kopii, ale spíše o inspiraci, o připomínku, zejména u obou
krajních oblouků. Výraznější střední dvouoblouk, jehož nutnost byla vyvolána především zatížením od tramvaje, je svojí formou a barevností abstraktním
vyjádřením pohybu – skoku překonávajícího řeku pomocí jednoho odrazu od
podpěry umístěné v bermě řeky,“ popsal architekt Antonín Novák.
Tvar mostu byl podle něj v celém svém návrhovém procesu pečlivě modelován ve 3D modelu a konzultován se zástupci památkové péče i zadavatelem.
„Pozornost byla věnována nejen horní, obvykle užívané straně mostu, ale rovněž
spodní, v místech pochůzí bermy. Most má rovněž navržené vlastní slavnostní osvětlení, adekvátní jeho umístění v historickém jádru města,“ doplnil architekt Novák.
K návrhu zábran vstupu na horní úroveň středních oblouků přibral architekt z brněnského studia DRNH ke spolupráci akademického sochaře Tomáše Medka. pok
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www.olomouc.eu

Návodní strana starého mostu dosud
slouží jako lávka pro pěší a také jako
konstrukce, která nese různé inženýrské sítě mezi oběma břehy. „V té době
už budou lidé chodit po nové části
mostu,“ doplnil primátor.
Protipovodňová opatření se ale nesoustředí jen na stavbu samotného
mostu, byť to byla v poslední době jejich
nejsledovanější součást. „Na levém břehu řeky v ulici Nábřeží probíhá demolice
nábřežních zdí. Pokračuje stavba náplavky na pravém břehu Moravy, donedávna
odkryté piloty už začíná zakrývat nová
nábřežní zeď,“ upřesnil investiční náměstek primátora Martin Major. Díky tomu si
už může divák lépe představit budoucí
podobu náplavky, která povede od mostu v ulici Komenského až do Blahoslavovy za most na Masarykově třídě. Úplně
hotová bude náplavka ale až po dokončení mostu – tehdy teprve bude možné
propojení jejích dvou částí právě pod
novým mostem.

Rejnok vypadá už dnes elegantně
Vzhledem ke zvláštně zvlněnému tvaru nosných oblouků se novému mostu
přes Moravu od počátku přezdívá Rejnok. „Právě tyto oblouky jsou už teď při
pohledu na most výrazným rysem celé
stavby. I s odstupem několika let mohu
říct, že jsme se tehdy rozhodli s kolegy
v radě dobře, když jsme trvali na vypracování autorského architektonického
díla, nikoliv na unifikované mostní
stavbě, která by slušela dálnici, ale ne
centru historické Olomouce,“ dodal
Martin Major.
Radní v roce 2014 odmítli původní
projekt jednoduchého robustního mostu a chtěli elegantnější architektonické
řešení. To tehdy dodal ateliér Antonína
Nováka, mimochodem držitele titulu Architekt roku 2013. Už dnes se na sociálních sítích objevují komentáře, které tvar
mostu přirovnávají k historické nýtované
konstrukci, známé ze starých pohlednic
a archivních fotografií.
Nový most na Masarykově třídě
bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka
dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m.
Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem
řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem jsou
navrženy tak, aby zajistily převedení
380leté vody o průtoku 650 krychlových metrů za sekundu.
S celkovým dokončením všech protipovodňových opatření v centru města
se počítá v polovině roku 2022.
NOVÝ MOST

REJNOKŮV SKOK
Na konci loňského roku se v Olomouci
odehrála jedna z nejoriginálnějších stavebních aktivit v moderní historii olomouckých staveb. Z plochy na Masarykově třídě se více než šedesátimetrová
a tři stovky tun vážící ocelová konstrukce
mostu přestěhovala nad řeku. V sobotu
20. prosince byly oba břehy řeky propojeny ladně tvarovanou konstrukcí. mif
STARÝ MOST ZNIČILI NĚMCI.
ZEMŘELO PŘI TOM PĚT LIDÍ
Obloukový ocelový most z 80.
let 19. století spojoval oba břehy
Moravy až do 8. května roku 1945.
Německá vojenská posádka tehdy
v Olomouci v očekávání Rudé armády budovala provizorní zátarasy a současně podminovala mosty
přes řeku.
Když se ráno 8. května ruské
jednotky pohybovaly u hlavního
nádraží, vydala se skupina Čechů
z okolí rozebírat holýma rukama
zátarasy u mostu na Masarykově třídě, aby tak rudoarmějcům
otevřeli průchod do centra. Němečtí dělostřelci ale do skupiny
lidí vypálili. Výsledkem bylo pět
mrtvých včetně Viktorie Vavrdové, maminky dvojčátek. Spolu s ní
zde zemřeli ještě Jaroslav Přibyl,
Antonín Lisoněk, Stanislav Mandrholc a František Štula.
Potom vyletěl do povětří i ocelový obloukový most, který se roztrhl v polovině a klesl do řeky. Po
skončení války na jeho místě československá armáda rychle vybudovala provizorní dřevěný most,
po němž mohly jezdit i tramvaje.
Následujícího roku byl vystavěn
nový betonový most, tehdy nejširší most na celé Moravě. mif
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ztrátové, ale aspoň zůstaneme se svými
hosty v kontaktu,“ vysvětlil Kortiš, který
degustace sám vede. Připojeno online
bývá padesát až sto diváků. Ale jen někteří skutečně ochutnávají.
Hořkou příchuť má současná situace
pro Jaroslava Švarce. Jazz Tibet Club zavřel a rád by ho někomu předal. „Za jarní
krize jsme koncerty přesunuli na podzim.
Letní zahrádku nemáme, tak jsme doufali, že se na podzim zahojíme. Teď sčítáme
škody,“ konstatoval Švarc.
I zavřená hospoda něco stojí, v tomto případě osmdesát tisíc korun měsíčně. Bez práce jsou dva kuchaři
a desítka číšníků. „Zkoušeli jsme to
přes okýnko s jedním kuchařem, ale
náklady byly třikrát vyšší než tržba,“
řekl Švarc. On a jeho společník jsou už
v důchodu a nemají mnoho příležitostí
dotovat chod klubu z jiných zdrojů, jak
byli dříve zvyklí.

Všechno zlé je na něco

OBĚD Z KRABIČKY, WHISKY ONLINE.
HOSPODŠTÍ BOJUJÍ O PŘEŽITÍ
Těžce postihla pandemie gastronomický sektor. Olomoucké hospodské na
konci loňského roku spojil happening
a hashtag s nadějí, že v roce 2021 budou
mít otevřeno.
Chceme být solidární, navzájem si pomáhat, podporovat se. Bez zachování přízně
našich hostů by naše práce neměla smysl, říkali restauratéři a barmani. Neotevřeli, aspoň ne úplně. Hosty si snaží
udržet a dělají pro ně první poslední –
přizpůsobují se situaci.

Třetinová úroveň

státu by to neustáli. „Musím říct, že úřady fungují, jak mají,“ uvedl Leoš Vokál
z minipivovaru Moritz. Díky tomu nemusel zaměstnance propustit. Svůj byznys
označil za třetinový. Denně vydají sotva
osmdesát obědů, pivovar stojí. „Máme
navařeno, tak prodáváme zásoby v petkách,“ popsal Vokál.

Legenda ve vzduchoprázdnu
Nerozváží se jen jídlo. Zdeněk Kortiš z Black Stuffu rozváží zákazníkům
whisky. Speciální sady pěti skleniček si
pak lidé užijí doma u monitoru. „Je to

„Tržby máme na třetině, ale zaměstnance se snažíme udržet,“ řekl Jiří Šmoldas
hned za tři restaurace v centru města.
Výdejní okénko mají U Červeného volka
i Pod Limpou, sám se otáčí v kuchyni a firemním zákazníkům rozváží jídlo osobně. „Někdy za mě zaskočí dcera nebo
účetní,“ podotkl Šmoldas.
Nakoupili speciální obalovací zařízení
za desítky tisíc korun, aby jídlo bylo doručeno na stůl v dobré kondici a teplotě. To
platí i pro výdejní okénko s krabičkami.
Díky tomu ani nemuseli měnit jídelníček.
Zákazníkům jsou navíc k dispozici i o víkendech. „Nezavřeli jsme, snad to lidé
jednou ocení,“ doufá Šmoldas.
Všichni jsou ztrátoví, ale shodují se, že
bez finančních programů a pobídek
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Kdo nebojuje o přízeň hostů rozvozem
či přes okénko, snaží se své podnikání vylepšit nebo připravit na novou
sezonu, ve kterou restauratéři doufají.
Zrovna tak jako Petr Rajtr z Café Gape,
který v době krize vylepšil svůj e-shop
na prodej kávy.
Podobně olomoucký NH hotel využil podle Tomáše Rouska svého zavření
k tomu, aby vybudoval novou přístavbu.
Jaro a léto hospodští vyhlížejí s nadějí.
Loni jim byl městem odpuštěn poplatek
za zábor veřejného prostranství, předzahrádky tak měli zdarma. Jak to bude letos? „Předzahrádková sezona začne až
v dubnu a zatím netušíme, jak se epidemická situace bude vyvíjet,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. „Otevřeme
toto téma na březnovém jednání městského zastupitelstva a zvážíme, jakým způsobem tento druh podnikání podpoříme,“
dodal Major.
Ekonomický náměstek primátora Otakar Bačák upozornil, že úplata za zábor
pro zahrádky je povinná až po faktickém
zahájení jejího provozu, a to na základě
platného povolení. „V případě předčasného ukončení jejího provozu vracíme
přeplatek uhrazeného poplatku. O úlevách na poplatku za nájemné rozhodne
rada města,“ objasnil Bačák. Vzhledem
k programům Covid nájemné budou
pravděpodobně povoleny pouze odklady
splátek nájemného.
Podle živnostenského odboru magistrátu je v Olomouci evidováno 732 hostinských
provozoven. Pětatřicet z nich v poslední
době nahlásilo ukončení činnosti. pok
ZPRÁVY Z MĚSTA

POKRAČOVÁNÍ TRAMVAJOVÉ
TRATI MŮŽE NA JAŘE ZAČÍT
Dvacet měsíců by měla trvat stavba
druhé etapy tramvajové trati na Nových
Sadech. Začít může v březnu a dovede
tramvaje na Schweitzerovu ulici.
Do veřejné soutěže se přihlásilo šest
uchazečů. Všichni splňovali požadovaná kritéria a výběrová komise zohlednila
ekonomickou výhodnost nabídek. Komise doporučila radě města uzavřít smlouvu se společností TT Nové Sady – Povel
II, kterou tvoří společnosti OHL ŽS Brno
a IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc. Radní 11. ledna zadání veřejné
zakázky schválili.
„Předmětem zakázky je nejen výstavba další části tramvajové trati, ale
i s tím spojených komunikací, chodníků,

cyklostezek, parkovacích stání, zastávek,
semaforů, pokládek inženýrských sítí,
rozvodů veřejného osvětlení a potřebných přeložek stávajících sítí. Navíc je
třeba dovybavit i stávající trakční měnírnu,“ uvedl investiční náměstek primátora
Martin Major. Město chce, aby zhotovitel
stavbu dokončil v říjnu 2022.
„Stavbu tramvajové trati podporujeme dlouhodobě, od počátku se počítalo s tím, že tramvaje nebudou končit na
současné konečné zastávce, ale pojedou
dále do centra sídliště. Rozšiřování tramvajové dopravy je navíc součástí Plánu
udržitelné městské mobility v Olomouci,“
řekl primátor Mirek Žbánek.
Souběžně s městskou investicí bude
dopravní podnik budovat nový odstav

a servisní středisko pro tramvaje u hlavního vlakového nádraží. Tramvajová trať
od Trnkovy na Schweitzerovu ulici má již
dokončenou projektovou dokumentaci,
vypořádány byly i všechny majetkoprávní
vztahy a město vykoupilo potřebné pozemky a nemovitosti.
Náklady na stavbu budou 469 milionů
korun. Investice je rozdělena do dvou let,
město na ni bude čerpat také dotaci. Náklady na odstav by měly být asi 280 milionů korun. Také dopravní podnik bude
čerpat dotaci, která pokryje 85 procent
uznatelných nákladů.
Celková schválená výše dotace na
obě akce je 644 milionu korun, z čehož
je 346,6 milionů určeno na vybudování
tramvajové trati a 297,4 milionu na výstavbu areálu pro odstavení tramvají.
První etapa trati na Nové Sady spojila
centrum města s dočasnou konečnou zastávkou v ulici Trnkova, dokončena byla
v prosinci 2013. mif
Před zahájením výstavby tramvajové trati bude nutné pokácet
32 stromů. Ty pak nahradí 92 nově
vysazených dřevin a více než tři
tisíce keřů. Kácení začne 1. března.

2021: opravy za desítky milionů
Přes 56 milionů korun vydá v letošním
roce město Olomouc na opravy a údržbu komunikací. Část prostředků míří na
klasické opravy, část na větší stavební
úpravy silnic, chodníků, zastávek, mostů
a lávek, ale třeba i podchodů a veřejného osvětlení či semaforů.
K většině oprav je nutné kvůli rozsahu
poruch a náročnosti přistupovat na základě zpracovaných projektů. Do výběru
pro letošní rok proto byly zařazeny takové, na něž už je zpracovaná projektová
dokumentace a jsou připraveny k realizaci. Jsou to dlouhodobě řešené i urgované opravy.

Krakovská a Dělnická
„Největší položkou v seznamu je oprava
místní komunikace v ulici Krakovská za
jedenáct milionů korun. Na ni by v příštím roce měla navázat oprava části ulice
Rokycanova od ulice Krakovská po křižovatku s ulicí V Kotlině.“ popsal náměstek
primátora Martin Major.
Další významnou opravou bude letos
také oprava vozovky v Okružní ulici, a to
v úseku od třídy Míru po odbočení do
ZPRÁVY Z MĚSTA

ulice Dělnická. Tato první etapa bude stát
7,5 milionu korun. V následujících letech
by na ni měly navázat další etapy, které
opraví celou Okružní ulici od třídy Míru až
k I. P. Pavlova.

Holice
V Holici pak město naváže na loňskou první etapu opravy komunikace
na Návsi Svobody, kde za 6,5 milionu
korun vymění povrch silnice a předláždí zpomalovací práh. Rovněž přibude
dopravní značení, které umožní cyklistům průjezd po chodníku u autobusové zastávky. Poměrně vysoká částka,
přes 4,5 milionu korun, letos poputuje také na opravy veřejného osvětlení
a semaforů.
Do seznamu oprav, které zajišťuje
odbor dopravy a územního rozvoje, je
letos zahrnuto celkem 18 akcí. Mimo
již zmíněné opraví město také komunikace v ulicích Hrnčířská, třída Svornosti a Na Zábraní a chodníky na třídě
Spojenců, třídě 17. listopadu, v ulicích
Keplerova, Wolkerova, na Černé cestě
a v Jilemnického ulici v Nedvězí.

Zastávky a lávky
Téměř čtyři miliony korun pak budou stát
opravy dvou autobusových zastávek –
Dvořákova a 17. listopadu. K plánovaným
opravám budou v letošním roce náležet
také opravy lávky přes Mlýnský potok ve
Vlkově ulici a mostu přes Moravu U Dětského domova a zastřešení vstupu do
podchodu v přednádražním prostoru.
„Ceny oprav vychází z projektových
dokumentací a je tedy možné, že po vysoutěžení zhotovitele budou konečné
náklady nižší. Pakliže by se nám podařilo
takto ušetřit, má odbor dopravy a územního rozvoje v zásobníku pro letošní rok
ještě dalších pět oprav v objemu přes
čtyři miliony korun, které bychom mohli
v případě finančních úspor provést,“ uzavřel náměstek Major. jau
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Zeyerova byla na distanční výuku připravena
Ani v letošním školním roce neminula
základky distanční výuka. Mezi prvními
školami v Olomouci, kterým se podařilo
rychle vysoutěžit potřebnou výpočetní
techniku pro učitele, byla Základní škola
Zeyerova.
„Naše škola distanční výukou zaskočena nebyla. Už na počátku podzimu
jsme byli na ni připraveni a učitelé měli
za sebou řadu užitečných školení. Pečlivá
příprava na konci léta a šestý smysl v plánování se na podzim vyplatily,“ uvedla zástupkyně ředitelky Ilona Rohánková.
Už na počátku září škola obeslala rodiče s dotazy, zda disponují potřebnou
technikou pro výuku svých dětí na dálku.
„Vše jsme měli zjištěno, abychom mohli
konat v zájmu co nejefektivnějšího vzdělávání nového typu. Rodičům byla dána
i možnost zapůjčit si od školy počítač.
Také se mohli ve škole na cokoliv zeptat
– k dispozici jim byli nejen třídní učitelé,

Bezpečný domov
pro Vaši rodinu
Moderní rodinné domy
Olomouc - Tabulový vrch

ale i metodici informačních a komunikačních technologií, na které se mohli obrátit,“ popsala Rohánková.
Organizace distančního vzdělávání je
stejně náročná jako během klasických
školních dnů. „O naší dobře odvedené
práci svědčí příznivé ohlasy ze strany
rodičů i žáků. Současná distanční výuka
s online hodinami v kombinaci s prezenčním vzděláváním prvňáčků a druháků je
nastavena ku prospěchu věci, učitelé se
snaží všem zajistit co nejkvalitnější hodiny,“ ujistila zástupkyně Rohánková.
Učitelé využívají nepřeberné množství
materiálů a stále si prohlubují znalosti
a postupy nových programů, se kterými
je nutné v dnešní době pracovat.
„Stále se nám vyplácí být ve střehu,
předvídat a mít vymyšleno vždy několik
variant. Pak už jen zvolíme tu nejlepší
k dané situaci,“ prohlásila ředitelka školy
Vladimíra Švecová. dtx

Zateplená fasáda, větší kapacita
a bezbariérový přístup pro další mateřinku

www.jiznistrane.cz
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10 rodinných domů

Mateřskou školu Barevný svět v Dělnické ulici čeká změna. Dočká se zateplené
fasády, střech, nových oken, bezbariérového vstupu a bude mít o jedno oddělení
navíc. Radní vybrali firmu, která provede
velkou rekonstrukci mateřinky.
„Na základě zadávacích podmínek
jsme schválili výběr zhotovitele této veřejné zakázky. Zahrnuje hned dvě akce,
jedna se týká energetických opatření
a druhá rozšíření kapacity mateřské školy. Vzhledem k provázanosti staveb plánujeme obě části uskutečnit současně,“
popsal investiční náměstek primátora
Martin Major.
Kromě fasády se budou ve školce
vyměňovat okna a dveře, zateplovat
ploché střechy budovy i strop suterénu.
Součástí zakázky na rekonstrukci osadí stavební firma i větrání s rekuperací
vzduchu pro prostory učeben, šaten a hygienického zázemí.

„V rámci stavebních úprav souvisejících
s rozšířením kapacity čeká budovu školky i změna dispozic, protože nové oddělení vznikne ve druhém podlaží,“ popsal
situaci náměstek primátora pro školství
Karel Konečný.
Součástí stavebních úprav bude i venkovní přístavba zvedací plošiny, která
bude zajišťovat bezbariérový přístup do
nového oddělení. Stavební práce na závěr doplní dodávka moderního nábytku
a ve venkovním areálu mateřinky se budou děti radovat z nových herních prvků.
„Pokud půjde vše podle plánu, předpokládáme, že by stavební firma mohla
zahájit práce v prvním čtvrtletí letošního
roku a dokončit by je měla v lednu toho
příštího,“ objasnil primátor Mirek Žbánek.
Vysoutěžená cena je 23,9 milionu bez
DPH, což je o téměř devět milionů méně,
než byla původně předpokládaná hodnota veřejné zakázky. ste
ŠKOLY

PŘEDTÍM

POTOM

ZKRÁŠLOVÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROSTORU V PODÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Místo původních 8,1 milionu korun si tak komise rozdělily jen
polovinu financí. A přestože každá z nich měla k dispozici jen
150 tisíc korun, udělaly maximum možného.
Po celý rok se v městských částech opravovaly cesty i chodníky, zvyšovala bezpečnost v dopravě, vysazovala zeleň,
doplňoval městský mobiliář, umisťovaly se pamětní desky,
upravovala veřejná prostranství, školská zařízení, sportoviště
i dětská hřiště. Bouraly se nevyužívané objekty, odstraňovaly
černé skládky, nakupovala technika pro pořádání kulturních
a společenských akcí, připravovaly se budoucí projekty a mnoho dalšího. Celkem šlo o 54 různě velkých investic.
„Přes všechny potíže, které loňský rok provázely, hodnotím
práci komisí kladně. Odvedly dobrou práci, dokázaly se vyrovnat i se zkrácením rozpočtu a vyčerpaly celé čtyři miliony, které
měly k dispozici,“ chválila fungování komisí náměstkyně primátora Eva Kolářová, která je má na starosti. I proto bude město
v tomto projektu pokračovat i nadále.
„Letos se nám pro městské části podařilo zajistit plnou částku osmi milionů korun,“ dodala náměstkyně Kolářová.
Komise městských částí jsou důležitým pojítkem mezi vedením
města a Olomoučany. Na základě připomínek obyvatel předkládají radě města a pracovníkům magistrátu podněty pro jejich práci.
„Estetizace veřejných prostranství je založena na delegování
pravomocí. Je to další krok, jak Olomoučany zapojit do rozhodování o městě, kdy si mohou sami určit, co jim v jejich městské
části chybí,“ vysvětlila náměstkyně Kolářová.
Kromě toho městská rada několikrát do roka pořádá výjezdní zasedání, na kterých se setkává s jednotlivými komisemi.
A když to jde, zve jejich předsedy i na svá řádná jednání. To má
za následek nejen zlepšení vzájemné komunikace, ale i větší
oboustranné porozumění.
Spolu se zvyšující se důležitostí komisí rostou i jejich pravomoci. Od roku 2019 funguje systém, ve kterém se mohou
vyjadřovat k povolování restauračních předzahrádek ve svých
obvodech. Letos bude spuštěna i online databáze požadavků
městských částí a jejich plnění ze strany města.
Vše k projektu Estetizace veřejných prostranství najdete na
webových stránkách www.menimeolomouc.eu. vez

KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Účel

Místní část

vybavení dětského
hřiště

Týneček

opravy chodníků,
výtluků
revitalizace ploch,
parků
bezbariérové
úpravy
oprava zábradlí,
svodidel
opravy vjezdů na
ulici
odstranění kójí na
popelnice, černých
skládek, pískoviště,
betonových ploch,
požární nádrže,
schodů, panel. cesty, pergol, graffiti
zhotovení příčného
odvo. žlabu
rekonstrukce
veř. osvětlení
terénní úpravy
hřiště, vybavení

Lazce, Černovír, N.Sady,
Ol.-střed, N.Svět,
Droždín, Slavonín
Pavlovičky, Sv.Kopeček,
Lazce,Nedvězí, Řepčín,
Ol-západ

Kč
145 867
487 425

495 565

Neředín

161 224

Radíkov, Droždín, Lošov

277 419

Holice, Droždín,
Slavonín

Tabulový vrch, Nové Hodolany, Pavlovičky, Slavonín, Povel

Lošov

54 709

679 361

51 365

Nová Ulice, Holice

351 120

Nedvězí, Černovír

96 646

odpadkové koše

Chválkovice

60 028

preventivní radar

Chválkovice

83 100

mobilní kamery

Chválkovice

66 000

studie

Sv. Kopeček, Nedvězí,
Řepčín, Nemilany,
Chomoutov

pamětní deska

Lošov, Řepčín

27 739

oprava hodin

Nemilany

42 000

vybavení KMČ akce
výsadba stromů,
keřů

Chomoutov, Lošov,
Řepčín
Slavonín, Ol-západ, Nové
Hodolany

osazení sloupků

Nové Hodolany

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

148 300

241 558
249 541
6 050
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ZDROJ: MMOl

Projekt Estetizace veřejných prostranství to v uplynulém roce
neměl jednoduché. Vládní opatření proti šíření onemocnění
covid-19 částečně omezila fungování všech 27 komisí městských
částí (KMČ), a navíc se muselo začít šetřit.

OLOMOUC PEČUJE
O ZELENÉ DĚDICTVÍ
Když před dvěma sty lety olomoucký arcibiskup a kardinál,
arcivévoda Rudolf Jan, rozhodl o založení první z veřejných
zahrad, dal tím vzniknout městským parkům. Díky nim je dnes
Olomouc právem považována za město květin.
JANA DOLEŽELOVÁ

Historicky první stromořadí, vysázené roku 1820 v místě původní barokní pevnosti mezi Terezskou a Kateřinskou branou,
se od dnešní podoby Rudolfovy aleje poněkud lišilo. V průběhu
prusko-rakouské války v roce 1866 podlehlo zkáze. Město ale
ve stejném roce stromořadí obnovilo podle nového projektu
architekta Maxe Machánka. Alej dlouhá 710 metrů, sestávající
z jírovců a lip, tvoří dnes základ Smetanových sadů.
V liniích zbořených hradeb postupně přibyly také sady Čechovy a Bezručovy, nověji pak Botanická zahrada s Rozáriem
a celková rozloha zeleného prstence kolem městského centra
se rozrostla na více než 47 hektarů. Délka hlavních stromořadí
dosahuje téměř 2,5 kilometru. Projít všechny cesty v parcích by
vydalo na dobré čtyři hodiny chůze.

Olomouc ještě zelenější
Roku 1967 se v Olomouci zrodil fenomén Flora Olomouc. Zahradnické a květinové výstavy se od té doby konají každý rok
hned tři a Olomouc se díky nim stala středobodem zahradnického výstavnictví, a to i na mezinárodní úrovni. Výstaviště Flora
Olomouc si postupně vybudovalo silnou základnu odborných
zahradníků i potřebné technické vybavení a zázemí. Umí proto
zajistit kvalitní a odbornou péči nejen o historické parky, které
má ve správě, ale i náročnější zahradnické práce v dalších lokalitách ve městě.
„Na tradici Olomouce jako města květin jsme opravdu hrdí,
patří už k našemu kulturnímu dědictví. A ačkoli si lidé často pod
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pojmem ‚zeleň ve městě‘ vybaví hlavně městské parky, je důležité upozornit na to, že pod městskou zelení se skrývá mnohem
více. Jsou to výsadby a trávníky na sídlištích, dětská hřiště i osázené městské třídy,“ řekl primátor Mirek Žbánek.
Zeleň je podle primátora zásadní prvek pro kvalitní obytné prostředí ve městě. „My se proto snažíme k jejímu plánování a údržbě přistupovat zodpovědně a koncepčně. Jsou to ale
dlouhodobější projekty,“ dodal Žbánek.
Letos se Olomoučané budou moci kochat novinkami, které
se připravovaly už třeba předchozí rok až dva. „To, čím se náš
odbor městské zeleně zabývá nyní, se našim očím projeví zase
až v dalších letech. Zahradnictví je zkrátka řemeslo, které vyžaduje svůj čas, ale vždy stojí za to si na výsledek počkat,“ tvrdí
primátor.

Aleje nejen v parku
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství chce navázat na probíhající rozvoj důležitých stromořadí – tedy na
obnovu výsadby na hlavních městských tazích, bulvárech a ve
stěžejních ulicích, na nichž se postupně opět zazelenají stromy.
„V posledních dvou letech jsme se obnově, doplnění nebo výsadbě stromořadí věnovali na desítce míst. Poslední rozsáhlejší
akcí bylo vysazení prvních třinácti stromů podél části Masarykovy třídy v místech, kde to infrastruktura dovolovala. V tom
chceme pokračovat i v příštích letech, ale je třeba brát ohled
na uložené inženýrské sítě, které jsou často v malé hloubce
a vlastně obsadily zelené pásy, jež tradičně patřily stromům,“
vysvětlil náměstek primátora Otakar Bačák, který má městskou
zeleň ve své gesci.
Sázet se naopak může ve Velkomoravské. „Na podzim
plánujeme obnovit jednu stranu stromořadí z platanů mezi
křižovatkami Schweitzerova – Rooseveltova. Postupně obnovíme výsadbu po obou stranách hlavního tahu a změny dozná
i středový pás zábradlí, kde vysadíme růže a trvalky,“ potvrdil
TÉMA

náměstek Bačák. Zdůraznil, že město se postupně snaží navracet stromy do všech dostupných lokalit, kde je to možné z hlediska koordinace s dalšími zájmy v území i z hlediska podmínek
vhodných pro stromy.

Velké plány i drobné barevné radosti
Mimo viditelných změn se pracuje také na těch, které se
v krajině projeví až v dalších letech. Plány jsou ambiciózní. Strategie zeleně a management údržby, tedy dokument,
který navrhuje klíčové propojení městských parků s příměstskou krajinou, počítá pro následující období hned s několika prioritami.
Jednou z nich je například revitalizace ASO parku přiléhajícího k ulici Na Střelnici. Ten navazuje na městskou památkovou
rezervaci a doposud se mu velké plány na obnovu vyhýbaly.
Díky dětskému hřišti a výhodné poloze se však stále častěji
stává místem pro odpočinek mnoha rodin. Ačkoli na celkovou
revitalizaci parku si budeme muset ještě nějakou dobu počkat,
drobné úpravy tam probíhají už teď. Zahradníci Výstaviště Flora
také tady, stejně jako v dalších lokalitách ve městě, vysadili do
trávníku pestrou směs tulipánů a krokusů.
Nové pestrobarevné květinové záhony se ve městě objevují poslední dva roky. Jsou jich dvě desítky. Letničky z přímého
výsevu zahradníci letos opět obnoví a v parcích a na městských
třídách znovu vykvetou cibuloviny vysazené v předchozích
dvou letech.
Největší pozornosti se tradičně těší záhony v Rudolfově aleji.
Letos je ozdobí šest tisíc trvalek a travin společně s jednadvaceti tisícovkami kvetoucích cibulovin.
„Díky stabilnímu týmu zkušených zahradníků a techniků
se nám daří propojovat zelenou i technickou stránku historických parků. I přes komplikace způsobené situací kolem
covidu a omezený rozpočet nezahálíme. Nadále pokračujeme v obnově a vytváření co nejzajímavějších záhonů i v obnově stavební a technické vybavenosti parků – veřejného
osvětlení, cest, fontány v Rudolfově aleji nebo instalaci nové
fontánky se sochou Arionka. Pokračujeme v systému odvodňování v parcích nebo naopak zavlažování ve sklenících. To
vše ke starosti o parky patří,“ popisuje ředitelka Výstaviště
Flora Eva Fuglíčková.
Osud letošních výstav je sice zatím nejistý, na přípravě
některých z nich se už ale pracuje. „S jarní Florou už jsme se
bohužel rozloučili, je to v podstatě historická událost, že tuto
výstavu vynecháváme. Připravujeme ale mnoho menších akcí,
jako jsou výstavy masožravých rostlin, orchidejí, stále se rozšiřující sbírky palem, tropických a subtropických rostlin či růží,“
doplnila Fuglíčková.

CO PŘINESE ROK 2021












Během jara a podzimu bude v parcích vysazeno dalších 15 nových stromů a několik desítek okrasných
keřů.
Horní a Dolní náměstí budou letos opět zdobit květinové pyramidy a závěsné květináče s pelargoniemi,
surfíniemi a povijnicemi.
V záhonech olomouckých parků koření a pomalu raší
cibule tulipánů, narcisů, hyacintů a řebčíků a ve sklenících už zahradníci předpěstovávají letničky, které
cibuloviny hned po jejich odkvětu nahradí.
Úprava prostoru kolem oranžerie bude letos pokračovat – vzniknou nové zpevněné štěrkové cestičky,
které doplní lavičky, odpadkové koše, zemní svítidla
a dokončí se fontánka se sochou Arionka.
Bezručovy sady a Botanická zahrada získají nové
zpevněné štěrkové cesty.
V zahradě pro nevidomé v zadní části Botanické zahrady vznikne „smyslový chodníček“.
Ve sbírce růží letos přibude více než stovka nových
kultivarů. V současné době rozárium pečuje o 665
odrůd a patří k největším v Česku.

ZAHRADNÍCI DETEKTIVY
Sbírky olomouckých skleníků, botanické zahrady i rozária se neustále rozrůstají. Nové druhy mohou zahradníci
pěstovat zejména díky fungujícím výměnám a komunikaci s jinými zahradami z celého světa.
Palmy, užitkové a léčivé rostliny tropů a subtropů, kapradiny, tillandsie, begonie, ale i téměř zapomenuté nebo
vzácné druhy růží světoznámých šlechtitelů, to vše můžeme v olomouckých sbírkách obdivovat díky spolupráci výstaviště se světovými zahradami a mnohdy i díky
téměř detektivní práci zahradníků.

ZELEŇ VE MĚSTĚ

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Stará se podle vás město o svou zeleň dostatečně?
Co byste změnili nebo doporučili?
Miloslav Tichý
ANO 2011

Yvona Kubjátová
ČSSD

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Pokud bychom hodnotili péči o zeleň
s ohledem na finanční
možnosti města, tak
jednoznačně ano. Na
starost ji má příslušný
odbor magistrátu, technické služby a Flora. Tahle „roztříštěnost“ ale občas vyvolá
zmatky. Ani pro technické služby není dobré, když jim práci organizuje úřad. Pomohlo
by sjednotit správu městské zeleně pod jeden subjekt, a to technické služby, které se
dnes starají nejvíce, dělají to dobře, a hlavně na to mají potřebnou techniku a personál. To je podle mě logická úvaha.

Olomouc má kromě
památkové rezervace spoustu parků a zeleně, o které se musí
starat. Je to náročná
práce, ale myslím si, že
to zvládá docela dobře. Například se nedá
přesně dopředu odhadnout, kolik sečí trávníků
bude potřeba nebo zda bude pršet a jak rychle tráva poroste. Toto občané sice vnímají, ale
ne dostatečně chápou, že není možné sekat
vždy. Nevědí, že ne všechny plochy s travním
porostem jsou v majetku města a soukromé
pozemky město neseče. Ořezy keřů a stromů
jsou analogické. Myslím, že mít krásné a upravené parky pohladí na duši každého z nás.

Zeleň je vizitkou města. Mělo by do ní být
investováno adekvátní množství financí
včetně kvalifikované
práce na údržbě. Je
místem, kam si chodí lidé odpočinout, děti
najdou místo pro své hry, zajišťuje ochlazování prostoru zvlhčením ovzduší. Péče o ni
se v našem městě stále zlepšuje, ale má své
rezervy. Údržba je totiž náročná a odborná
práce a tím, že je veřejná zeleň určená pro
velkou skupinu obyvatel s různými nároky, se tato práce ještě více komplikuje. Proto bychom měli zeleň chránit před vandaly
a v okolí svého bydliště o ni i pečovat.

Jiří Zima
KSČM

Martin Major
ODS

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

Pozitivem je posun
k ekologicky orientované správě zeleně
a přechod od intenzivního k extenzivnímu
způsobu obhospodařování (snížení počtu sečí) trávníků. Magistrát se evidentně snaží dodržovat doporučení
studie, kterou si, ale nejen pro tyto účely, za
nemalé peníze pořídil. Jako negativní vidím
situaci se stromy a keři, které kvůli chaotickému vedení podzemních sítí již nelze prakticky v ulicích nejen vysazovat, ale i prostě
obnovovat bez doplňujících, finančně nákladných úprav prostor výsadby.

O zeleň pečuje město správně. Vím, že si
lidé občas stěžují na
pozdě posečené trávníky, ovšem jiní zase
vytýkají sekání až příliš časté. Nechal bych to na odbornících,
kteří dobře vědí, jak se o trávníky starat. Ve
městě také přibývají stromy. Lidé si všímají
kácení, ale mnohem víc stromů přibývá, jen
na novém nábřeží jsou jich stovky. Přibývají
i parádní pestré květinové louky. Zlepšit se
musí plánování. Vadila mi situace, kdy výsadbu stromů zabrzdil objev neevidovaných
inženýrských sítí v zemi.

Olomouc patří v rámci ČR k městům s podprůměrným podílem
zelených ploch, (jen
asi 20 %) a má tak co
dohánět. S tím, jak zadluženému městu ubývá peněz, šetří se i na
údržbě zeleně. Nové zeleně tak bude přibývat jen poskrovnu. Dříve zelené plochy
se navíc zastavují developerskými projekty.
Městské zeleni by prospěla širší participace
obyvatel, namísto omezené estetizace prostřednictvím komisí městských částí. Oceňuji některá dobrá řešení z nedávné doby (tř.
Kosmonautů), stále však chybí progresivní
modrozelená infrastruktura měst 21. století.

Pavel Grasse
ProOlomouc

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Stanislav Flek
spOLečně

Chválíme město za
novou Strategii zeleně a management
údržby. Dovíme se, že
údržba veřejné zeleně spotřebuje ročně
100 mil. Kč a její rozvoj a obnova i s parky
275 mil. Otázka dostatečnosti je subjektivní.
Strategie předpokládá rozšiřování veřejných
ploch zeleně. V koncepci nám chybí úvaha,
jak bilančně i funkčně zahrnout do městské
zeleně i tu neveřejnou. I ta je plícemi města
s vodoregulační funkcí. Je tatam doba, kdy
město muselo vše vlastnit. Na rozvoji zeleně
přivítáme participaci obyvatel.

Myslím si, že naše
město má v zeleni
svůj historický odkaz,
který je potřeba chránit a rozvíjet. Parky
a výstava Flora patří
již neodmyslitelně k Olomouci. V poslední
době je vidět zlepšení celkové situace. Měli
bychom se snažit rozšiřovat nebo alespoň
zachovat stávající množství ploch, což odpovídá i našemu zapojení do modrozelené
infrastruktury. Na druhou stranu je zde obrovský tlak developerů zastavět každý kousíček země. Příkladem špatného projektu je
i nemožnost mít stromy na Horním náměstí.

Péče o zeleň se v Olomouci postupně zlepšuje. Za poslední dva
roky zahradníci Flory založili v parcích
spoustu květinových
záhonů a ve městě se zrekonstruovaly části
parků. Zahradnické středisko Flory se postupně mění ve vysoce odborný zahradnický podnik. Město získalo podrobnou
odbornou analýzu o tom, v jakém stavu je
zeleň a co je třeba s ní udělat. Podle toho je
teď třeba začít konat. Využít potenciálu zahradníků Flory, svěřit jim péči o celou zeleň
v Olomouci a tlačit na kvalitu práce ostatních dodavatelů, TSMO nevyjímaje.
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ANKETA ZASTUPITELŮ

MĚSÍCEM KNIHY BUDIŽ ÚNOR
Studené zimní měsíce v kombinaci s koronavirovými omezeními přímo vybízejí k tomu vzít do ruky knihu a kromě potřebné dávky vitamínů posilovat nejen tělesnou, ale
i duševní imunitu.
V poslední době si pár mých přátel postesklo, že více než
prodírání se v davu nakupujících, kteří v tomto čase před
pandemií atakovali obchody se všudypřítomnými slevami,
jim chybí poklidné procházení mezi regály knih v knihkupectvích či naší městské knihovně. A přitom se nejedná o žádné
urputné knihomoly, kteří by přepočítávali přečtené stránky
jako jiní spálené kalorie ze svých novoročních předsevzetí.
Přiznám se, že i pro mě se v posledních letech stala jedna
přečtená kniha za rok standardem, kterým doplňuji spousty textu z odborných časopisů a materiálů souvisejících
s mou prací. Pro některé z vás to bude asi málo, přitom patřím k těm, kteří slovy Marka Twaina v dobrém knihkupectví
nějakým tajemným způsobem cítí, že absorbují moudrost
obsaženou ve všech knihách skrz svou kůži, aniž by je vůbec otevírali. Olomouc vždy patřila k městům, kde kniha,

knihkupectví či nakladatelství požívaly společenskou úctu.
Ať jim doba či její představitelé přáli, nebo ne.
Proč se věnuji knihám v únoru, když Měsícem knihy je
od nepaměti březen? Březen byl knihám přiřknut politickým rozhodnutím v roce 1955 po vzoru Sovětského svazu,
neboť kniha byla komunistickou mocí vnímána jako ideově
výchovný nástroj, pomáhala řešit hospodářské otázky, zejména zemědělců na venkově, posilovat obranyschopnost
obyvatelstva a šířit vědecký světový názor marxismu-leninismu či spisy Klementa Gottwalda. Tolik z dobového tisku.
Dnes nám to přijde úsměvné či absurdní. Měsícem knihy se
historicky mohl stát kterýkoliv jiný měsíc, třeba únor. Paradoxem tehdejší doby byla i inspirace Týdny knihy, které pořádal
za první republiky Svaz knihkupců a nakladatelů. Ten byl v roce
1949 bez pardonu zlikvidován a majetek svazu zabaven.
Pro celý knižní trh, který teď také jako jiná odvětví prožívá těžké období, je zájem čtenářů nesmírně důležitý, bez
ohledu na kalendář. Koupí knihy, třeba online, mu můžeme
pomoci všichni.
V den, kdy píšu tyto řádky (půlka ledna), zůstávají chodbičky mezi regály i křesla poboček naší knihovny uzavřené a její
zaměstnanci netrpělivě vyhlíží návrat svých čtenářů. Když už
jsem zmínil naše paní knihovnice, nedá mi to z tohoto místa
trochu netradičně dodatečně pogratulovat jedné z nich. Paní
Hana Ševčíková se na podzim loňského roku dožila významného životního jubilea. Tato knihovnice a publicistka, autorka
vlastivědných prací z Olomoucka a regionu Hané po dlouhá
desetiletí neodmyslitelně patří k literárnímu prostředí nejen
našeho města. Také díky jejím sbírkám citátů si občas vypomůžu moudrou myšlenkou v tomto sloupku primátora.
Únor je měsícem, který má díky očkování odstartovat velké
tažení proti koronaviru. Přeji nám všem, aby v tomto duchu byl
únorem vítězným. Vítězným s malým „v“, třeba jako 22. února
1998, kdy rána Petra Svobody od modré čáry do ruské branky
odstartovala v olympijském Naganu celonárodní oslavy největšího úspěchu českého hokeje a zřejmě i sportu.
Mirek Žbánek
primátor		

Připravujeme pro vás novou rubriku...
Přinese odpovědi na vaše otázky...
Klidně se ptejte!
Od detailu po celek, od zdánlivé banality po celoměstský problém,
cokoliv vás napadne, trápí, o čem se chcete dozvědět... Zeptejte se.

Čtenářům bude od března na stránkách
Olomouckých listů odpovídat vedení města.

POHLEDEM PRIMÁTORA / OTEVŘENÁ RADNICE

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Své otázky posílejte e-mailem na adresu: otevrena.radnice@olomouc.eu
Korespondenčně své dotazy zasílejte na adresu:
Magistrát města Olomouce, Horní náměstí 583 – radnice,
771 27 Olomouc. Obálku označte heslem „Otevřená radnice“

15

„DNEŠNÍ DOBA JE NETRPĚLIVÁ,
LIDÉ BY CHTĚLI VŠECHNO HNED“
Městskou zeleň má na starosti náměstek Otakar Bačák. Když se
ho zeptáte, nakolik zeleň naplňuje jeho pracovní vytížení a nakolik osobní zájem, začne se smát. „To se nepotkává, protože
ten osobní zájem je mnohem větší,“ přiznal.
Co vám tedy zabere nejvíce pracovního času?
Ekonomika, ta se dotýká celého magistrátu, celého města. Zeleň je jen určitá část, ale i z hlediska financí to není zanedbatelné, protože je to částka kolem sta milionů korun.
To je včetně odpadu?
Ne, jen zeleň. Řádově tedy asi do pěti procent rozpočtu města.
Starat se o zeleň musí být i radost.
Je to veskrze odborná záležitost. Ze strany politika je to otázka
jakéhosi chtění komunikovaná jako požadavky obyvatel, a pak
je tam velká část vyřizování stížností, ale ta odborná část stojí
a padá s odborníky. Ti jsou na magistrátu, jsou objednateli veškerých služeb a musí vědět, co chtějí, v jaké kvalitě a musí to
umět zkontrolovat.
U koho je objednávají?
Pro údržbu běžné zeleně, která nevyžaduje sofistikovanou
práci, se využívají Technické služby města Olomouce. A pak
je tady zvláštní kategorie parků, o které se stará Výstaviště
Flora. Podíl parků je téměř třicetiprocentní, což je obrovské
množství i v rámci jiných českých měst. A naše městské parky jsme výrazně zkvalitnili vysazováním letničkových nebo
trvalkových záhonů – tím jsme se de facto přiblížili kategorii
zámeckých parků.
Čím?
Už to není jen unifikovaná zeleň a unifikované partery stromů
nebo keřů. My to dnes doplňujeme a máme to velmi různorodé,
což je náročné na údržbu. Celý areál Smetanových sadů, ale nechci to zužovat, protože motýlí loučky se vysazovaly ve všech
parcích a někdy i v sídlištní zástavbě. A je to rozdíl i finančně,
protože je to třicetkrát dražší než údržba trávníku.
Myslíte i štěrkové záhony?
Ty na třídě Svobody sklidily posměch, ale odkazovali jsme na
Smetanovy sady, kde už tři roky fungují. Teprve pak jsou v plné
kráse, kdy v nich dlouhou dobu pořád něco kvete a dokonce i po
odkvetení a zaschnutí jsou některé rostliny nesmírně dekorativní.
Dnešní doba je netrpělivá, lidé by chtěli všechno hned. Mně pak
nezbývá než vysvětlovat, že se na tu krásu musí počkat.
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Není ale zámecká zahrada více „ornamentální“?
Výsadby navrhují profesionální zahradní architekti a ti jdou
s dobou. Ona to není jen otázka výsadby a údržby. Další otázkou je postupná změna klimatu. Jsou určité stromy a keře, které
jsou schopny přežívat a prospívat i při té změně. Ale je spousta stromů, které nepřežijí to mírné navýšení průměrné teploty,
kdy se z města ztrácí zimní sněhové období. Proto dnes nejsme
schopni vrátit se k historii a používat stejné stromy a květiny,
které se k výzdobě používaly před padesáti lety. Naopak musíme se bránit i invazivním druhům. Ty se ze začátku tady nasazovaly díky tomu, že u nás nebyly schopny dojít do stádia semene,
tedy nehrozilo, že by se tady masivně rozmnožily.
Které stromy myslíte?
Například různé pajasany, javorovce a další. Musíme nyní
hledat stromy, které v jiné teplotě nebo i za nedostatku vláhy
budou schopny města okrášlit, aniž by hrozilo neregulované
zaplevelení.
Mají parky nějakou koncepci?
Smetanovy sady jsou stěžejní prostor a postupně se představy
od architekta Sendlera naplňují. V minulém roce to byla ta část
vedle oranžerie, kde se místo přežilých nevzhledných tisů vysadily platany. Ta plocha bude jednou tvořit přirozený obrovský
altán plný stínu a s příjemným posezením. Ale myslíme i na Olomouc jako město květin, což se projevuje na třídě Kosmonautů.
Máme mnohé pozitivní ohlasy i na tramvajový pás, který je zatravněný a jsou v něm trvalky. To vše se propojí s protipovodňovými úpravami a bude to typický zelený koridor.
Je takových koridorů v plánu více?
V minulém roce se dokončovala koncepce městské zeleně. Je
postavena na principu, že zeleň by měla městem procházet
v jakýchsi koridorech. Těmi přirozenými jsou třeba tok Moravy
a Bystřice a podél nich se dá projít město až do externí zeleně.
Napojili jsme ji i na městské lesy, třeba na slavonínský lesík, který se bude přebudovávat z hospodářského na rekreační. Koncepce mapuje stav zeleně a navrhuje doplnění, úpravy a údržbu, aby
nám vystačily peníze, které na to máme k dispozici.
Co vás čeká letos?
Budeme pokračovat v přípravě výsadby aleje na ulici Okružní
v pásu původních zahrádek, které už dožily.
Na co jste v obnově zeleně nejvíc pyšný?
Já mám radost zejména, když na něco získám peníze. A jako
správce rozpočtu musím být spravedlivý a nesmím nikomu nadržovat. Když se někde ušetří a podaří se investovat do zeleně, tak jsem na to pyšný. Povedlo se nám to třeba ve Slavoníně
na Arbesově mezi školou a školkou, kde vznikla zelená oáza.
Budou tam čtyři lavičky a každá je obrácena na jinou světovou stranu. A u rybníka Hamrys je založen nový parčík, vysadili
jsme tam malou lipovou alej z projektu Sázíme budoucnost od
Ministerstva životního prostředí. Pavel Konečný

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

ROZHOVOR

studenou směsí nebo se štěrkem vyplňují prázdné spáry žulových dlažeb
v centru města.

Svoz odpadu

SNÍH ZNAMENÁ
NEPŘETRŽITOU POHOTOVOST
Zimní údržba v Olomouci zaměstnává
nepřetržitě tři směny městských technických služeb. Ty jsou připraveny k zásahu,
případně ho provádějí podle schváleného operačního plánu.
„Závady ve sjízdnosti, případně závady
na komunikacích řeší naši dispečeři čtyřiadvacet hodin denně,“ potvrdil ředitel
Technických služeb města Olomouce
Pavel Dostál. Firma se stará o 324 z 360
kilometrů chodníků na území města.

Mapa chodníků
„O tom, který chodník se v zimě neudržuje, rozhoduje vedení města. Hlavní

zřetel je kladen na frekvenci chodců,
přístup k důležitým institucím, školám
nebo k hromadné dopravě,“ vysvětlil náměstek ředitele Pavel Musil.
Mimo zimní údržbu se často ocitnou i duplicitní úseky chodníků, jak byly
vybrány po projednání s jednotlivými
komisemi městských částí. Na webových
stránkách tsmo.cz je k dispozici možnost
vyhledání mapky jednotlivých městských
částí s vyznačením udržovaných a neudržovaných chodníků.
I v zimě probíhají opravy havarijních závad na komunikacích – opravy
dlažeb či dopravního značení. Opravují se výtluky na živičných vozovkách

Cílem nově zpracované strategie je
zmírnit dopady klimatických změn
a nastavit energetická opatření
Jedním z nejaktuálnějších témat je změna klimatu a její negativní dopady na
lidskou společnost, přírodní ekosystémy
a biologickou rozmanitost. Pomocí včasných a chytrých opatření je možné dopadům změny klimatu předcházet, počítat
s nimi a připravit se. Právě tomuto účelu
bude sloužit Adaptační a mitigační strategie města Olomouce.
„Častější výskyt vln veder nebo mrazů,
přívalových dešťů, povodní, sucha či jiné
extrémní výkyvy počasí, to vše je projevem změny klimatu a všichni se s těmito
výkyvy v posledních letech potýkáme.
Nepříznivé dopady probíhajících klimatických změn mají omezit právě adaptační opatření vycházející ze strategie,
kterou si nyní necháváme zpracovat.
Smyslem mitigačních neboli zmírňujících
opatření je pak snížit emise skleníkových
plynů, a tím bránit vzniku klimatických
změn,“ vysvětlil primátor města Mirek
Žbánek, čeho se strategie bude týkat.
„Koncem loňského roku jsme se připojili k Paktu starostů a primátorů v oblasti
ODPADY / ZELEŇ / KLIMA

klimatu a energetiky, který sdružuje
tisíce místních samospráv, od nichž můžeme čerpat inspiraci. Mnoho navržených opatření už ale realizujeme – stále
řešíme úsporu energie, zejména co se
týká budov, dopravy a veřejného osvětlení. Olomouc pravidelně vítězí v třídění
odpadů, budeme budovat i nové re-use
a odpadové centrum. I tak si ale myslím, že spolupráce s dalšími městy nám
může pomoct, například v dosahování
úspor a opatření za vynaložení jen běžných investic.“
Praktickou podobu totiž mitigační
opatření získávají zejména v energetických úsporách, kterými přispívají
nejen k ochraně klimatu, ale zejména
k úspornějšímu provozu. Samotná strategie je jedním ze zastřešujících dokumentů, který napomůže nasměrovat
budoucí investiční a rozvojové plány
města. Další neméně důležitou aktivitou je informovat širokou veřejnost
o současné situaci produkce oxidu uhličitého a rizikových místech ve vztahu

Technické služby i v zimě svážejí všechny
druhy odpadů. „Během vánočních svátků
došlo k mimořádným svozům papíru, kterého bylo svezeno čtrnáct tun, a samozřejmostí byl i následný svoz vánočních
stromečků,“ uvedl Musil.
Sběrové dvory zůstávají i v zimě otevřeny s běžnou provozní dobou. dtx
PRVNÍ MĚSÍC FUNGOVÁNÍ
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Za prosinec bylo na technické
služby nahlášeno celkem 268
závad, vyřízeno jich bylo 258.
Jednotlivé kategorie nahlášených
závad:
Odpadové hospodářství:
39
Veřejná zeleň:
30
Veřejné osvětlení:
90
Místní komunikace:
60
Čištění:
15
Městský mobiliář:
29
Ostatní:
5

ke klimatickým jevům a také o opatřeních, která mají minimalizovat dopady
předpokládaných klimatických změn
na území celého města.
Na zpracování této strategie nyní statutární město Olomouc získalo devadesátiprocentní dotaci, takže se bude
na financování spolupodílet částkou ve
výši necelých 140 tisíc korun. Uspělo
totiž se žádostí o podporu z dotačního
programu Státního fondu životního prostředí, z výzvy Oslo z programu Životní
prostředí, ekosystémy a změna klimatu
financovaného z Norských fondů 20142021, číslo SGS-3.
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 tvořena
v souladu s výstupy projektu Olomouc
plánuje budoucnost 2 a s Energetickou
koncepcí Olomouckého kraje. S konkrétními adaptačními a mitigačními
opatřeními, jako jsou modro-zelená infrastruktura, energetické úspory nebo
čistota ovzduší, bude mít strategie zásadní vliv na možnost čerpání finančních prostředků z budoucích výzev
Norských fondů nebo dotačních titulů
Evropské unie. jau

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

17

Pomoc při trvalé péči nabízí odlehčovací služba
V domácnosti pečující dlouhodobě o osobu s mentálním postižením občas přicházejí situace, kdy se nikdo nemůže blízkému
dostatečně věnovat. Odlehčovací služba
pro lidi s mentálním postižením z Olomouce může podpořit udržení zdravého života
rodiny nebo být účinným způsobem řešení
krizových situací v životě pečujících.
„V ideálním případě se sice podílí na
péči o osobu s mentálním postižením více
členů domácnosti či širší rodina. Mnohdy
však tato péče závisí pouze na jednom či
dvou nejbližších, jimiž jsou nejčastěji rodiče. Lehce pak může dojít k jejich fyzickému i psychickému vyčerpání nebo sociální

izolaci,“ uvedla Irena Petruchová z organizace Spolu.
V Olomouci začalo Spolu nově poskytovat odlehčovací službu pro lidi s mentálním postižením od 7 do 64 let, o které
pečují jejich blízcí.
„Asistenti služby přichází individuálně
za uživatelem do jeho domácího prostředí
a tráví s ním čas, jako by byla přítomna jeho
osoba blízká. Napomáhají se vším, s čím
uživatel potřebuje pomoci – při jídle, pití či
oblékání, při pohybu doma nebo ve venkovním prostředí,“ vysvětlila Petruchová.
Uživatelé také mohou docházet ve
stanovených termínech do sídla Spolu na

Dolním náměstí, kde jsou připraveny prostory pro skupinovou práci i relaxaci.
V případě zájmu kontaktujte Vendulu
Solovskou na telefonu 731 186 742 nebo
e-mailu odls@spoluolomouc.cz. dtx

Vzniklo nové zařízení pro osoby s poruchou autistického spektra
Jedenáct osob s poruchou autistického
spektra najde péči a zázemí v novém
objektu, který vybudoval Olomoucký
kraj na Nových Sadech poblíž kojeneckého ústavu.
Nové zařízení vyrostlo takzvaně na
zelené louce. Dvoupodlažní budova
obklopená malou zahradou je členěná
do dvou domácností. V jednom křídle se
nachází pět jednolůžkových pokojů pro

mladistvé a dospělé klienty, ve druhém
pak šest jednolůžkových pokojů pro děti.
Každá domácnost je vybavená prostorami pro aktivity klientů a místností bezpečného pobytu.
„Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč je poskytovat prostřednictvím sociální služby
podporu a pomoc lidem s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního

postižení a problémového chování. Způsob realizace služby vychází z individuálně určených potřeb klientů. Služba ve
spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci,“
uvedl ředitel centra sociálních služeb
Klíč Petr Matuška.
Výstavba nového objektu přišla na
bezmála 46 miliónů korun. dtx

COVID-19

informační linka
města Olomouce

800 606 800
Pokud máte nárok na očkování proti koronaviru,
ale nevíte si rady s internetovým rezervačním
systémem, obraťte se na bezplatnou infolinku
800 606 800. Na té vám naši sociální pracovníci
zodpovědí všechny případné otázky nebo vám
pomohou se samotnou registrací.
Služba je určena především pro seniory, kteří
nemají internet ani nikoho blízkého, kdo by jim
s rezervací termínu pomohl. Registrace je možná
na webových stránkách registrace.mzcr.cz,
případně na celostátní informační lince 1221.

PR2102010

covid19.olomouc.eu
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TŘI KRÁLOVÉ PŘÁLI NA DÁLKU,
JEDNU TRADICI ALE NEVYNECHALI
Před olomouckou katedrálou sv. Václava
přáli letos Tři králové všem lidem dobré
vůle šťastný nový rok na dálku. Tradiční
sbírka se konala historicky poprvé
online a lidé proto skupinky koledníků
letos u svých dveří nepřivítali.
V kostýmech Tří králů, ovšem bez dalších skupin koledníků, se setkali 6. ledna

před dómem biskup Antonín Basler,
prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek a primátor Mirek Žbánek. Společně se v katedrále
poklonili narozenému králi v jeslích, po
modlitbě popřáli na dálku všem šťastný nový rok a symbolicky tím zahájili
sbírku v olomouckém děkanátu i celé
arcidiecézi.

Tři králové přesto nevynechali alespoň
jednu tradici. S novoročním poselstvím
zavítali na krátkou návštěvu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
„Sbírka pomáhá už řadu let a bez
dobročinnosti by některé služby Charita
vůbec nemohla poskytovat. Věřím, že si
lidé, kteří ctí tříkrálovou tradici a chtějí
pomáhat, našli cestu a jejich dobročinnost bude významná,“ uvedl arcibiskup
Jan Graubner, který se sám zotavuje po
prodělané nemoci covid-19.
Loni se na Olomoucku vybraly dva
miliony korun. „Letos získané prostředky půjdou na podporu rozvoje domácí
hospicové péče a na pomoc lidem s psychosociální poruchou nacházejícím se
v nouzi,“ potvrdila koordinátorka sbírky
Veronika Velčovská.
Virtuálně přispět je tentokrát možné
do konce dubna do online kasičky na
www.trikralovasbirka.cz. Další možností jsou dárcovské SMS zprávy nebo bankovní převod. ste

Tříkrálový koncert pro hrdiny z první linie
Jako poděkování všem
bezejmenným hrdinům, kteří
v tomto čase denně nasazují své
životy v boji proti koronaviru,
zazněl 21. ledna koncert
z Arcibiskupského paláce.

Streamované skladby Bacha, Mozarta,
Purcella, Bendy či Vivaldiho v podání
souboru Camerata Classica a sopranistky
Markéty Israel byly určeny lékařům
sestřičkám, hasičům, policistům
a sociálním pracovníkům za jejich

obětavou práci. Těm ze slavnostní
dvorany poděkovala i náměstkyně
primátora Markéta Záleská.
Koncert bylo možné sledovat online
ne webu města a YouTube, kde je nyní
jeho záznam. pok

Nadace Via vyhlásila program Živá komunita
Nadace Via opět otevírá program Živá
komunita na podporu aktivních lidí, kteří
chtějí svojí činností pozitivně ovlivňovat
život ve svém okolí. Neformální skupiny
a malé neziskové organizace mohou obdržet finanční příspěvek až sto tisíc korun
na podporu komunitních projektů či čtyřicet tisíc na obhajobu veřejného zájmu.
„Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli
se na zlepšování sousedských vztahů,
ŽIJEME SPOLU

budovali vzájemnou důvěru, přispívali
k soběstačnosti místních společenství
a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině,“
prohlásila manažerka programu Helena Masníková.
Nadace podporuje komunitní projekty, jako jsou sousedská setkávání, pouliční slavnosti či nekomerční kulturní akce,
a nabízí aktivním lidem prostředky k vytváření míst k setkávání, tvorbě komunitních zahrad, obnově drobných památek

či oživování tradic. Podpořeny mohou
být i projekty spočívající ve výsadbě
stromů či alejí, čištění studánek, obnově
remízků nebo tvorbě tůní.
Součástí nabídky programu jsou také
vzdělávací semináře, které účastníkům
ukážou, jak získat další peníze na svůj
projekt z místních zdrojů či jak udělat komunitní mapování.
Bližší informace jsou na webu
nadacevia.cz dtx

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ BYTY K PRONÁJMU






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 402,- Kč.
Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1941 a starší a 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.

Poplatek lze zaplatit v úředních hodinách hotově či platební kartou na pokladně budovy NAMIRO, Palackého
14 a Hynaisova 10 nebo na detašovaných pracovištích
magistrátu. Bezhotovostním převodem či poštovní poukázkou na účet číslo: 19-1801731369/0800, variabilní
symbol = 1337, specifický symbol = rodné číslo.

PR2102014

K oznámení hromadné platby je možno využít formulář k vytištění či elektronický formulář, vše dostupné na
www.olomouc.eu/urad-online/oznameni-spolecneho-zastupce
Podrobné informace jsou na webu města
www.olomouc.eu, případně na oddělení místních
poplatků, na telefonních číslech 588 488 617–621,
588 488 611–612, nebo 734681304,734690596,
734690567,733593991.

Statutární město Olomouc nabízí byty k pronájmu.
Termín pro podání žádostí je do 10. 2. 2021. Fotografie
bytů a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.
Černá cesta 5, č.b. 4, ve 2. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu
34,13 m2). Jistota 10.000,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/měsíc,
tj. 3.393,- Kč + zálohy na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem. Rozměry: pokoj: 16 m2, kuchyň:
5 m2, předsíň: 2,6 m2, balkon: 1,5 m2, sklep: 5 m2
Ztracená 1, č.b. 12, v 5. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu
92,48 m2). Jistota 13.000,- Kč. Nájemné 104,- Kč/m2/měsíc,
tj. 9.507,- Kč + zálohy na služby. Elektřinu a plyn si nájemce sjedná přímo s dodavateli. Rozměry: pokoje: 30+26 m2,
kuchyň: 15 m2, předsíň: 12 m2, komora: 2 m2, sklep: 2 m2
Topolová 9, č.b. 14, ve 2. NP, o velikosti 1+kk (plocha bytu
40,20 m2). Jistota 10.000,- Kč. Nájemné 120,- Kč/m2/měsíc,
tj. 4.614,- Kč + zálohy na služby. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem. Rozměry: pokoj s kuchyňským
koutem: 23 m2, předsíň: 5,6 m2, komora: 3,40 m2
Nabídka bytů bude zveřejněna od 20. 1. 2021 do 10. 2. 2021
včetně.
Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, a. s, bytové oddělení, Školní 2, 779 00
Olomouc, tel. 585 238 119.

PR2102015

NEZAPOMEŇTE DO 31. KVĚTNA UHRADIT
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2021

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče vyhlašuje program

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ na rok 2021.
Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité
kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou,
a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu zpracované na předepsaných formulářích, a to „Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na rok 2021“ a „Žádost o státní dotaci v roce 2021“ včetně povinných příloh podává vlastník na úřad příslušné
obce s rozšířenou působností (Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče) do 28. února 2021.
Vyhlášení programu, formuláře žádostí a formuláře příloh jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury:
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
Nově je na formuláři „Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021“ uveden požadavek na potvrzení ze strany Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Olomouc (Petrášův palác, Horní nám. 25), kde NPÚ osvědčí datum zápisu do
Ústředního seznamu kulturních památek, který dle ustanovení zákona o státní památkové péči vede.

Další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti lze získat na odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce v pondělí a středu od 8 – 12 a od 13 – 17 hodin po předchozí telefonické domluvě
(Kateřina Vařeková, kancelář č. 1.14, tel. 588 488 131, e-mail: katerina.varekova@olomouc.eu).
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Upozorňujeme žadatele, že žádosti, které nebudou NPÚ potvrzeny, nebudou odborem památkové péče přijaty a zařazeny do Programu.

V čele dvou městských akciovek jsou noví předsedové
Přechodem na koncernové řízení zanikla
v akciových společnostech stoprocentně vlastněných městem pozice ředitele.
V čele firem nově stojí předsedové představenstva.
Stejně jako ostatní městské akciové
společnosti jsou obě firmy od roku 2019
spravovány podle německého modelu
řízení. Vedení akciové společnosti tvoří
tříčlenné představenstvo. Shodou okolností oba noví muži v čele městských
firem prošli zhruba ve stejnou dobu poměrně složitým a přísným výběrovým
řízením.

Technické služby: Pavel Dostál
Novým předsedou představenstva Technických služeb města Olomouce je od 11.
ledna Pavel Dostál. Hodlá pokračovat ve

všech činnostech, které směřují k modernímu nakládání s odpady, a chystá
se Technické služby aktivně zapojit do
Smart City projektů.
„Technické služby jsem vždy vnímal
jako stabilního
partnera pro poskytování služeb a činností,
na kterých závisí
každodenní život
města. Mým cílem





277 zaměstnanců
základní kapitál
141 milionů korun
obrat v roce 2020
311 milionů korun

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

je moderní, fungující technická
infrastruktura, která je bezpečná,
ekologická a občanům bude spolehlivě sloužit,“ řekl Dostál.
Výběrové řízení na pozici předsedy představenstva město jako
stoprocentní vlastník společnosti
vyhlásilo loni v září. „Celý proces
výběru nového šéfa jsme organizovali společně s externí personální agenturou. Podařilo se nám
jej udělat opravdu profesionálně
a transparentně, zastoupení ve výběrové komisi měla také opozice. Absolvovali jsme mnoho jednání a pohovorů,
pročetli spoustu koncepcí a personálních
dokumentů uchazečů. I když ve finálním
výběru bylo mnoho kvalitních kandidátů,
věřím, že jsme vybrali toho nejlepšího,“
objasnil předseda dozorčí rady Technických služeb Miloš Tichý.
Pavel Dostál má zkušenosti s řízením
velké společnosti, projektových týmů
i vedením lidí. Veřejnosti byl znám například jako ředitel akciové společnosti
OLTERM & TD Olomouc. V pozici předsedy představenstva chce pokračovat ve
všech aktivitách společnosti směřujících
k modernímu nakládání s odpady.
„Máme na to být v tomto směru vzorem. Společně s městem máme připraven
projekt nového odpadového centra
s třídící linkou, Re-Use centrem a nový
sběrový dvůr. Budu jednoznačně podporovat vše, co bude mít pozitivní vliv na
životní prostředí,“ vysvětlil Dostál.
Jeho hlavními úkoly pro následující
období bude zvyšování kvality poskytovaných služeb a nastavení vyrovnaného
hospodaření společnosti. „Chceme, aby
perfektně fungoval svoz odpadu, úklid
a čištění, údržba místních komunikací,
péče o městskou zeleň, v tomto období
také zimní údržba a další služby. Stejně
tak musíme udržet stabilní hospodaření
společnosti i v této nelehké koronavirové
době,“ podotkl k práci nového šéfa předseda dozorčí rady Miloš Tichý.
Technické služby města Olomouce
zabezpečují svoz a likvidaci komunálního odpadu, opravy a údržbu komunikací,
čistění města, provoz a údržbu veřejného
osvětlení a světelných signalizačních zařízení i údržbu veřejné zeleně.

Dopravní podnik: Jaroslav Michalík
Dopravní podnik města Olomouce má
nového předsedu představenstva. Od
1. ledna jím je Jaroslav Michalík, který od března loňského roku působil

v dopravním podniku na pozici člena
představenstva pověřeného vedením obchodně-ekonomického úseku.
„Všech pět uchazečů, kteří postoupili do závěrečného kola výběrového
řízení na pozici předsedy představenstva, bylo velmi kvalitních. Výběrová komise i dozorčí rada se většinově
shodla na jménu dosavadního ekonomického náměstka jednak kvůli jeho
představeným vizím dopravního podniku, ale také díky zkušenostem z jeho
dosavadního působení ve společnosti,“
informoval předseda dozorčí rady společnosti Josef Kaštil.
Jaroslav Michalík má bohaté zkušenosti
ze soukromé sféry, kde působil především v oblasti automobilového průmyslu. Primárním cílem nového předsedy
představenstva je v současnosti hlavně
zvládnout aktuální situaci související
s epidemií nemoci covid-19 a s tím plynoucí pokles tržeb.
„Během svého působení ve vedení
společnosti bych se chtěl zaměřit na zavádění moderních technologií a postupů
do veřejné dopravy. Například zavedení
elektronického odbavování cestujících
přímo ve vozidlech či přípravu k přechodu na nízkoemisní a bezemisní vozidla,“
představil své priority Michalík.
Zároveň přiznal, že by se rád naučil
řídit tramvaj.
Dopravní podnik města Olomouce
ročně přepraví necelých šedesát milionů
cestujících. mmo





www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

450 zaměstnanců
základní kapitál
180 milionů korun
obrat v roce 2020
460 milionů korun
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ROZHOVOR

I JÍDLO MŮŽE BÝT UMĚNÍ
Kuchař kuchařů Přemek Forejt (*1987) používá jen domáckou podobu svého jména. „Protože rodiče mi
říkali Přemysle, jen když jsem zlobil. Okřikovali mě tak. Když slyším Přemysle, tak vím, že se něco děje...“
Šest let vaří v olomoucké restauraci Entrée a vaří tak, že Olomouc dostal na gastronomickou mapu.
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Jaké to je přijít z Brna do Olomouce?
Krásný. Já su hrdej Brňák, hrozně rád se
do Brna vracím a miluju to tam v létě,
ale jsem v Olomouci strašně spokojenej.
A do Olomouce se vracím jako domů,
rychle jsem si zvykl.
Říká se, že hospodu dělá kuchař. Udělal
jste vy Entrée? Anebo Entrée udělalo vás?
Já si myslím, že Entrée udělal celý tým,
ne jenom já. To je dalších asi třicet pět
lidí. Nejsou to jen kuchaři. Hospoda není
jenom o kuchařích a o jídle. Kdybychom
vařili dobře, ale obsluhoval vás někdo,
kdo je arogantní nebo vám nesedí, tak
už se do té restaurace nikdy nevrátíte.
Takže já Entrée beru jako celek. Vlastně
každej, kdo tady dělá.
Jste známý i díky tomu, že jste byl v porotě
MasterChef Česko, jak jste se tam dostal?
Jeden den mi zavolali, jestli náhodou nechci porotcovat, jestli bych měl zájem, a já
jsem řekl, že jo. Šel jsem na casting, a pak
mi za měsíc zavolali, že by mě chtěli.
Baví vás to, takhle hodnotit?
Jo, moc. Je to něco úplně jinýho. Je to
úžasná zkušenost, spousta zajímavých
nových lidí, pro mě to bylo inspirativní
i pro mou práci.
Je nějaký fígl, jak poznat dobrého kuchaře?
Asi to, že má plnou restauraci.
No a když hodnotíte, jak poznáte, jestli to
někdo udělal dobře nebo ne?
Dívám se a zajímá mě, jak ten člověk nad
tím přemýšlí. Všechno je to o chuti, pokud
mi to chutná, říkám jo, tak ty vaříš dobře.
Stalo se vám někdy, že jste vrátil
jídlo v restauraci?
Možná se to stalo, ale nepamatuju si to,
musel by to být velký průšvih, abych vrátil
jídlo. Spousta lidí si právě myslí, že tím, že
jsem porotce, tak jsem rejpavej, ale ono to
tak vůbec není, v reálném životě jsem rád
za každé jídlo, které mi někdo uvaří.
Jaké jídlo nemáte rád?
Já nejím takový ty hmyzy a býčí žlázy a podobný věci, to mi nějak moc nechutná…
Ale jinak všechno...
Ale jinak všechno. Jako malej jsem nejedl
žádný tlustý maso, nejedl jsem rajčata,
ale postupem času jsem se k tomu projedl a miluju to. Jako dítě bych v životě
nesnědl vepřovej bůček, teď bych se ho
užral. A miluju španělský ptáčky, pečenou vepřovou plec se zelím a tak.
ROZHOVOR

Jak je možné, že jste tak hubený, když
máte tolik oblíbených jídel? Sportujete?
Už ani moc ne právě, ale já celkově málo
jím, spíš jenom zobu. Pozobávám celý den.
Může být jídlo podle vás i něco jako umělecké dílo?
Měli jsme tady jeden chod, který se jmenoval Jackson Pollock, a ten vypadal
jako jeho obraz. Poslední tečka Jakcksona Pollocka – což byla vlastně treska,
která se jmenuje Pollock Cod, takže se
to k tomu ještě hodilo. Byla k tomu různá
barevná pyré, splashovala se na talíř a ta
poslední tečka byla ta, že zbytek omáčky byl servírován se štětcem a lidi si to
dotečkovávali sami. Byly to vlastně čtyři
obrazy, vždycky treska a měnily se tomu
různý garnishe. Jednou to bylo s brokolicí a s kari a s černými olivami a slaným
jogurtem, takže tam byla zelená, žlutá,
bílá a černá, další byla s červenou řepou
a oranžovým rakytníkem, a takhle se to
měnilo... Ano, myslím si, že jídlo může být
umění.
Máte rád tvarůžky?
Mám. My vždycky máme na lístku něco,
co je s tvarůžky, protože to sem patří.
Dělali jsme dokonce jeden chod, který se
jmenoval Hanácký poklad. Byla to trojkombinace tvarůžků a jedlo se to postupně. Dostali jste na kameni takový jako
malý hříbky, který byly z čerstvých tvarůžků, taková pěna s kloboučkem, potom
jste přešli do takovýho močálu, kde byla
tvarůžková pěna s cibulovým džemem
a kysaným zelím, a to byly dva týdny zralý tvarůžky. A potom byly tři týdny zralý
tvarůžky. Z nich byl udělaný krém pozlacenej jedlým zlatem a v takové pokladně, ke které jste si museli najít klíč, jste
se dostali k nejzralejšímu tvarůžku.

Myjete nádobí?
Někdy jo, několikrát jsem tady myl nádobí, když to bylo potřeba. To k tomu patří,
když nemáte umytý nádobí, tak nemáte
na co servírovat. A ne jenom já. Řekl bych,
že je to moje první restaurace, kde nejsou
takový ty hejty mezi kuchaři a číšníky.
Všude, kde jsem byl, tak vždycky číšníci
nenáviděli kuchaře a naopak. Tady to funguje, tady jsou všichni zajedno.
Kam byste šel do restaurace v Olomouci?
Když jsem doma a chci si objednat nějaký jídlo, tak si objednám z The buns. Moc
rád chodím do Long Story Short a chutná
mi ve Steak Housu a v létě Hanácká. A co
se mi hrozně líbí, tak Moravská na náměstí. A nejvíc majitel, jak tam chodí ve
fraku. Ta stará Francie – to, co se vyučuje
na školách, tak to se tam reálně děje, to
nikde jinde není. Nikde jinde mě neobsluhoval číšník ve fraku, který má svýho
commiho a servíruje všechno zvlášť,
přesně tak, jak jsme se to učili. Připomínalo mi to českou verzi Grand restaurant
pana Septima. A v tom je to unique.
S kapelou Nebe jste nazpíval písničku Stella, budete se hudební kariéře více věnovat?
Já jsem kuchař a chci být kuchař. Ale je
dost možný, že třeba ještě něco s klukama
vydáme. Nikdy ze mě nebude frontman nějaké kapely, ale pokud budu mít možnost,
tak si vždycky rád s někým zazpívám.
Takže je to koníček?
Člověk musí mít koníčky, aby mohl vypnout. Mám rád veškerý věci na prknech,
takže snowboard, skateboard, wakeboard a miluju hokej.
Iveta Krausová, Pavel Konečný

Kdo vymýšlí názvy těch chodů?
Většinou já. Ty úchylárny jdou asi z mé
hlavy, ale spousta skvělých věcí přinesl
i můj personál.
A vy v Entrée skutečně vaříte, nebo chodíte jenom ochutnávat?
Dá se říct, že už to tak trošičku je. Mám
dva zástupce, který tomu šéfujou, ale
vždycky když se mění jídelní lístek, tak
jsem tady. Ochutnáváme a navařujeme
to s klukama, a potom samotný servis
už je víc na nich. Mám kolem sebe
skvělej tým, takže já si můžu dovolit
tady nebýt.
Co vás v kuchyni nejvíc naštve?
Bordel.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO PŘEMKA
FOREJTA? VÁNOČKA S MÁSLEM.
„Vezmete vánočku, nakrojíte si
plátek, ale ten plátek musí být
takhle… přesně takhle, centimetr
a půl až dva, a tím máslem nesmíte šetřit.“ A vánočka musí být jen
s mandlemi, bez rozinek.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Univerzita otevře studijní program pro vrcholové sportovce
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého jako první v Česku nově nabízí
bakalářský studijní program určený aktivním vrcholovým sportovcům, kteří se
chtějí připravit na svou druhou profesní
kariéru. Vzdělání a znalosti umožní absolventům uplatnit se i po skončení své
aktivní sportovní kariéry.
První ročník programu nazvaného Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců se otevře se začátkem
akademického roku 2021/2022. Díky novému studijnímu programu se sportovcům
otevírá možnost získat kvalitní vzdělání
a kvalifikaci pro další uplatnění ještě před
koncem jejich aktivní sportovní kariéry, ke
kterému dochází v rané fázi produktivního
věku, tedy mezi 23. až 35. rokem života.

„Studijní program je unikátní v tom, že
má definovaná vstupní kritéria výhradně
pro aktivní vrcholové sportovce, a přestože jde o plnohodnotné studium, je organizačně maximálně uzpůsobeno tak,
aby se sportovci mohli při studiu nadále
naplno věnovat svému sportu. V současnosti jsme první a jediná česká vysoká
škola, která takové studium nabízí,“ uvedl garant programu a zároveň děkan fakulty tělesné kultury Michal Šafář.
Maximální individualizaci a flexibilitu
studia umožňuje jeho modulové uspořádání úzce propojené s dalšími studijními
programy fakulty. Jednotlivé moduly zahrnující přednášky, semináře i individuální
konzultace se zaměřují na oblast sportovního, kondičního a také mentálního tréninku a sportovních specializací, nechybí

ani manažersko-právní modul zahrnující
témata sportovního práva, managementu sportu, základů finanční gramotnosti
nebo projektového řízení.
„Absolventi budou odborníky v oblasti komplexního řízení sportovní
přípravy dětí, mládeže a dospělých
v rekreačním a výkonnostně-vrcholovém sportu s odpovídajícími
sociálně-personálními, pedagogicko-psychologickými a manažersko-právními kompetencemi. Uplatnění najdou
ve sportovních svazech a klubech, ale
také třeba ve státní správě související
se sportem, v neziskových organizacích
sportovního charakteru, případně jako
kondiční trenéři, instruktoři pohybových aktivit nebo mentální koučové,“
uzavřel děkan Šafář. deš

Hráčky Rugby Severní Morava mají třetí vlastní kalendář

Tvrdý sport a krásné ženy, které ho
hrají. Kalendáře s ženským týmem
Rugby Severní Morava mají již svou
tradici. Hráčky Olomouce a Ostravy
nafotily na hřišti v hanácké metropoli
již třetí kalendář.
V areálu Lokomotivy nevznikl kalendář náhodou. Právě tady je domovské
hřiště družstva Severní Morava, v jehož
dresu nastupují hráčky Rugby Clubu Olomouc a také hostující hráčky TJ Sokol
Mariánské Hory. „První vyšel jako propagace rugby a podpora tehdy nového
týmu. Teď už to bereme jako tradici,“ řekla Denisa Škrobánková, jedna z ostravských hráček.
Focení kalendáře zkomplikoval covid.
Ragbistky coby modelky se tu musely
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převlékat přímo na hřišti, neměly žádnou šatnu a venku bylo zataženo a asi
deset stupňů. „Třeba pro fotky na měsíc
červenec jsme měly připravený nafukovací bazének, ale vzhledem k absenci šatny a vody jsme si musely poradit
jinak a tahaly jsme bazének s venkovní
vodou s holkami přes celé hřiště, což
bylo náročné, ale také úsměvné. Jinak
jsme si focení užily a myslím, že máme
moc hezkou vzpomínku,“ vzpomínaly
protagonistky focení.
Pro všechny bylo focení novou zkušeností a také zajímavým zážitkem. „I když
jsem takhle před objektivem stála poprvé v životě, byla to díky mým holkám
a spoluhráčkám pohoda. Vůbec jsem se
nestyděla, v podstatě jsem o fotografce

www.olomouc.eu

chvílemi ani nevěděla. Nejtěžší na tom
všem byla zima, příště kalendář musíme
fotit dříve,“ prohlásila Eliška Tomanová
z Rugby Clubu Olomouc.
„Ze začátku jsem byla nervózní z toho,
že bych měla stát před objektivem, přece
jen nejsem žádná modelka. Dost jsem se
styděla. Tohle mi ale pomohly překonat
holky z týmu, díky uvolněné a přátelské
atmosféře. Nakonec jsem se při celém
focení cítila, jako když blbneme v šatně
po tréninku. Moc jsem si to užila a jsem
spokojena i s výsledkem,“ popsala focení
Jarmila Stanková.
Zájemci mají stále možnost si kalendář objednat na webu Rugby Clubu
Olomouc. Klub Rugby Severní Morava
najdou zájemci i na Instagramu. deš
SPORT

PROJEKT SPORTUJ
V OLOMOUCI POMÁHÁ KLUBŮM
Nejen orientaci v nabídce sportovních
událostí v Olomouci nabízí lidem webový portál a stejnojmenná mobilní aplikace Sportuj v Olomouci.
Aplikace pomáhá především menším
sportovním klubům a skupinám, které
pořádají zajímavé sportovní akce, ale
nemají dostatek finančních prostředků
na vlastní propagaci. Všechny své zápasy, turnaje i další akce můžou zdarma
prezentovat právě na portále Sportuj
v Olomouci.

Projekt nenabízí pouze seznam klubů
a událostí, ale jednotlivým klubům pomáhá s propagací, s efektivní komunikací s fanoušky a také se správou klubu
a jednotlivých týmů. Kluby, které již systém používají, si chválí zejména evidenci
docházky na tréninky, zápasy a komunikaci s rodiči hráčů bez nutnosti používání sms, e-mailů či jiných komunikačních
kanálů. Další využívanou funkcí je také
organizování turnajů s online výsledky
zápasů.

Na oficiálních stránkách
www.sportujvolomouci.cz a v mobilní
aplikaci najdou uživatelé přehledně a jednoduše informace o sportovních klubech,
skupinách a sportovištích působících na
území města Olomouce, včetně jejich popisu, kontaktu, otevírací doby a pořádaných
událostech. Jednotlivé informace tak nemusí složitě dohledávat z několika zdrojů.
Dále rodiče najdou speciální sekci s nabídkou sportu pro děti. Lidé si mohou také
vybrat, jestli chtějí nalézt možnosti, kde
sportovat, jít se na sport podívat nebo být
pouze informováni o sportovním dění.
„Nezáleží na tom, jestli jste vrcholový
sportovec, začátečník nebo sportovní fanoušek, jestli váš tým hraje nejvyšší soutěž, či hrajete jednou týdně pro radost.
Sportuj v Olomouci je pro všechny. Staňte se i vy součástí olomoucké sportovní
komunity. Stažení mobilních aplikací i registrace na portálu jsou zcela zdarma,“
zve k registraci Vojtěch Hala z oddělení
sportu olomouckého magistrátu. deš

Nejlepší sezona talentované tenistky Lindy Klimovičové
Mezi velké naděje českého tenistu patří
šestnáctiletá hráčka z Olomouce Linda
Klimovičová. V průběhu minulého roku
na sebe upozornila především vítězstvím
na juniorském turnaji ITF v Istanbulu.
Klimovičová zářila také v naprostém
závěru sezony, kdy v sestavě Prostějova
nastoupila v extralize smíšených družstev. Výhrou nad pardubickou Veronikou
Vlkovskou pomohla týmu k pozdějšímu
stříbru a odehrála i vyrovnaný duel s Barborou Strýcovou.
Hodně složitá sezona v době pandemie se tak pro Klimovičovou stala její
dosud nejúspěšnější.
„Kvůli covidu bylo málo turnajů,
přesto jsem hrála čtyři finále a vyhrála
jsem nějaké juniorské podniky ITF. Mezi

ženami jsem vyhrála v Česku nějaké áčko
a už jsem se rozkoukala. Mám radost, že
jsem stíhala a že jsem s nimi hrála vyrovnaně. Z pohledu výsledků to byla nejvíce
vydařená sezona,“ ohlédla se za uplynulými měsíci Klimovičová, která by se v letošním roce ráda podívala na juniorské
grandslamy.
„Hodně na tom při tréninku pracujeme. Chci se dostat na tyto turnaje a něco
tam i uhrát. Především na Roland Garros
a do Wimbledonu. To jsou dva hlavní
cíle,“ plánuje tenistka.
Výsledky na juniorských turnajích
přinesly také možnost zahrát si mezi ženami. Na turnaji v Přerově uspěla v kvalifikaci a prohrála až v hlavní soutěži, když
nestačila na Američanku Grace Minovou.

Pak se dostala do extraligové sestavy
Prostějova.
„Za extraligovou zkušenost jsem moc
ráda. Potkala jsem hráčky, které jsem dříve viděla jen v televizi. Katku Siniakovou,
Kristýnu Plíškovou nebo Viktorii Kužmovou. A zahrála si s Bárou Strýcovou.
Potěšilo mě, že od základní čáry to bylo
vyrovnané a rozhodovaly detaily,“ považuje za povzbuzující Klimovičová. deš

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

INZ2102007

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín
Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, chronických
chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

SPORT

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

Knihovna města Olomouce
Vzhledem ke stále se měnící situaci si před každou návštěvou
knihovny i akcí prosím zkontrolujte aktuální stav (minimálně PES
stupeň 3) na www.kmol.cz nebo FB. Protože je počet účastníků
omezen, je třeba se předem registrovat. Kontakty níže.
8. a 9. 2. od 13 do 17 hodin, pobočka Brněnská – výtvarná dílnička
Veselý chameleon - výroba záložek do knihy. Tel. 731 611 842 nebo
brnenska@kmol.cz
9. 2. 13:30 od 16:30 hodin, pobočka Neředín – Valentýnské tvoření
pro děti od 5 let. Tel. 585 415 453 nebo neredin@kmol.cz
9. a 11. 2. 9 od 11 hodin, oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky
– Valentýnské dílničky – tvorba přáníček pro své blízké. Tel. 585 545
126 nebo detske@kmol.cz
9. a 11. 2. od 13 do 18 hodin, pobočka Holice – výtvarné dílničky,
kdy budeme vyrábět origami srdíčko k Valentýnu. Tel. 730 815 717
nebo holice@kmol.cz
10. 2. od 10 hodin, pobočka Neředín - 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 Zvířecí hrdinové. Dospělé potěšíme tipy na zajímavé dětské knížky. Tel. 585 415 453 nebo neredin@kmol.cz
11. 2. od 13 do 18 hodin, nám. Republiky i všechny městské pobočky
- Najděte své srdce – hledejte v knihovnách papírová srdíčka s poselstvím – pokud se dotknou Vašeho srdce, můžete si je ponechat.

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
4. 2.
19:00
online

Německý romantismus v hudbě
R. Strauss, J. Brahms
Mikuláš Koska – lesní roh,
Jakub Klecker – dirigent

23. 2.
17:30
online

Hřejivý hlas lásky pod hvězdným nebem
hudební podvečer pro nastávající rodiče
H. Berlioz, Ch. Gounod
Irena Troupová – soprán, Barbara Maria Willi – kladívkový klavír, Markéta Vejvodová –
průvodce programem

26. 2.
20.00
online

I. Žebeljan, W. A. Mozart, B. Bartók
Jan Ostrý – flétna, Jana Boušková – harfa,
Tomáš Netopil – dirigent

Všechny koncerty budou v uvedených dnech a časech
ke zhlédnutí online na webu www.mfo.cz, anebo
na facebooku MFO. Bližší informace k jednotlivým
koncertům tamtéž.
» www.mfo.cz

15. 2. od 15 do 18 hodin, nám. Republiky – Klub deskových her. Přivítáme další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či nové stolní
hry. Hry si lze půjčit domů. Tel. 585 545 123 nebo dospele@kmol.cz
18. 2. od 16:30 hodin, pobočka Jungmannova – Fantastický měsíc –
náš soused – povídání s amatérským astronomem Josefem Masničákem. Tel. 585 243 011 nebo jungmannova@kmol.cz
23. 2. od 16:30 hodin, pobočka Jungmannova – vernisáž výstavy členů fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci
s názvem Zimní variace. Tel. 585 243 011 nebo jungmannova@kmol.cz
23. 2. od 14 do 17 hodin, oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky –
korálková dílna – výroba náramků z perliček. Tel. 585 545 126 nebo
detske@kmol.cz
SOUTĚŽE
dospělé oddělení, nám. Republiky – Čtenářská výzva 2021 – 12 témat najdete na webových stránkách a FB. Těšíme se také na Vaše
knižní tipy. Nejlepší budou koncem roku odměněni.
oddělení pro děti a mládež, nám. 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

Po skončení vládních opatření bude výstava
otevřena do 27. února
Galerie města Olomouce
Dolní náměstí 7
Otevřeno PO 13-17, ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin, SO 9-12 hodin

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
VÝSTAVY (existují i v on-line verzi na www.kmol.cz)
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.

INZ2102008

Pobočka Holice připravila výběr fotografií olomoucké rodačky Radmily Čoupkové s názvem Italské inspirace.
Pobočka Brněnská zve na výstavu originálních mandal Antonie Jasenčákové.
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Na konci února startuje Olomoucká historická akademie
Pět víkendů s erudovaným průvodcem
Tomášem Krylem si užijí lidé, kteří se
přihlásí do Olomoucké historické akademie. Na konci cyklu je čeká i certifikát.
Cyklus pěti přednášek je koncipován jako
devadesátiminutová prohlídka přímo
v terénu. Každý účastník dostane „index“,
kterým se prokáže průvodci. Ten mu potvrdí účast a po absolvování všech přednášek obdrží účastník památečný certifikát
a drobný dárek.
„Je to program určený nadšencům a milovníkům historie a Olomouce. Každému,
kdo se chce o Olomouci dozvědět něco
navíc. Z absolventů se nestanou oficiální
průvodci, certifikát má spíše symbolickou
a vzpomínkovou hodnotu,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Olomoucká historická akademie potrvá
jeden měsíc – od 28. února do 28. března.

Prohlídky budou vždy začínat
v podloubí radnice u Informačního
centra. Cena za cyklus přednášek
činí 400 korun, děti, studenti a držitelé průkazů ZTP platí polovinu.
Dokonce je možné přihlásit se
na jednotlivé přednášky samostatně. Za cenu sta korun, ale bez
získání certifikátu.
Organizátorem Olomoucké historické akademie je Informační
centrum Olomouc. Prohlídky se
uskuteční za předpokladu uvolnění opatření v rámci pandemie koronaviru
a budou se vždy konat za dodržení platných hygienických nařízení.
Přihlášky: Informační centrum
Olomouc – telefon 585 513 385
infocentrum@olomouc.eu
fb.com/informacni.centrum.olomouc

Kam jít?
I v Olomouci se můžete dostat „do hor“.
Třeba při procházce na Svatý Kopeček.
Procházkový okruh kolem historického jádra vede Bezručovými sady a sady
Přemyslovců. Nad hradbami, které tyto
parky ohraničují, jsou vidět historické církevní, vojenské i vysokoškolské budovy.
Ale můžete se vydat i na lošovskou hvězdárnu nebo za olomouckým Golemem,
což je vlastně svatý Kryštof.
„Každá trasa je popsána na čtyřstránkové kartě, text doplňují ilustrační fotografie
míst, kterými trasa prochází, a zajímavosti
z historie městských částí. Brožuru zpracovali lidé ze spolku Přátelé přírody, z místní
skupiny Malá liška. K dostání je zdarma,“
uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská. Projekt získal i mezinárodní ocenění
Naturefriends Innovative Award.
Projekt Do přírody ve městě je vhodný pro zájemce o nenáročnou turistiku,
aby se na vlastní oči a vlastním tempem
CESTOVNÍ RUCH

uděluje

Certifikát

za absolvování souboru přednášek Olomoucká historická akademie v roce 2021

Jméno:

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Mgr. Markéta Záleská
náměstkyně primátora

Za pořadatele
Informační centrum Olomouc

SEZNAM PŘEDNÁŠEK
1. Královské hlavní město Moravy (28. 2.)
2. Olomouc c. a k. pevnostní (3. 3.)
3. Slavné olomoucké vily (14. 3.)
4. Olomoucké legendy, pověsti a domovní znamení (11. 3.)
5. Zaniklá Olomouc (28. 3.)

pok

Jak prožít jarní prázdniny v Olomouci
Na jarní prázdniny nemusíte vyrážet nikam daleko. Dají se aktivně a zábavně
prožít i v Olomouci. Nebo dokonce doma.
Jednou z možností je poznávání přírody,
města a okolí. Vybrat si můžete ze šestnácti vyzkoušených a dobře popsaných tras.
Nová brožura nazvaná Do přírody ve
městě je k dostání v Informačním centru,
nebo na www.prirodavemeste.cz.
Láká na vycházky za přírodou olomouckých čtvrtí.

Informační centrum Olomouc

mohli seznámit s podobou a historií olomouckých předměstí a s přírodou, která
na ně navazuje.

Na venek i na doma
Zábavná geolokační aplikace nové generace Geofun dokáže zábavnou formou
příběhů seznámit hráče se zajímavými
místy, turistickými cíli, utajenými historkami či místními rodáky.
Během plnění úkolů se každý stane fotografem, filmařem, spisovatelem, bude
plnit rozličné úkoly a odpovídat na všetečné dotazy od svého průvodce. Zkrátka pestrá a aktivní zábava s telefonem
a krátkou procházkou.
„Hra je vlastně výletem s vlastním
průvodcem poskytující nezbytnou navigaci a pomoc prostřednictvím map.
Varianty nabízejí záchranu Olomoucké
pevnosti, poznání světce Jana Sarkandra
nebo posledního Přemyslovce při tažení do Polska,“ popsala Lucie Bartovská
z oddělení cestovního ruchu magistrátu.
Podobně láká ven i Mozart, s nímž lze
projít nejvýznamnější památky historického centra města a na jednotlivých

zastaveních posunovat historii řešením
úkolů. Na konci trasy pak čeká hráče selfie s Wolfgangem.
Úplně na doma je pak aplikace Olomouc Labyrinth s originálním 3D bludištěm v 16 různých úrovních a Panorama
Olomouc, která pomocí rozšířené reality
umožňuje poznat město z radniční věže.
Aplikace jsou ke stažení na stránkách
www.tourism.olomouc.eu. Zkrátka, všude dobře, v Olomouci nejlíp! pok

DO PŘÍRODY VE MĚSTĚ. TRASY
Bělidla: Podél Bystřičky za město a zpět
Bukovany: Za výhledy na Olomouc
Černovír: Cesta za léčivou vodou
Holice: Přes Holický les do Ameriky
Lošov: Za hvězdným a zlatým prachem
Nemilany: Za olomouckým Golemem
Neředín: Tajemství neředínského kopce
Nová Ulice: Za historií mezi paneláky
Nové Sady: Objevitelská výprava
plná vody
Olomouc-střed: Zelený kruh parků 1
Olomouc-střed: Zelený kruh parků 2
Řepčín: Kolem jezer do ptačího ráje
Skrbeň: Z hanácké vsi do chrámu přírody
Svatý Kopeček: Výlet na olomoucké hory
Městem podél řeky Moravy
Výlet po olomouckých fortech
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Divadlo již nyní zvažuje, jak rozesadit
diváky v hledišti za předpokladu, že by
na jaře došlo k rozvolnění protiepidemických opatření. Úvahy se točily i kolem
možnosti online představení.
„Zveřejnění videa s představením by
ale v tomto případě postrádalo smysl.
Dokonalá svatba je komedie, která počítá s reakcí publika, a hrát takto zábavný
titul před prázdným hledištěm by bylo
pro herce spíš demotivující a až depresivní,“ vysvětlil umělecký šéf činohry Roman Vencl.
Dokonalá svatba se tak přidává
k operní inscenaci Fidelio a baletnímu
projektu Sólo pro tři, které už mají za sebou kompletní proces příprav a jen čekají na to, aby se představily publiku.

„V okamžiku, kdy budeme moci hrát
alespoň pro třicet procent kapacity
sálu, tedy pro zhruba sto třicet diváků,
plánujeme uvádět nejprve představení
pro abonentské skupiny a vedle toho na
volnou kasu komorní tituly jako Když se
zhasne, Tlustý prase nebo právě novinku Dokonalá svatba,“ shrnul ředitel.
V populární komedii britského dramatika Robina Hawdona Dokonalá
svatba se hlavní hrdina Bill po rozlučce se svobodou probouzí v jiném
apartmá a vedle jiné dívky, než je jeho
nastávající. Není čas ztrácet čas, protože na dveře už klepe Billův svědek
i sama nevěsta...
Moravské divadlo tuto komedii již
dříve uvedlo pod názvem Úžasná svatba. Nové nastudování vzniká v režii
Michaely Doleželové a Romana Vencla.
„Máme tento titul moc rádi a s oblibou
říkáme, že jde o jednu z nejlepších současných situačních komedií navzdory
tomu, že vznikla před více než pětadvaceti lety. Je zdařile napsaná a s úspěchem ji inscenovala většina velkých
evropských divadel,“ uvedl Vencl.
V rolích ženicha a nevěsty se představí Marek Pešl a Vendula Nováková,
dále hrají Petr Vaněk, Kristína Jurková,
Vladimíra Včelná, Tomáš Krejčí a Jana
Posníková. pok

flexibilní. Ani nastavování plošiny do
optimální polohy vůči sochařskému
dílu nebylo snadné. Snaha pracovníků obléct výtvarné dílo do kombinézy
ostatně upoutala soustu kolemjdoucích. Nakonec to ale vyšlo a oblek
o maximální dostupné velikosti XXXL
se navléct i upevnit podařilo.
Nová dočasná podoba oblíbeného
artefaktu má význam ve dvou rovinách.
Tou praktickou je ochrana proti povětrnostním podmínkám, která bude plastiku chránit až do dubna. Symbolickou
rovinou je pak dík všem, kteří s velkým

nasazením bojují proti šíření pandemie
nemoci covid-19.
Sochu Lupiče, který se snaží utéct
s plastikou Karla Nepraše v batohu, vytvořil výtvarník David Černý speciálně
pro Muzeum umění v roce 2017. Pachatel
ručkuje po římse budovy osm metrů nad
zemí a nadává, protože se nemůže dostat
dolů. Za zmínku stojí, že hlas mu propůjčil zpěvák David Koller.
V provozu je socha jen v turistické sezoně od dubna do konce září, kdy se u ní zastavují desítky lidí a během tří let se stala
sama o sobě turistickou atrakcí. mif

PREMIÉRA DOKONALÉ SVATBY?
MOŽNÁ NA JAŘE
Moravské divadlo plánovalo odstartovat
letošní rok s úsměvem, na pobavené reakce publika v zaplněném hledišti si ale
bude muset počkat.
Situační komedie Dokonalá svatba se
v původně plánovaném lednovém termínu neuskutečnila. Vedení věří, že už na
jaře bude moci tento titul na jevišti uvést,
byť pro omezený počet diváků.
Zkoušky inscenace začaly už v listopadu a nadále probíhají podle původního
harmonogramu. „Chceme přípravy dotáhnout až do generálkového týdne, aby byla
Dokonalá svatba dokonale nazkoušená
a abychom ji v okamžiku, kdy budeme
moci opět hrát, ji ihned zařadili do repertoáru,“ uvedl ředitel divadla David Gerneš.

Socha v obleku

Zhruba pětačtyřicet minut práce
a bylo to. Lupič, který čtyřiadvacet hodin denně visí ve výšce osm metrů nad
zemí na římse Muzea umění, dostal
speciální oblek.
Pohyblivou sochu výtvarníka Davida
Černého, která je sama o sobě jedním
ze sbírkových předmětů muzea, oblékali dva muži z vysokozdvižné plošiny
do speciálního anticovidového obleku.
Nebylo to úplně jednoduché, socha
s názvem Lupič měří zhruba 210 centimetrů a na rozdíl od běžného, podobně urostlého muže není zrovna příliš
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Prestižní cena Pavlu Režnému

MAĎARSKÝ PROGRAM
PŘIJDE KE SLOVU NA JAŘE
Městský bál je pro letošek zrušen. Původně měl ples symbolicky také zahájit „maďarský“ rok v Olomouci. Pokud to situace
dovolí, mohl by se náhradní program
uskutečnit na jaře v obřadní síni radnice,
ve které je i freska uherského krále a českého vzdorokrále Matyáše Korvína.
Zahájení maďarského roku obstarají
velvyslanci obou zemí a primátoři partnerských měst Olomouce a Pécse. V Olomouci se rovněž odehraje konference
měst z Visegrádského prostoru.
„Počítáme s maďarskou účastí na Olomouckých Velikonocích, street artovém
festivalu nebo Dni Evropy, který bývá
v květnu na Horním náměstí,“ potvrdil
náměstek primátora Karel Konečný.
Například maďarská vína by se
měla objevit na olomouckých Vinných

slavnostech a představitelé partnerské
Pécse zase na Svátcích města. Na Večerní pohodě u Trojice počítají pořadatelé
s vystoupením maďarských hudebníků.
„Maďarštinu bychom rádi zahrnuli i do
Speak Datingu, který se v Olomouci koná
v létě, kdy by pandemie mohla ustoupit,“
naznačila Zdeňka Podlipská, vedoucí oddělení vnějších vztahů magistrátu.
Olomouci se otevře i česká ambasáda v Budapešti, kde se bude Olomouc
prezentovat uměleckými artefakty i jako
turistická destinace. Podobně má šanci
Výstaviště Flora představit se na květinové slavnosti v Debrecínu.
Další maďarský akcent by mohla mít
podzimní Flora, varhanní festival nebo
projekce v kině Metropol.
Příští rok by měl být polský. pok

Sbormistr Pavel Režný z katedry hudební výchovy získal cenu
Unie českých sborů za rok 2020.
Režný vede celouniverzitní sbor
Ateneo UP Olomouc. Ocenění obdržel za propagaci české hudby
v zahraničí a za pedagogický přínos. Na katedře byl tvůrcem akreditace programu Sbormistrovství.
„Cenu chápu jako uznání mé
dlouholeté sbormistrovské práce, které se věnuji od roku 1977.
Věřím, že na podzim už situace
umožní důstojnou koncertní oslavu dvacátého výročí univerzitního
sboru Ateneo, který jsem založil,“
uvedl Režný. Se sborem absolvoval čtyři stovky koncertů. pok

POCHOUTKOVÝ ROK 2021
s Českým rozhlasem

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Pošlete nám své tradiční
domácí recepty a vyhrajte
nové vybavení do kuchyně
v hodnotě 100 000 Kč.
www.pochoutkovyrok.cz

Olomouc | R-OL
92.8 FM | 106.8 FM
Naďa Konvalinková
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Jaroslav Sapík
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DOMY, BUNGALOVY

CHOMOUTOV

POZOR, NEPARKUJTE
V KŘIŽOVATCE
DOMY

PŘÁSLAVICE

Městská policie Olomouc se od loňského roku začala prioritně zaměřovat na
protiprávní jednání řidičů motorových
vozidel, kteří odstavují svá auta do křižovatek, čímž způsobují překážku v silničním provozu.
Řidiči svým jednáním výrazným
způsobem způsobují kolizní situace při
zamezení bezpečného rozhledu řidičů vozidel, zejména při výjezdech
z obousměrných komunikací na páteřní
komunikace města, přičemž často ztěžují svým jednáním i průjezdnost vozidel
MHD, vozidel integrovaného záchranného systému a Technických služeb.
„Zhoršené povětrnostní podmínky v zimním období tyto situace ještě ztěžují.
Policista nebo strážník může na místě rozhodnout o odtahu vozidel, což se
řidiči může výrazně prodražit při úhradě
sankce za spáchaný dopravní přestupek

DOMY

RYBÁŘSKÁ

NEJVĚTŠÍ PRODEJCE
RODINNÝCH DOMŮ
V REGIONU

REZIDENČNÍ BYDLENÍ

INZ2102010

KRÁLOVSKÁ LOUKA BOUZOV

NOVÝ LIPNÍK

Hranici křižovatky definuje zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o
silničním provozu). Řidič nesmí
zastavit ve vzdálenosti kratší než
5 metrů před hranicí křižovatky a
5 metrů za ní. Pokud není hranice
křižovaty vyznačena, tvoří hranici
křižovatky kolmice k ose vozovky
v místě, kde pro křižovatku začíná
zakřivení okraje vozovky.

Hasičský dopravní automobil darovala
Olomouc štěpánovským „dobrákům“

metr2reality.cz

DOMY, DVOJDOMY

a samotný odtah vozidla,“ uvedl ředitel
městské police Pavel Skalický.
Jak vyplývá z průběžných kontrol
strážníků, ke stání v křižovatkách dochází ve městě stále často. Proto se chystají
do budoucna věnovat zvýšenou pozornost zejména v místech přímého výjezdu
na páteřní komunikace. dtx

Starší hasičský dopravní automobil VW
transportér věnuje město Olomouc sboru
dobrovolných hasičů ve Štěpánově, který
projevil o auto zájem. Tento vůz doposud sloužil jednotce dobrovolných hasičů
v Topolanech.
„V uplynulém roce jsme jednotkám
dobrovolných hasičů z Topolan a Chomoutova pořídili nové dopravní automobily značky Ford Transit. Jednotka
Topolany doteď používala dopravní automobil VW transportér z roku 1998. Když
se nám ozvali hasiči ze Štěpánova, že by
měli o automobil zájem, byli jsme rádi,
že auto ještě najde svoje uplatnění,“ prozradil náměstek primátora Martin Major.
„Jedná se sice o starší, ale stále plně
funkční vozidlo, které slouží k přepravě
šestičlenné posádky,“ doplnil Major.

Štěpánov díky tomuto daru bude moci
lépe zajišťovat plošné pokrytí a požární poplachový plán Olomouckého kraje.
Město Olomouc mimo jiné ušetří prostředky za ekologickou likvidaci a automobil ještě najde své využití. Darování
vozidla štěpánovským dobrovolným hasičům už schválila i městská rada. mif

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

VAROVNÝ A INFORMAČNÍ
SYSTÉM JE SROZUMITELNÝ
A MŮŽE ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY
V polovině ledna začal na Radíkově
zkušební provoz nového městského varovného a informačního systému. Olomoučanům přinese moderní a výrazně
flexibilnější možnost informování v případě krizové situace nebo v případě potřeby rozšířit mezi občany co nejrychleji
nějakou praktickou informaci.
Nově instalovaný varovný a informační
systém nahradí stávající zastaralé drátové rozhlasy a doplní či nahradí stávající
síť elektronických sirén, které budou brzy
vyžadovat významnou modernizaci. Ve

finálním stavu bude nový systém tvořit síť
1832 akustických jednotek instalovaných
na sloupy veřejného osvětlení a ovládaných digitálně a bezdrátově. Je také
napojen na celostátní jednotný systém
varování a informování obyvatelstva.
„Díky rychlé a spolehlivé distribuci varovných či informativních hlasových zpráv
může při vzniku mimořádných událostí zachránit lidské zdraví, životy a snížit materiální škody,“ řekl primátor Mirek Žbánek.
Nový systém nahrazující místní rozhlas je srozumitelnější a lze jej používat v různých modifikacích jako rozhlas

pro celé město, konkrétní čtvrť nebo
dokonce jen pro určitou ulici. „Zavedením nového systému se výrazně zlepší
srozumitelnost vysílaných zpráv oproti
současnému stavu. Tento systém může
zároveň plnit funkci městského rozhlasu
pro město jako celek anebo samostatně
pro jednotlivé městské části až po jednotlivé ulice,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major.
Systém bude sloužit také k předání informací občanům od magistrátu, městské policie, komisí městských částí, energetických
společností, spolků a jiných organizací.
Hlášení a obsluhu budou mít na starosti zaměstnanci detašovaných pracovišť magistrátu a informačního centra
– podle struktury užívání. V případě
mimořádné události budou tímto systémem informovat obyvatelstvo pracovníci
odboru ochrany.
„Teprve s ostrým provozem budeme
přicházet na místa, kde bude zhoršená
slyšitelnost nebo naopak bude potřeba výkon akustických jednotek upravit,“ připomněl vedoucí odboru ochrany
Jan Langr. Právě k tomuto účelu bude
v únoru spuštěna speciální e-mailová
adresa rozhlas@olomouc.eu, na kterou budou moci Olomoučané zasílat
podněty k funkčnosti a srozumitelnosti
nového systému.
Od počátku realizace v polovině roku
2019 bylo namontováno 1487 akustických jednotek ve 24 městských částech.
Projekt bude hotov letos na podzim, kdy
budou dokončeny práce v městských
částech Olomouc–střed, Olomouc–západ a Neředín. Celkové předpokládané
náklady na realizaci projektu činí 66,7
milionu korun, přičemž 70 procent těchto
nákladů bude hrazeno z dotačních prostředků. mif

REDAKČNÍ POŠTA
Kanál Dunaj – Odra – Labe pro jednadvacáté století
Pan Michal Folta publikoval v Olomouckých listech
č. 11/2020 velmi zajímavý článek k tématu vodního
kanálu Dunaj – Odra – Labe („DOL“). Tento projekt
už sto let uzávěrou trasy komplikuje rozvoj dotčených obcí a jako náhle oživlé zombie znovu straší
samosprávy, ekonomy a všechny, kteří si dokážou
představit následky takového, dnes už naprosto nesmyslného, megaprojektu. Vláda před časem zadala
nové posouzení reálnosti stavby. Zpracování studie
bylo zadáno osobám, které se kanál snaží prosadit,
takže pozitivní výsledek se dal očekávat. Jenže:
- kanál spojující Dunaj s Labem dávno existuje.
Spolková republika Německo jej zprovoznila už
před cca padesáti lety: Dunaj – (Main – Donau Kanal) – Main – Rhein – Ruhr – (Rhein – Herne Kanal)
– (Dortmund – Ems Kanal) – Mittelland Kanal - Elbe.
Tato vodní cesta je ve svém nejužším místě, dle zatřídění CEMT, vybudována v profilu Vb, tedy pro
lodě délky 172 – 185 m a tonáže 3200 - 6000 t. To

IZS / REDAKČNÍ POŠTA

je přibližně dvojnásobek proti klasifikaci Labe na
horní části toku ještě v Sasku a logicky daleko více
proti technickým možnostem projektu DOL;
- údaj, že by na vodní dopravu mohl přejít náklad
až 16 000 kamionů, je ničím nepodložené tvrzení.
Logistický řetězec kamiony do přístavu – nakládka –
plavba – vykládka – kamiony na místo určení, je tak
drahý a časově náročný, že se už pro běžné zboží nikde v Evropě, a to ani tam, kde jsou kanály vybudované, dávno nevyužívá. Drtivá většina zboží a potravin
je dnes přepravována v režimu just-in-time. Zpětný
přechod tohoto zboží na pomalou vodní dopravu
by si vyžádal utopení desítek miliard ve skladových
zásobách a vybudování skladových areálů, proti kterým jsou ty dnešní jen slabým odvarem;
- geografické a klimatické podmínky jsou rovněž
faktor, který spolehlivost vodní dopravy výrazně
ovlivňuje. Nedostatek vody u nás je obecně známý.
Ovšem nejen to. V sedmdesátých letech spuštěný
projekt zásobování opatovické elektrárny uhlím po
Labi nepřežil první větší zimu. Celá sláva skončila

nouzovým provozem elektrárny a tisícovkami vymrzlých bytů…;
- vodní doprava má dál své uplatnění v přepravě
hromadných substrátů a jednotlivých celků, které
pro své rozměry je nutné, či výhodnější, přepravovat
po vodě. Vzhledem k obecnému, celoevropskému
útlumu těžkého strojírenství a těžby surovin tyto přepravy neustále klesají a stávající kapacity nejsou ani
zdaleka využity. V České republice jsou hromadné
substráty na delší vzdálenosti většinově přepravovány po železnici. Pokud by skutečně došlo k nějakému
přesunu na vodní dopravu, bylo by to na úkor železniční, nikoliv silniční dopravy.
Tedy můj závěr:
s ekonomickým přínosem této stavby v jednadvacátém století snese srovnání snad jen stavba babylonské věže v biblických dobách.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

Lubomír Vořech

31

Sokol Olomouc před sto lety: od cvičení
k budování republiky i sokolovny
V uplynulých dílech našeho seriálu, co
se v Olomouci dělo před sto lety, jsme
se mnohokrát dotkli tíživé situace, v níž
mladá Československá republika od
počátku byla. Byl nedostatek nejrůznějšího zboží, občas chyběly i základní
energetické suroviny jako uhlí či
petrolej a nový stát se musel vyrovnat i s odporem značné části německy
hovořících občanů. Kdo pomáhal od samého počátku tyto velké i menší trable
řešit, byli sokolové.

„Právě nyní, v době počátků naší samostatnosti, má sokolská práce, výchova
statisíců členstva k opravdovému občanství, mravnosti, pokrokovosti a demokratičnosti zvláště důležité poslání v životě
národním,“ uvedl před sto lety, v únoru
1921, starosta Sokolské župy olomoucké dr. František Smrčka. Tehdy se konala výroční valná hromada olomouckých
sokolů, na kterých se nejen bilancovalo, ale padlo i velké rozhodnutí. Jeho

hmatatelný výsledek se sice dostavil až
o několik let později, zato Olomoučanům
slouží až dodneška. Šlo o záměr postavit
novou, velkou sokolovnu.
Od roku 1900 vlastnil Sokol dům
v dnešní Sokolské ulici číslo 7. Sokolové
tehdy dům koupili prý tajně, bez vědomí německé městské rady, která českým vlasteneckým aktivitám ani trochu
nefandila. V klasicistní budově z počátku 19. století sokolové vydrželi více než
čtvrt století. V roce 1912 zde navíc vystavěli i novou tělocvičnu. I ta už ale byla
před sto lety stovkám členů olomoucké
župy těsná.
„Vlastní činnost tělocvičná dosáhla
v zimním období takového rozsahu, že
místnosti tělocvičny již ani zdaleka nedostačují a stavba nové sokolovny jest
proto naprostou nutností,“ zaznělo na
únorové valné hromadě. Hned zde také
začala finanční sbírka. Například spolek Fregatta věnoval celých 1000 korun,
dr. Vymlátil daroval zlato v hodnotě 700
korun. To byly tehdy značné sumy. Výbor
župy byl pověřen úkolem začít hledat
vhodný pozemek. „Jednoslovné odhodlání všeho členstva k práci a obětem k dosažení vytčeného cíle je nám zárukou,
že vbrzku budeme klásti základní kámen
nové olomoucké sokolovny!“
Takový optimismus zase na místě nebyl, protože trvalo ještě sedm let, než se
podařilo nashromáždit dost peněz, koupit
volný pozemek za tržnicí, zpracovat projekt a vystavět sokolovnu, ale vyšlo to.
Splněný cíl z února roku 1921 vidíme dodnes na třídě 17. listopadu. Michal Folta

ÚNOR 1921 TELEGRAFICKY
Olomoucká opera ztrácí
činorodého pěvce
Pěvec Českého divadla v Olomouci,
Pěveckého spolku Žerotín a dalších
spolků, dómský choralista František
Votruba 2. února umírá. Dne 5. února
1921 pak probíhá velkolepý pohřební obřad, při kterém se s oblíbeným
pěvcem loučí početní zástupci všech
institucí a spolků, pro které kdy pracoval, ať už jako sborový či sólový
zpěvák, nebo jako režisér. Například
pro slavný olomoucký Žerotín, který
měl v oblibě i skladatel Antonín Dvořák, pilně pracoval František Votruba
plných dvacet let. Nevěnoval se při
tom jen zpěvu a režírování, ale zvládal i práci kancelářskou a administrativní. Na závěr obřadu hraje hudba
skladbu „Zemřel bych rád…“, zamilovanou to píseň zemřelého.
V Olomouci vzniká letecká škola
Od vzniku republiky hraje významnou roli v systému rodícího se
letectva československé armády
neředínské letiště. Je zde umístěn
letecký pluk, funguje tady oddíl vojenských horkovzdušných pozorovacích balonů a na začátku roku 1921
k tomu všemu přibývá i vojenská
letecká škola. Letecká škola je do té
doby umístěna v Chebu, během února 1921 ale generální štáb navštěvuje
Olomouc a rozhoduje o přemístění
této školy. Místo jí má uvolnit jedna
část 2. leteckého pluku.
Turisté se chlubí: nejsilnější jsme
v Olomouci
Líní a pomalí Hanáci? Kdepak. V únoru 1921 se olomoucký odbor Klubu
českých turistů chlubí faktem, že
se stal početně nejsilnější organizací na Moravě! Co Olomoučan, to
turista! Na nový rok si organizování
turisté plánují, že budou pokračovat
ve zřizování útulen na turistických
trasách, dál budou provádět značení
zajímavých cest a pokročí v poznávání „zněmčeného území sudetského“
na Moravě.
Vojáci proti katolíkům?
Olomoucký katolický Našinec sleduje
v únoru pozorně kauzu protikatolické agitace. V několika olomouckých
kasárnách a ponejvíce v ubikacích
leteckých opravárenských dílen se
objevují „hanlivé plakáty a letáky
protikatolické“. List Našinec vyzývá
opakovaně vojenskou správu, aby
proti těmto urážkám zakročila, jinak
se veřejně katolíci postaví proti takovému jednání. mif
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Koncepcí hromady, ale plán na lepší budoucnost nemá město žádný

Jak pracuje finanční výbor s předsedou za Piráty a Starosty

Bývaly časy, kdy slova „plánovat“ či „koncepce“ vnímala společnost jako neslušná.
Připomínaly socialistické plánování a v báječné době oposmlouvy, kdy politika,
byznys a podsvětí privatizovaly všechno, co nebylo přivázané řetězem, překážely
malou flexibilitou či i jen pojmenováním toho, co je ve veřejném zájmu. Olomouc
měla územní plán, regulační plán památkové rezervace a od roku 2000 strategický plán, na který se většinou prášilo v šuplíku.
Uplynulo 20 let a doba se změnila. Dnešní Klondajk jsou veřejné peníze
a dotace. Stát si uvědomil, že posílat peníze příjemcům, kteří nemají promyšlené plány, je často rozhazováním peněz. Také zpřísnil podmínky v řadě oblastí.
V neposlední řadě začali po koncepčním přístupu volat někteří politici (ano, i my)
a úředníci.
Dnes máme a pořizujeme koncepce úplně na všechno, velké i malé: Koncepce
rozvoje bydlení, Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem, Komunikační strategie, Plán pro chytrou Olomouc, Plán odpadového hospodářství,
Plán udržitelné městské mobility, Koncepce v oblasti podpory sportu a pohybu,
Koncepce restauračních zahrádek, Koncepce předlažeb v městské památkové
rezervaci, Komunitní plán sociálních služeb, stavební standardy Hospodaření
se srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře, Parkovací politika,
Strategie zeleně a management údržby, Koncepce vodního hospodářství, Plán
rozvoje školství, Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD, Koncepce veřejných
prostranství, Místní agenda 21, Plán dopravní obsluhy, Koncepce rodinné politiky,
SECAP atd. atd.
Bez plánování město spravovat nejde, s přehršlí koncepcí je ale také potíž.
Některé máme jen kvůli čerpání dotací, ale skutečným plánem nejsou. Stojí nás
však peníze i čas úředníků - například na aktualizaci Plánu udržitelné mobility,
schváleného v r. 2018, chce město letos vydat další 2 miliony korun, ačkoliv soustavně preferuje automobily před pěšími a cyklisty (od rekonstrukce 1. máje přes
intervaly semaforů na přechodech až po vygumované přechody). Jiné koncepce
se nedodržují, když cinkají peníze v měšci (například územní plán u plánované
dostavby OC Šantovka 2). Další se místo diskuse s veřejností řeší pokoutně (sportu), či zpracovává jen naoko a město v dané oblasti nic nedělá (bydlení). Přes
tuny popsaného papíru a vynaložené miliony se Olomouc nerozvíjí koncepčně,
ale podle preferencí koaličních klubů a kvality práce úředníků. Na cílevědomou
a transparentní politiku stále čekáme.
Tomáš Pejpek / ProOlomouc

Finanční výbor Zastupitelstva města Olomouce je velmi důležitý orgán – vyjadřuje se ke všem finančním otázkám, které jsou předkládány zastupitelstvu.
Nejdůležitějším bodem roku je samozřejmě připomínkování rozpočtu na konci každého roku. Na každém zastupitelstvu se navíc schvalují změny rozpočtu,
které mohou být i mnohamilionové. A teď, začátkem roku, je role finančního výboru neméně důležitá, i když možná méně viditelná. Každá jednotlivá změna rozpočtu projde našima rukama, i když někdy jen “na vědomí”, protože jde o menší
sumy. Větší přesuny ale výbor zkoumá bedlivě a poté doporučuje zastupitelstvu
ke schválení. Teď, když se na celostátní úrovni schválil nový daňový balíček, budou rozpočtové změny třeba, protože zastupitelstvo schválilo rozpočet, který
s těmito zásadními výpadky v městských příjmech nepočítá. A bude třeba hledat
nové úspory. Ale kde?
Na prosincovém finančním výboru vzniklo doporučení hledat zásadní úspory
v oblasti osobních nákladů na úřadech a v městských organizacích. Oproti jiným
krajským městům srovnatelné velikosti zaměstnává Olomouc mnohem více úředníků a jiných pracovníků. Souvisí to samozřejmě i s nedostatečnou digitalizací
městské správy. Kvůli každé maličkosti musíte na úřad ke speciálnímu pracovníkovi, kterého by bez problémů nahradila vhodná jednoduchá aplikace. Je ale tedy
třeba investovat do těchto aplikací, což se bohužel neděje.
Finanční výbor provádí především kontrolu. Na zasedání výboru dne 22. ledna
jsem například přizval ředitelku Výstaviště Flora Olomouc a ředitele Aquaparku,
aby reportovali o činnosti obou firem v posledních letech a abychom se mohli
bavit o jejich dalším fungování a financování. Zhodnotili jsme, kolik město těmto
firmám poslalo peněz v posledních 6 letech, a přemýšleli, jak udržet služby občanům, a přitom netratit. Podobně jednáme pravidelně např. s řediteli divadla, technických služeb nebo zoologické zahrady.
Na poslední jednání jsem si také vyžádal analýzu, jak efektivně v posledních
letech probíhal projekt tzv. “estetizace” v jednotlivých městských částech, tedy
jak se nakládalo s cca 8 miliony korun ročně, které mají být určeny na zvelebování veřejných míst podle rozhodnutí komisí městských částí.
Cílem těchto debat je vždy zhodnocení, zda i pro příští rozpočty takové sumy
dávají smysl, zda je třeba je zvýšit, nebo redukovat. Pokud byste měli jakýkoli tip,
kde podle vás městu utíkají peníze, neváhejte se ozvat na viktor.tichak@pirati.cz.

NÁZOR ZASTUPITELE

Viktor Tichák / Piráti a Starostové
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Jak je na tom olomoucká zeleň?

Společenský život v městské části Řepčín

Pokud se podíváte do diskusí na sociálních sítích, někdy by se zdálo, že není
méně zelené město než Olomouc. Rád bych odborně zhodnotil naši zeleň v porovnání s ostatními velkými městy v ČR. Dovolím si nastolit tři kritéria. Velmi dobré - v čem jsme na dobré úrovni či dokonce lídrem v ČR. Jsme pozadu – v čem nám
tzv. ujel vlak. Nutno zlepšit – věci sice fungují, ale je třeba pracovat na zlepšení.
Velmi dobré - Historické parky, Botanická zahrada a Rozárium - Jde o opravdový klenot, který dělá Olomouc Olomoucí. Péče o zeleň je zde na solidní úrovni,
ovšem problémem parků je podinvestovanost v minulých volebních obdobích.
Nyní se situace zlepšuje, každý rok se do parků investuje několik milionů a zahradníci Flory intenzivně pracují na zlepšování péče o parky.
Nutno zlepšit - Péče o zeleň na sídlištích a stromy – Sídliště byla sice v minulosti velmi kvalitně založena, avšak nedostatečná a neodborná péče v posledních
30 letech kvalitu zeleně značně snížila. Přitom zeleň na sídlištích je to, co jejich
obyvatelé využívají každý den. Zde bude nutné zvýšit odbornou kvalitu péče
a postupnou regeneraci. Péče o zeleň není jen sekání trávy. V péči o stromy je stále co dohánět, zejména pak ve vztahu k developerům a firmám, které na území
města dělají tzv. náhradní výsadby. Jeden krok je strom vysadit, dalším krokem
je se o něj tři roky řádně starat. Problémem může být i to, že tyto výsadby často
dělají firmy z opačného konce republiky.
Velmi dobré – Víme, jak na tom jsme – touto koalicí byl odborníky na městskou
zeleň pořízen Strategický plán rozvoje zeleně - komplexní dokument, který nemá
žádné jiné město. Jde o souhrnný plán vycházející ze skutečného stavu a realisticky navrhuje, jak postupovat dál, aby zeleň neupadala, ale naopak se zlepšovala.
Jsme pozadu – Obnova uličních stromořadí – Teprve tato městská vláda pod
záštitou náměstka Otakara Bačáka začala intenzivně jednat se správci sítí o rozumném technickém řešení. Většina velkých měst má tato jednání již za sebou a pár
let se jim daří vracet stromy do ulic. Byť je pravdou, že to nikde není jednoduché.
Na závěr něco pozitivního. Velmi dobré – Městská odborná zahradnická firma
– koncept, ke kterému se města postupně vrací. U nás takovou firmu máme prakticky nepřetržitě - je to Flora a její zahradníci, kteří jsou solidně odborně zdatní
a pro město dělají zahradnické práce, na které si jiná města musí volat externí
firmy. Ovšem i zahradníci z Flory nejsou bez chyby, ale jsou dobrým základem
do budoucna.
Stanislav Flek / spOLečně

Ani v uplynulém roce 2020 v době vládních nařízení a nouzového stavu jsme na
společenský život nerezignovali. Byť byl začátek roku plný očekávání, a ještě
v únoru jsme tančili na tradičním Řepčínském plesání, tak pozdější pandemie
zamíchala kartami natolik, že tradiční akce, jako Čarodějnický karneval a především Kácení máje, se uskutečnit nemohly. Nadějí byly letní měsíce. Náhradní
akce Hody u vody se velmi vydařila a předčila naše očekávání, i když bylo na její
přípravu velmi málo času a komplikací byla též přerostlá vegetace v parku. Pro
děti jsme opět připravili spoustu atrakcí, na které jsou z našich akcí zvyklí, včetně
bazénu s vodními atrakcemi. Navíc byl tentokrát i řetízkový kolotoč. Další vydařená akce pak byla v srpnu, a to dvoudenní Festival u vody ve spolupráci s No bistro a Gymnáziem Hejčín. Byla to ale bohužel akce poslední. Na další plánované
(Lampionový průvod, Mikulášské družiny a Rozsvěcování vánočního stromu), které se nemohly vloni uskutečnit, se společně můžeme těšit snad letos.

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Jaké akce nás tedy čekají v Řepčíně v roce 2021? V naší městské části jsme optimisté a věříme, že i společenský život v Řepčíně bude probíhat tak, jak jsme na
něj zvyklí. Plánujeme letos také další veřejné brigády Sejdeme se u vody v našem
parku s dosadbou dalších keřů a kvítí. Také přidáme nové posezení u ohniště
a pod stromy.
Bohatý společenský život, na který jsou místní občané zvyklí, se ovšem neobejde
od spolupráce s místním spolkem Naše Řepčínsko, ZŠ a MŠ Svatoplukova, Gymnáziem Hejčín a spoustě sympatizantů a dobrovolníků z řad občanů nejen z Řepčína
a Hejčína. Neobejde se také bez významné finanční podpory města Olomouce
prostřednictvím KMČ Řepčín i KMČ Hejčín. Díky této podpoře a bezvadné spolupráci je možné vždy zajistit kvalitní a hlavně bohatý program se spoustou atrakcí
pro děti.
Všichni si přejeme v tom letošním roce, abychom byli hlavně zdraví, ale i veselí
a děti aby se radovaly. Proto věřím, že plánované akce, které pro vás chystáme,
letos uskutečníme!
Václav Kryl / ANO 2011
předseda KMČ Řepčín

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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TAJENKA
na adresu: Magistrát města Olomouce,
Nikdy neodkládám... — Oscar Wilde
Horní náměstí – radnice, 771 27
(1854–1900) anglický dramatik, prozaik,
Olomouc. Obálku označte heslem „Tajenbásník a esejista irského původu.
ka“. Elektronicky můžete vyluštěnou tajenPět vylosovaných luštitelů získá vybrané
ku zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu.
publikace od městské knihovny.
Nezapomeňte prosím uvést své jméno,
Easy Sudoku Puzzles
3
Hard adresu.
Sudoku Puzzles
Tajenku křížovky zasílejtewww.printablesudoku99.com
do 12. února
telefon a doručovací www.printablesudoku99.com
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HISTORICKÉ MAPY








OLOMOUCE
PR2102011

A OKOLÍ!

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

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