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STREET ART:
OLOMOUC KRÁLOVSTVÍM MURÁLŮ
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 OLOMOUCKÉ VILY. 
 OD DOKONALÉ KRÁSY K UMĚŘENÉ ÚČELNOSTI 

TÉMA ČÍSLA

Krobot roztočil
v Olomouci další film

Událostí srpna bude 
Mattoni 1/2Maraton

Časté přestupky v parcích – 
bivakování a špatná jízda

7 25 30



       POZVÁNKA
Městská policie Olomouc vás srdečně zve na

„BRANNÝ ZÁVOD SENIORŮ”

pořádaný pod záštitou primátora SMOl

Termín konání: 23.9.2021
Místo konání: ZOO Olomouc - Svatý Kopeček a okolí 

Účastníci: Názvy 3-členných družstev se musí registrovat
                 nejpozději do 17. září 2021 na adrese
                 vladimira.markova@mp-olomouc.cz,
                 popř. na tel. 585 209 504 (MPO, paní Marková)
                 v pracovní dny od 13:00 hod. do 14:30 hod.
                 Po uvedeném datu není možné se již nahlásit!!

Časový harmonogram závodu:

Prezentace družstev: od 8:00 hod. do 8:40 hod.
Slavnostní zahájení branného závodu: 8:45 hod.
Start branného závodu družstev: 9:15 hod.
Vyhodnocení závodu: dle počtu družstev.

Kolo� x v Olomouci: Bleskový servis kola, 
Sobi 20 i zabláceného horáka
Věděli jste, že v době koronaviru se 
cykloprovoz v Evropě až zdvojnásobil? 
S tím souvisí i obrovský nárůst poptávky 
po servisech. A dlouhé čekačky. Není 
výjimkou, že bez kola musíte být i měsíc. 
Situaci se rozhodl zlepšit projekt Kolo� x, 
který najdete v Olomouci poblíž nádraží, 
na ulici Pasteurova. „Většinu oprav stíháme 
do 48 hodin, s tlumiči do pěti dnů. Kola 
neprodáváme, ale jen opravujeme,“ říká 
zakladatel servisu Pavel Čábelický, někdejší 
reprezentační mechanik a závodník.      

Ve většině servisů se dlouho čeká, čím si to vysvětlujete?
V Česku jsou skoro 3 miliony cyklistů. Za poslední rok došlo k dalšímu nárůstu, lidi 
začali víc jezdit, vytahují kola z půd a garáží. Jsem přesvědčený, že cyklista by se měl 
opravami zabývat co nejméně. A užít si jízdu. Vždyť kolo je nejen dopravní prostředek, 
ale i zábava. Nejsme prodejna kol – zabýváme se jen servisem. V tom jsme unikátní. 
Neohrnujeme nos nad žádným kolem, klidně přivezte Ukrajinu nebo Sobi 20. Ale pora-
díme si i s navoněnou karbonovou silničkou či elektrokolem.

Kolo� x je v Olomouci od minulého roku, proč zrovna zde?
V Olomouci je silná cyklistická základna, líheň spousty talentů. U toho kolo� x nemůže 
chybět! (úsměv) O kolo se vám postará Rob. Ve volném čase hodně jezdí na BMX – free-
stylovém kole. Z toho mám velkou radost, protože do naší práce musíte vkládat nejen 
um, ale i srdce.

Nabízíte lidem i výjezdy domů, je po nich poptávka?
Jasně! Když máte dvě dospělá kola a dvě pro děti, tak už jen doprava na pobočku je 
logistický oříšek. Naši zákazníci si tak můžou přes aplikaci nebo infolinku objednat 
výjezd na adresu domů. Co zvládneme, opravíme na místě. Nebo kola odvezeme k nám 
na pobočku a seřízená a opravená zpět. Je to budoucnost spousty služeb, když takhle 
funguje rozvoz jídla, proč by nemohl i cykloservis.

www.kolo� x.cz | 800 01 01 01 IN
Z2
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V TOMTO ČÍSLE

OPRAVA KRAKOVSKÉ PŘIŠLA NA 
NECELÉ ČTYŘI MILIONY

PRÁCE PRO LIDI BEZ DOMOVA? 
DAŘÍ SE JI NAJÍT

SLAVNOSTNÍ OKAMŽIKY ZE ZÁVĚRU 
SEZONY MORAVSKÉHO DIVADLA

Nový úsek odpovídá normám pro šířku 
komunikace i parkování, a to včetně 
upraveného místa pro přecházení.

David Hrbek
lektor

Zuzana Karlíková  
studentka dějin umění  

Libor Gronský  
galerista 

Je to oživení a jiný pohled na město, 
které člověk vidí v jiném kontextu. 
I když jsem příznivcem street artu, 
ne všechno z něj považuju za 
umění. Něco se mi líbí hodně, ale 
jinde mi to přijde jako úplný kýč.

Něco ano, něco ne. Nejsem úplně 
zastáncem moderního umění, ale 
nic zásadního proti street artu asi 
nemám.

Jsou města, kde je to ozdoba 
a radost, ale to se nedá říct o 
Olomouci. Třeba to, co je na rohu 
Lafayettovy ulice, to je děs. Město 
by mělo řešit, zda malba má nebo 
nemá uměleckou kvalitu. 

GLOSA

Nevíte, co s pátečním nebo sobotním 
podvečerem? Máme pro vás zaručený 
tip. Vezměte rodinu nebo kamarády 
a přijďte na olomoucké Horní náměstí 
ke Trojici. Proč? Tady je totiž „Pohoda“. 
Po celé léto se v prostoru mezi želvou 
a Trojicí odehrává série koncertů 

multižánrového festivalu, který vám 
nabídne muziku v neopakovatelné 
atmosféře. Hudbu si budete moci 
vychutnat z pohodlného lehátka, 
k tomu si dáte patřičně vychlazený 
drink podle vlastního uvážení a pak 
už můžete jenom užívat. Myslím, že po 
celkem dlouhé době zákazů, příkazů 
a lockdownů je to příjemná změna. 

My z redakce Olomouckých listů jsme 
rádi, že už je to snad za námi, a proto 
si dovolím říci: Přijďte a uvidíte, že 
u Trojice je fakt POHODA.

Hezké léto.
 
Martin Hála
editor

Líbí se vám street art v olomouckých ulicích?

Klienty sociálních služeb se  podařilo 
zapojit do čištění chodníků i likvidace 
černé skládky na Černé cestě.

Udělením cen primátora I ředitele 
a také aplausem publika vestoje 
skončilo účinkování divadla na Floře. 
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ANO ČÁSTEČNĚ NE

OBSAH / ANKETA

MĚSTO A VEOLIA BUDOU ROZVÍJET 
TEPLÁRENSKOU SOUSTAVU

Součástí je vklad městské teplárenské 
infrastruktury do společného podniku 
Olterm & Td Olomouc.

CHYTRÁ ZÁBAVA: NAHLÉDNUTÍ DO 
VESMÍRU NEBO VÝCVIK PILOTŮ

Pevnost poznání nabízí řadu sezonních 
výhod pro turisty. Zapojena je také
do programu Olomouc region Card.

VÁCLAV JÍLEK:
JEDINĚ VÍTĚZSTVÍ! 

Rozhovor s novým trenérem fotbalové 
Sigmy, který chce na Hané atraktivní 
kopanou. 
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OZNÁMENÍ

Pokud si chcete ušetřit místo v kufru, pak 
je tu pro vás covidem osvědčená služba 
Knihovny města Olomouce – široká na-
bídka beletrie či naučné literatury ve for-
mě e-knih. Stačí obyčejný tablet či větší 
mobil se systémem android a jako čtená-
ři si legálně a zdarma stahujete i aktuální 
bestsellery. Vše na webu kmol.cz 

Olomoucký rockový festival Bounty 
Rock Cafe Open Air se letos přesunul na 
srpen. V areálu Korunní pevnůstky na-
bídne v pátek 6. srpna legendární české 
rockové kapely, jako jsou Garage & Tony 
Ducháček, Luboš Pospíšil a 5P nebo Fla-
mengo. Program vyvrcholí energickým 
vystoupením belgických The BluesBones.

Máte-li zájem o pronájem městského 
bytu, navštivte web olomoucké Sprá-
vy nemovitostí www.sno.cz. Žádosti 
je možné podávat písemně na adrese 
Školní 2 a je k ní nutné přiložit doklad 
o bezdlužnosti vůči městu a dopravní-
mu podniku.

Olomouc poskytne dětem volnočasové 
vouchery. Žádat o ně mohou rodiče dětí 
s trvalým bydlištěm v Olomouci. Dvou- 
setkorunové vouchery v podobě QR 
kódu bude možné uplatnit ve vybraných 
sportovních a volnočasových zařízeních 
provozovaných městem, jako jsou aqua-
park, zoo, zimní stadion, plavecký bazén 
nebo Centrum Semafor. Registrace začne 
v září na webové adrese aktivnimesto.cz

Olomoucký kraj udělí Ceny cestovního 
ruchu. Hlasujte pro nejoblíbenější novin-
ku, bike a trail park, kemp, naučnou stez-
ku nebo neobjevený skvost. Pětadvacítka 
nominovaných turistických cílů čeká na 
vaše posouzení do 15. srpna. Hlasovat 
můžete na webu cenykraje.cz.

Do 22. srpna je možné ve Vlastivědném 
muzeu navštívit výstavu věnovanou Jin-
dřichu Wankelovi. Od narození jednoho 
z průkopníků archeologie letos uplyne 
dvě stě let.

V kostele Panny Marie Sněžné v Denisově 
ulici je nainstalovaná výstava fotografií 
Jiřího Pasze Všechny barvy naděje aneb 
jak Haiti (ne)přichází o školáky. Zobrazu-
je osudy dětí i dospělých z nejchudšího 
státu západní polokoule. K vidění je do 
15. září.

Nové místo pro očkování proti covid-19 
bez registrace vzniklo v nákupní galerii 
Šantovka. Provozní dobu má od 9 do 19 
hodin. Očkovací tým tvoří zdravotníci 
z fakultní nemocnice, s administrati-
vou pomáhají zaměstnanci krajského 
úřadu. Očkovat se mohou všichni starší 
šestnácti let.

Čtrnáct finalistů postoupilo do druhé-
ho kola soutěže Máme vybráno. Veřej-
né sbírky směřující k obnově kulturního 

dědictví se utkají o částku sto tisíc korun. 
Do druhého kola postoupila obnova 
zámku, kostelů, ale i menších historic-
kých objektů, na seznamu je unikátní 
zahrada, varhany nebo mariánská socha. 
Za každou sbírkou je konkrétní příběh. 
Právě ten teď bude hrát roli v tom, komu 
veřejnost pošle do konce srpna svůj hlas 
na www.mamevybrano.cz.

Lidem, kterých se bezprostředně dotý-
ká výstavba protipovodňových opat-
ření na řece Moravě, poskytuje město 
náhradu v podobě nepeněžního daru. 
Příjem žádostí se týká především 
obyvatel ulic Nábřeží, Blahoslavo-
va, Praskova a Masarykova. Nárok 
na kompenzaci je možné uplatnit za 
období roku 2020 a od července 2021 
rovněž i za rok 2021. K podání žádosti, 
prokázání nároku a výběru druhu ne-
finančního daru je potřeba se dostavit 
na ekonomický odbor magistrátu v Pa-
lackého ulici. Benefity mají hodnotu 
jednoho tisíce korun za každý rok.

Ambulance paliativní péče začala pů-
sobit při Onkologické klinice Fakult-
ní nemocnice Olomouc. Její zřízení je 
dalším krokem ke zlepšování komplexní 
péče o nemocné s postupujícím onemoc-
něním, u nichž je ukončena léčba a je 
očekáváno další zhoršování zdravotního 
stavu. Ambulance nabízí péči psycholo-
ga, kaplana či sociální sestry. 

Trochu jiný The Ples se tentokrát bude 
konat pod otevřeným nebem jako The 
Ples v trávě. Tato taneční událost se 
uskuteční 3. září na Paloučku před 
olomouckým S-klubem. O hudební 
program k tanci i poslechu se postará 
olomoucký New Street Band a nebudou 
chybět ani akrobatická nebo workouto-
vá vystoupení. 

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

5.– 8. srpna  omezení parkování v ulici Kosmonautů
9.– 13. srpna  úplná uzavírka železničního přejezdu 

v Nemilanech
do 13. srpna  částečná uzavírka ulice Keplerova
do 13. srpna  částečná uzavírka ulic Lolkova a Brožíkova
 
14. srpna  Olomoucký Mattoni 1/2Maraton - úplný 

seznam uzavírek komunikací - strana 24

do 15. srpna  úplná uzavírka Gorazdova náměstí   
do 15. srpna  částečná uzavírka ulice Pasteurova  
do 25. srpna  částečná uzavírka ulice Kmochova

do 27. srpna   úplná uzavírka Okružní (od křižovatky 
 s Neředínskou po křižovatku s Dělnickou)

do 31. srpna   částečná a úplná uzavírka křižovatky  
 třída Míru – Neředínská 

do 31. srpna   částečné uzavírky ulic Kosmonautů 
 a Nezvalova

do 20. října   částečná uzavírka Masarykovy (most  
 přes Bystřici)   

do 31. října   úplná uzavírka Zikovy ulice
do 31. prosince   úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června 2022  úplná uzavírka ulice Masarykova (most  

 přes Moravu)
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OLOMOUC KRÁLOVSTVÍM MURÁLŮ

Street Art Festival toto léto opět dostal do olomouckých ulic nové malby. Podloubí na rohu Zámečnické 
a 8. května vyzdobily dvě Němky, kulturní stánek Telegraph Francouz. A to ještě není všechno...
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Selfie King byl prvním olomouckým mu-
rálem, který si získal větší pozornost. 
Pak jej dostihl plačící Masaryk, letos ješ-
tě vznikne velký murál – tedy street- 
artová malba na zdi, na boční straně Mo-
ravského divadla. 

PAVEL KONEČNÝ

Street art poutá tolik pozornosti, že se 
po jednotlivých dílech konají v Olomou-
ci i komentované prohlídky. Zájemce 
ochotně provází městem Romana Jun-
kerová, manželka olomouckého umělce, 
který si říká Pauser. 

A street art se v Olomouci těší i ofici-
ální podpoře. „Je to přitažlivé, spontánní 
a srozumitelné umělecké vyjádření, které 
do města určitě patří a oživuje ho. Samo-
zřejmě je nutné respektovat prostor, ve 
kterém street art vzniká,“ uvedla náměst-
kyně primátora Markéta Záleská.

Citlivě k okolí
Právě proto podloubí na dohled koste-
la svatého Mořice ozdobila jen střídmá 
černá linka, žádná sprejerská barevnost. 
„Nejsme necitliví. S ohledem na chrám 
jsme pro toto dosud ponuré místo vybrali 
umělecké duo Die Geniesser z Berlína,“ 
potvrdila organizátorka Street Art Festi-
valu Romana Junkerová.

Dílo v podloubí odkazuje na pan-
demii a anonymní dav, který touží po 
svobodě i po opětovném setkávání. 
„Obraz vyjadřuje silný pocit úlevy, kte-
rý po pandemii všichni máme. Jde o to 
dostat se z izolace a znovu se k sobě 
vrátit, obejmout, tančit a prostě si jen 
užívat život naživo,“ charakterizovaly 
svou malbu s názvem Reliéf samotné 

autorky, původně filmové animátorky.
Během festivalu jsou plánovány 

prohlídky olomouckého street artu 
i panelová diskuse na Trienale SEFO. 
„To se bude letos věnovat právě i té-
matu umění ve veřejném prostoru 
a vizuálnímu smogu.

Chignier & Morse
Francouz Vincent Chignier se rozhodl 
vymalovat na kulturní a coworkingové 
centrum Telegraph vynálezce telegrafu, 
portrétního malíře Samuela Morsea, po 
němž se jmenuje i morseovka – signální 
abeceda.

„Murálu se věnuji tři roky. Toto je moje 
první větší věc v Olomouci a okolí. Větši-
nou to byly drobnější práce,“ řekl Chigni-
er, žijící ve Šternberku. Naznačil ale, že 
určitě není poslední. 

Morsea maloval klasicky – štětcem 
a barvami. „Použil jsem asi dvacet barev, 
ale z některých jsem ještě míchal od-
stíny. Jen zlatou jsem sprejoval,“ popsal 
umělec. Hotov byl za pět dnů.

S-klub, koleje i Korvín
Olomouc se murály proslavila postupně. 
Vše začalo graffiti jamem v roce 2007, 
z nějž se vyvinul současný festival. Malba 
na festivalu má svá specifika. „Především 
je to volná ruka. Necháváme umělce, aby 
se vyjádřili spontánně. No a atmosféru 
jim při práci dělává i hudební doprovod 
a nadšené publikum,“ objasnila Junkero-
vá, která si váží spontánního street artu, 
jenž nemusí být vždy legální.

Malovat se bude ještě na stěnu S-klu-
bu, kde se zvěční Michal Škapa zvaný 
Tron, a na budovu kolejí ve Šmeralově 
ulici bude malovat maďarský umělec Fat 
Heat. Jiná skupina maďarských výtvarní-
ků zvěční ve městě ještě krále Matyáše 

Korvína, protože letošní rok je v Olomouci 
věnován Maďarsku.

Vrcholem festivalu bude malba na zdi 
Moravského divadla. Ital říkající si Ozmo 
tam začne svou práci 2. září. „Napřed ale 
musí předložit skicu, k níž se vyjadřují 
i památkáři,“ zdůraznila Junkerová. 

Program je dostupný na webu 
streetartfestival.cz.

UMĚNÍ ULICE
Street art se vyvinul z graffiti, tedy 
z tagů, z originálního písma speci-
fického pro každého „writtera“. 
I když street art, narozdíl od graffi-
ti, bývá přijímán širokou veřejností 
většinou kladně, nemusí to platit 
u jiných výtvarných umělců.
„Osobně jsou mi sympatičtější 
práce, které jsou méně nápadné 
a originálně reagují na specifika 
určitého konkrétního místa,“ pro-
hlásil odborný asistent z kated-
ry výtvarné výchovy olomoucké 
univerzity David Jedlička. Podle 
něj je u velkoformátových maleb 
nutné zvážit, jestli svým výrazem 
nekonkurují okolní architektuře. 
„Mladým autorům držím palce 
a přeji jim, aby se řídili svou osobní 
motivací v tvorbě a ne lákavými 
pobídkami komerce,“ dodal.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Komedii plnou vtipných situací i neče-
kaných zvratů s názvem Šnajdr začal 
v polovině července natáčet režisér Mi-
roslav Krobot. 

Do hlavních rolí svého třetího filmu si 
vybral herce Dejvického divadla Pav-
la Šimčíka a Ivu Janžurovou. Scénář 

vytvořil Krobot opět v tandemu s olo-
mouckým psychologem Lubomírem 
Smékalem. 

První klapka padla v Praze, kdy štáb 
natáčel ve vlaku během jízdy do Olo-
mouce, která je hlavním dějištěm filmu. 
Natáčení probíhá mimo jiné v olomouc-
kém S-klubu, jehož scéna bude ve snímku 

patřit divadelnímu představení, které se 
zde snaží nastudovat svérázný pražský 
herec a debutující režisér Pavel Šnajdr 
v podání Pavla Šimčíka společně se svou 
babičkou ztvárněnou Ivou Janžurovou. 

„Je dobře, že si filmaři oblíbili Olo-
mouc. Nově vznikající komedii jsme pod-
pořili individuální dotací ve výši tří set 
tisíc korun. Navíc jsme pomohli i s orga-
nizací natáčení a štábu pomohli zajistit 
veškeré zábory, přechodná dopravní zna-
čení a vyjednali i spolupráci s Dopravním 
podnikem,“ popsala náměstkyně primá-
tora Markéta Záleská.

Film má být zároveň poctou tvořivos-
ti a hravosti, ale i životní filozofií, která 
chápe neúspěch a prohru jako inspiraci. 
Natáčení skončí v druhé polovině letošní-
ho srpna. Premiéra filmu Šnajdr je pláno-
vána na jaro příštího roku.   ste

Žulový chodník 

Jasně se rýsují linie nového chodní-
ku na Černé cestě. Hotový by měl být 
nejpozději v polovině srpna a pokryje 
ho mozaika z žulových kostek. Na šířku 
dvoumetrový chodník vzniká v místě, kde 
zcela chyběl. Dlouhý bude tři sta metrů. 
Jeho vznik umožnilo rychlé zajištění pro-
jektové dokumentace a zařazení stavby 
do plánu velkých oprav na letošní rok. 
Komfort zajistí i dvě místa pro přecháze-
ní včetně bezbariérových úprav. Náklady 
činí 2,8 milionu korun.   ste

Nová střecha 

Moravské divadlo zahájí novou sezo-
nu pod novou střechou. Během léta 
dojde k demontáži stávající střešní 
krytiny, následovat bude částečná de-
montáž bednění, podle toho, v jakém 
bude stavu. Poté položí dělníci novou 
pojistnou izolaci a novou břidlicovou 
střešní krytinu. Současná břidlice se 
začala olupovat a je za hranou své ži-
votnosti. Předpokládané náklady činí 
1,5 milionu korun. Příští rok přijde na 
řadu fasáda.   ste

Stěhování srdce 

Olomoucké srdce se odstěhovalo 
z náměstí i z Korunní pevnůstky. Jeho 
nové místo nebudeme prozrazovat, ale 
počkáme si na vaše fotografie. Stačí 
je umístit na sociální sítě s hashtagem 
#olomouckesrdce. Nejlepší snímky 
oceníme suvenýry s olomouckými mo-
tivy z Informačního centra a turistic-
kými kartami na jízdu v MHD zdarma 
a volné vstupy do památek.  Kovová 
plastika Milana Poliána bude po měs-
tě putovat až do září.   pok

 KROBOT ROZTOČIL  
 V OLOMOUCI DALŠÍ FILM 

279 větrníků
Ulice některých 
měst zdobí barevné 
deštníky, Olomouc 
větrníky. Mají tvar 
květiny, který stejně 
jako rozkvetlá 
výzdoba na náměstí 
odkazuje na Olomouc 
– město květin. 
Vzdušná výzdoba 
města v ulici 28. října 
je v celém Česku 
ojedinělá.    pok
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Řešení specifických situací v nové parkovací politice 
Nově by se parkování v Olomouci mělo rozčlenit do čtyř 
zón s odlišnými pravidly. Jde o zónu pro pěší – zóna A, stá-
vající zónu placeného parkování neboli historické centrum 
– zóna B, novou zónu C – širší centrum a novou zónu D pro 
olomoucká sídliště. 

 � Základní dělení uživatelů platné pro všechny jednotlivé 
zóny: rezident (osoba s trvalým bydlištěm v místě), abo-
nent (podnikatel v daném místě), návštěvník. 
 � Nová parkovací politika umožňuje získat statut reziden-
ta i cizincům, naopak vlastník nemovitosti, pokud nemá 
trvalé bydliště v oblasti, se stává abonentem. 
 � Důležité je zmínit, jak budou řešeny specifické situace 
v systému parkování.
 � Každý rezident získá ročně kredit 100 hodin, které může 
přidělit návštěvám, včetně opravářů, v libovolný čas pro 
zónu, kde bydlí. To by mělo umožnit zejména zajištění 
běžných oprav v domácnostech a návštěv rezidentů. 
 � Pro dodávky (vozidla do 3,5 tuny) se plánuje omezit par-
kování v čase 19:00–6:00 ve vybraných lokalitách, pilotní 
realizace se již připravuje pro oblast sídliště na Tabu-
lovém vrchu. Umožněno tak bude parkování zásobová-
ní, opravářů a servisních služeb v denní dobu, v nočních 
hodinách by mělo být redukováno odstavování dodávek 
na místech, která mají sloužit rezidentům. Zásobování 
může také využít 1 hodinu parkování v zóně C a D denně 
zdarma v rámci parkovacích míst, nebo využít zákonného 
parkování na dobu nezbytně nutnou.
 � V případě pečovatele o rezidenta s příspěvkem na péči 
ve výši II. – IV. stupně bude pečovatel smět parkovat za 
podmínek, jako by byl sám rezidentem, o něhož pečuje. 
V případě vozidel konkrétních zdravotních a sociálních 
terénních služeb se pro péči o klienty plánuje vydávat 
karta umožňující parkování v zónách B a C zdarma. Dle 
zákona mohou držitelé karet ZTP a ZTP/P parkovat na 
všech místech zdarma. 
 �  Případy vyhrazených míst na instituci nebo registrační 
značku se plánuje posouzení jejich nezbytnosti a případ-
ně navýšit cenu placeného stání, aby došlo k narovnání 
cen s parkováním ostatních vozidel v zónách s placeným 

parkováním. Státní, krajské a městské organizace, vyjma 
vozidel IZS, budou spadat pod kategorii abonentů. Zacho-
vány zůstávají nezpoplatněná místa typu K+R, pro rychlé 
vyložení a naložení osob, uvažuje se také nad jejich pří-
padným dalším rozšiřováním. Ponechána jsou také obrát-
ková stání (na 15 minut) v zóně B, do zóny C a D se nově 
zavádět nebudou a lze využít jedné hodiny zdarma. 
 � Pro vozidla na alternativní pohon, jako jsou například 
elektromobily a hybridní vozidla, je plánováno zvýhod-
nění v podobě parkovného zdarma po dobu nabíjení na 
k tomu určených místech. Sdílená (carsharingová) vozidla 
budou cenově zvýhodněna v dlouhodobých kartách, bez 
omezení oblastí. Cenově tak budou odpovídat vozidlu 
rezidenta v zóně C nebo D. Zvýhodnění vychází z úspory 
místa (větší obrátkovost, více uživatelů) a stimulace trhu 
domácností nevlastnit automobil. 
 � Motocykly bude možné parkovat zdarma na nově ozna-
čených místech, která není možné v rámci parkovacích 
ploch využít pro parkování vozidel. Mimo tato místa jsou 
krátkodobá stání zpoplatněna jako ostatním automobi-
lům. Dlouhodobé stání motocyklů (do 150 ccm) a elek-
troskútrů bude řešeno po jejich zaregistrování formou 
parkovného zdarma pro všechny uživatele, bez rozdílu 
místa trvalého pobytu. Vzhledem k jejich počtu by ne-
mělo docházet k významnému záboru míst pro vozidla 
a ohrozit možnost zvýšení předpokladu parkování rezi-
dentů poblíž místa bydliště.
 � Taxislužba má v rámci parkovacího systému navrženo 
22 stání v zóně B, zejména na hranicích u pěší zóny v zóně 
A. Tato stání nebudou pro taxislužbu zpoplatněna.   mmo

ZPRÁVY Z MĚSTA
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S kompletním návrhem nové Parkovací politiky se 
můžete seznámit i v podobě přehledné informační 
brožury pro veřejnost na webové stránce spokojena.
olomouc.eu/parkovaci-politika.

14. a 15. září bude návrh představen na setkáních 
s veřejností. 

Oprava Krakovské přišla na necelé čtyři miliony 
Opravený úsek Krakovské ulice na No-
vých Sadech odpovídá nově potřebným 
normám pro šířku komunikace i parková-
ní, a to včetně upraveného místa pro pře-
cházení v křižovatce s Rooseveltovou. 

Více než sto metrů opravené komuni-
kace a přilehlých chodníků dostalo v této 
části města nový povrch. Na podzim při-
bude i zeleň.

„Vozovka s povrchem z asfalto-
vého betonu má nyní šířku pět met-
rů a v nově vybudovaném zálivu pro 
podélné stání může parkovat třináct 
osobních vozidel. Dopravní režim je 

nově řešen jako zóna třicet,“ popsal 
opravu náměstek primátora Martin Ma-
jor, který má v kompetenci dopravu. 

Parkovací zálivy jsou vydlážděné be-
tonovou zámkovou dlažbou, chodníky 
mají osazenou novou dlažbu z betonu. 

Oprava vyšla na 3,7 milionu korun. Na 
podzim pak lokalitu zkrášlí i nové keře. 
Do zeleného pásu zahradníci vysadí 
sedm muchovníků, které místo mezi no-
vou komunikací a železniční tratí oddělí 
jako budoucí živý plot.   ste
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Memorandum: Olomouc a společnost Veolia Energie budou 
spolupracovat na rozvoji a ekologizaci teplárenské soustavy
Představitelé města Olomouce, společ-
nosti Veolia Energie a provozovatele 
teplárenské sítě Olterm & Td Olomouc 
podepsali memorandum o spolupráci na 
dalším rozvoji teplárenství v krajském 
městě. Součástí záměru je vklad městské 
teplárenské infrastruktury do společné-
ho podniku Olterm & Td Olomouc, čímž 
město posílí svou pozici ve společnosti. 

Hlavním cílem spolupráce je zajištění 
dlouhodobě spolehlivých dodávek tepla 
pro obyvatele, městské objekty i podni-
katelské subjekty, ale také ekologizace 
teplárenské infrastruktury, včetně snižo-
vání uhlíkové stopy. 

„Nechali jsme si posoudit různé va-
rianty zajištění správy a provozování 
městské teplárenské soustavy v příštích 
letech a nejlépe z toho vyšlo navýše-
ní podílu města ve společném podniku 

vložením teplárenské infrastruktury. 
Spolupráce s Veolií funguje a věřím, že 
i nový model bude efektivní pro město, 
naše obyvatele a další odběratele tepla,“ 
uvedl primátor Mirek Žbánek. Memoran-
dum schválilo zastupitelstvo města na 
červnovém zasedání. 

Společnost Olterm & Td Olomouc zajiš-
ťuje výrobu a rozvod tepelné energie ve 
městě už od roku 1994. Je pro-
vozovatelem všech městských 
zdrojů tepla na základě smlouvy 
o nájmu, správě a provozování 
nemovitostí a technologických 
zařízení, která se každých pět 
let vyhodnocuje a prodlužuje. 
Majoritním vlastníkem s podí-
lem 66 procent je Veolia Energie 
ČR, město Olomouc má 34pro-
centní podíl. Podle nového zá-
měru stvrzeného memorandem 

by se mohl podíl města navýšit až na 
49 procent, a to vložením městské infra-
struktury do společného podniku.

Olterm & Td Olomouc v předchozích 
letech modernizoval všechny svěřené 
kotelny z tuhých paliv na plynové zdroje 
a zároveň modernizoval parní tepelná 
zařízení za účinnější horkovodní zdroje 
a rozvody.   ste

ZPRÁVY Z MĚSTA

Práce na protipovodňové ochraně měs-
ta pokračují. V červnu byly dokončeny 
poslední piloty a do Olomouce dorazily 
první díly druhé poloviny mostu Rejnok. 
Nad řeku se dostane na podzim a bude 
se podstatně lišit od konstrukce první 
poloviny.

Poslední čtyři z více než tisíce pilotů vyvr-
tali a vybetonovali stavební dělníci v ko-
rytě Moravy. Poslouží k založení poslední 
části mostního pilíře, na který bude umís-
těna návodní polovina konstrukce nového 
mostu v Masarykově ulici.

Návodní strana
 „Kompletace druhé návodní poloviny 
Rejnoka bude probíhat prakticky celé 
léto v prostoru na levém břehu. Most pak 
v říjnu nasuneme s pomocí hydraulických 
pístů nad řeku po výsuvné dráze, která 
je již prakticky dokončená. Následovat 

bude betonáž a izolace,“ popsal postup 
generální ředitel Povodí Moravy Václav 
Gargulák. Celý most bude stavebně do-
končený během léta příštího roku.

„Vystavěli jsme v ulici vyvýšené bloky, 
na kterých se konstrukce kompletuje,“ 
vysvětlil stavbyvedoucí Jakub Vlk. Ty jsou 
umístěny tak, že během kompletace do-
volí přístup k sousedním domům a jsou 
přesně v rovině budoucí definitivní polohy 
mostu. „Jediné, co nám zbývá potom udě-
lat, je položit konstrukci mostu níže, zhru-
ba o osmdesát centimetrů,“ dodal.    

Levý břeh
Práce na protipovodňové ochraně sou-
časně probíhají i na dalších místech. Na 
pravém břehu vzniká náplavka a probí-
hají práce na obkladech nábřežní zdi. Tu 
kameníci obkládají žulovými kameny. Po 
dokončení zahájí práce na dlažbě. 

Postupují práce i na protějším břehu. 

„Na levém břehu jsme rozebrali původní 
historickou zeď, rozšířili koryto, dokon-
čili ražbu kanalizačního sběrače a be-
tonování pilot i mikropilot. Můžeme tak 
zahájit přípravu na betonování základů 
pro obklad levobřežní zdi, který sesta-
víme dle požadavku orgánů památkové 
péče částečně z původních pískovcových 
kamenů,“ popisuje Gargulák. 

Dokončení etapy
Společně s dokončením Rejnoka bude 
dokončena také stavba tzv. II. B eta-
py protipovodňové ochrany Olomou-
ce. Závěrečné práce budou probíhat na 
položení kolejí na nový most, propojení 
náplavky pod dokončeným mostem a vý-
sadbě dřevin a trávníků. 

„Město po celou dobu sleduje prů-
běh staveb. Podstatná je pro nás kvalita 
práce i dodržení harmonogramu. Přeci 
jen se jedná o investiční akci nebývalého 
rozsahu i doby trvání, která nejen ochrá-
ní centrum města před povodněmi, ale 
promění i jeho vizuální podobu,“ uvedl 
primátor Mirek Žbánek. 

Město také provádí navazující investi-
ce v okolí nábřeží.

„Naším úkolem jsou například chod-
níky, cyklostezky a další komunikace 
v blízkosti nábřeží či sadové úpravy. Tyto 
naše práce navazují prakticky ihned po 
dokončení aktivit Povodí Moravy,“ upřes-
nil úkoly města investiční náměstek pri-
mátora Martin Major.   mif

 PRÁCE NA DRUHÉ ČÁSTI MOSTU ZAČALY.  
 TENTOKRÁT HO KOMPLETUJÍ JINAK 
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Komise městské části Slavonín ve spolupráci s FK Slavonín Vás zve na

SOBOTA 11. ZÁŘÍ 2021

BOHATÝ DOPROVODNÝ
PROGRAM PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ KATEGORIE

Občerstvení během dne zajišťuje HOSTINEC NA HŘIŠTI

TĚŠÍME SE NA VÁS

Slavnostní mše v kostele sv. Ondřeje
Hudební vystoupení Black Ladies v kostele
Zahájení oslav na hřišti
Večerní zábava v Sokolovně —
k tanci a poslechu hraje „EŠI BAND OLOMOUC“

 

Výstava k historii Slavonína
Atrakce pro děti
Hudební vystoupení písničkáře Ondrašisko a další
Nabídka lokálních produktů
Den otevřených dveří Základní školy Slavonín (14-17:00)

09:00
10:30
13:00 
20:00

OSLAVY 880 LET
SLAVONÍNA

Úřední čtvrť opět ožije na konci srpna sousedskou slavností
Poslední srpnovou sobotu opět ožije roh ulic Mozartova 
a Žilinská sousedskou slavností. 

Organizátoři ze spolku Úřední čtvrť žije! se rozhodli navá-
zat na mimořádně pozitivní ohlasy na loňský pilotní ročník. 
„Zájem nás mile překvapil,“ řekl jeden z organizátorů Hynek 
Melichar. Podle něj organizátoři do poslední chvíle netušili, 
zda vůbec někdo přijde. „Nakonec se v průběhu dne zastavily 
stovky lidí,“ uvedl.

I letos se návštěvníci z řad nejen místních obyvatel mohou 
28. srpna od 14 hodin těšit na sousedské posezení a bohatý do-
provodný i občerstvovací program. Nebude chybět ani soused-
ský stůl, kam každý může přinést své kulinářské výtvory. 

„Snažíme se, aby byl program letos ještě pestřejší než minulý 
rok, a oslovujeme další možné účinkující,“ potvrdil jiný z organi-
zátorů Štěpán Havran, který má kulturní program na starosti. Má-
te-li zájem na akci umělecky vystoupit či prezentovat vaši místní 

firmu či prodejnu, napište na sousedska.slavnost@gmail.com.   
Hlavním motivem slavnosti bude opět architektonická je-

dinečnost a zajímavá kulturně-společenská historie této části 
Olomouce. Vznikat začala na konci 19. století z iniciativy Spol-
ku německých úředníků, odtud název Úřední čtvrť. Pro mi-
lovníky historie a architektury bude připravena komentovaná 
procházka čtvrtí se znalcem místních dějin Vilémem Švecem. 
Večer si pak budou moci návštěvníci vyzkoušet své znalosti ve 
vědomostně-zábavním kvízu. 

Spolek Úřední čtvrť žije! také představí své další projekty. 
„Protože nám pandemie zhatila plány na uspořádání dalších 
kulturně-společenských akcí v průběhu roku, doufáme, že dru-
hý ročník sousedské slavnosti proběhne bez komplikací,“ doufá 
Kamil Andree z organizátorského týmu.

V případě náhlého zhoršení situace a zpřísnění opatření 
bude akce zrušena. Více aktuálních informací je na facebooko-
vé stránce Úřední čtvrť žije.   dtx

Jak se Kooperativě daří zvládnout ak-
tuální kalamity s tisíci škodami?
Klíčové pro nás je pomoci rychle a účin-
ně. Například na jižní Moravě jsme ne-
čekali, až se o škodě dozvíme. Okamžitě 
po kalamitě jsme klientům poslali SMS 
jak posupovat a kam volat. Ve čtvrtek 
uhodilo tornádo a již v pátek a sobotu li-
kvidátoři aktivně obvolali kompletní se-
znam všech 540 našich klientů v místě 
tornáda a 130 z nich telefonát okamžitě 
využilo k nahlášení škody. Již od pátku 
byly zásadně posíleny prohlídky na mís-
tě týmy techniků, likvidátorů a dalšími 
skupinami pracovníků. 
Oceňují klienti rychlost řešení škod?
Hrozně moc. Škody vždy řešíme oka-
mžitě a denně jsme prohlédli desítky 
nemovitostí. A nejen vyplácíme škody, 
ale také pomáháme doporučeními, ra-
dami a kolegové na jižní Moravě i fyzicky 
tam, kde je třeba. Zlaté pravidlo pojištění 
koneckonců říká, že kvalitu pojišťovny 
nejlépe poznáte podle toho, jak rychle a 
kvalitně řeší škody.
Jak často by měl klient pracovat se 
smlouvou, aby byl stále dobře pojištěn?
Určitě by bylo dobré se jednou za 3-4 
roky nad smlouvou zamyslet. Obávám 
se, že řada klientů nemá svůj majetek 
pojištěním dostatečně chráněn a smlou-
vu o pojištění nemovitosti již řadu let 
neaktualizovala. Problémem je zejména 
nízká pojistná částka, tedy maximální 
výše odškodného (tzv. pojistného plně-
ní), které od pojišťovny v případě škody 
obdržíte. Určitě existuje řada případů, 
kdy neodpovídá růstu cen stavebních 
prací ani cenám materiálů. Kdokoli tuto 
pochybnost má, ať zavolá nebo se sta-
ví nebo pošle mail a společně s  naším 
pojišťovacím poradcem se na smlouvu 
podívá. Navíc máme zcela nový produkt 
pojištění majetku s  řadou výhod. Takže 

se určitě vyplatí, abychom to společně 
vyřešili.
Když mám škodu, jak je nejlepší po-
stupovat?
Nejlepší je udělat základní dokumenta-
ci – takže vyfotit škody třeba na mobilní 
telefon. A pak škodu ohlásit na call cen-
tra pojišťoven, on-line nebo na přepáž-
ce. Cokoli je pro klienta nejjednodušší. 
Důležité je, že Kooperativa, ale i další 
pojišťovny, vyplácejí okamžitě zálohy na 
škody – třeba na sanační práce. 
Za jak dlouho je pojišťovna schopna 
poslat peníze na účet?
Po nahlášení škody mohou mít v zásadě 
klienti zálohu druhý den.
Pomáháte i jinak?   
Kromě výplaty pojistného plnění se 
Kooperativa rozhodla pomoci sbírkou, 
do které přispívají zaměstnanci Koope-
rativy, naši výhradní obchodní zástupci 
i zaměstnanci dceřiných firem a jejich 
rodinní příslušníci. Zatím se podařilo 
shromáždit přes 1,6 milionu Kč. 

OLDŘICH KLANICA Z POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA:

POJIŠŤOVNU DĚLÁ TO, JAK DOBŘE 
ŘEŠÍ ŠKODY

Oldřich Klanica
 – regionální ředitel Olomouc
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Pevnost poznání nabízí řadu se-
zonních výhod pro turisty

Hned několik zajímavých novinek při-
pravila na léto Pevnost poznání. Milov-
níci chytré zábavy se mohou zapojit do 
originálních motivačních programů, kte-
ré science centrum nabízí ve spolupráci 
s partnery z oblasti vzdělávání a cestov-
ního ruchu z celé republiky.

Letní dny v historické Olomouci si mohou 
její obyvatelé i turisté zpestřit návště-
vou interaktivních expozic a planetária, 
které jsou v Pevnosti poznání otevřeny 
každý den. V pokladně v přízemí získají 
Cestovní pas České asociace science cen-
ter, díky kterému se podívají do vesmíru, 
pod vodní hladinu, popovídají si s roboty, 
ovládnou předměty pouhou myšlenkou 
nebo zažijí výcvik pilotů stíhaček. 

Počtvrté bezplatně
„Cestování s tímto pasem je jednodu-
ché. Stačí si do něj nechat potvrdit nákup 

vstupenky a čtvrtá návštěva zapojené 
organizace je zdarma. Lidé tak mohou 
během prázdnin objevit další úžasná 
místa, která zábavnou formou popula-
rizují vědu,“ řekla Martina Vysloužilová, 
mluvčí Pevnosti poznání. 

Do sezonní akce se zapojili iQLANDIA 
Science Center Liberec, Hvězdárna a pla-
netárium Brno, Svět Techniky Ostrava, 
Techmania Science Center Plzeň a VIDA! 
science centrum Brno.

Třetí za polovic, sedmá zadarmo
Dalším vítaným společníkem a průvod-
cem na výlety a objevování nových míst 
může být turistická hrací karta, která zá-
jemce zavede do 65 památkových objek-
tů napříč Českem.

„Princip hry není složitý. Stačí od 1. 
června do 31. října navštívit zapojenou 
památku, sbírat razítka a třetí návštěva je 
za poloviční vstupné, sedmá zdarma. Na 
konci sezony pak budeme losovat o hod-
notné ceny,“ vysvětlil organizátor Petr 
Lukas, který je provozovatelem portálu 

Objevuj památky a jedním ze zakladatelů 
Asociace nestátních otevřených památek.  

Pevnost poznání je zapojena také 
do programu Olomouc region Card. Její 
držitelé mají dvacetiprocentní slevu na 
základní vstupné.

Myslí na turisty
„Nabídku pro turisty a fanoušky pevnosti 
neustále rozšiřujeme. Aktuální informace 
jsou na našem webu a sociálních sítích. 
Nabízíme nejen zážitky pro celou rodinu, 
ale nově také prodáváme krásnou dřevě-
nou turistickou známku,“ doplnila Marti-
na Vysloužilová. 

Centrum popularizace Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého sídlí v uni-
kátně zrekonstruované, památkově chrá-
něné budově velkého dělostřeleckého 
skladu v olomoucké Korunní pevnůstce. 

Prostřednictvím interaktivních expozic, 
dílen, laboratoře a digitálního planetária 
zaměstnanci a studenti univerzity zábav-
nou a hravou formou přibližují dětem 
i dospělým vědecké poznatky a historická 
fakta. Pevnost poznání každoročně přivítá 
téměř sto tisíc návštěvníků.   dtx

 CHYTRÁ ZÁBAVA: POKEC S ROBOTY,  
 NAHLÉDNUTÍ DO VESMÍRU NEBO  
 VÝCVIK PILOTŮ 

Průvodcem po městě může dětem být i papírová kočka
Prázdninová městská hra s kočičkou Olou 
nabízí netradiční poznání města pro rodi-
ny s dětmi, tábory či dětská sdružení. 

„Je to hra pro malé detektivy, kteří chtějí 
objevit deset stanovišť označených po-
stavou kočičky Oly a do herní mapy získat 
všechny symboly umístěné na stanovištích,“ 
poznamenala vedoucí odboru cestovního 
ruchu, kultury a sportu Karin Vykydalová.

Cílem je získat všechny symboly 
z deseti stanovišť do mapy. Komu se 
to podaří, dostane odměnu v infocent-
ru v podloubí radnice. Kromě symbolů 
čeká na všech místech také zajímavé 
povídání. Délka celé trasy je zhruba 3,5 
kilometru a hra trvá až do 30. září.

Mapu stanovišť lze získat v Informač-
ním centru, Pevnosti poznání, Botanické 

zahradě, Arcibiskupském paláci a Vlasti-
vědném muzeu.   pok
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OLOMOUCKÉ VILY.  
OD DOKONALÉ KRÁSY K UMĚŘENÉ ÚČELNOSTI 

TÉMA

Po zrušení pevnosti v roce 1885 vyrostlo v Olomouci během 
pár desítek let tolik novostaveb jako předtím za celá dlouhá 
staletí. Rozmach města spolu s růstem sebevědomí nové prů-
myslové a obchodnické aristokracie daly vzniknout nádherným 
vilám, které jsou dodnes živou učebnicí řemeslné dovednosti 
jejich tvůrců. A jsou i chloubou Olomouce.  

MICHAL FOLTA, PAVEL KONEČNÝ

Ještě nedávno byly v Olomouci obytné stavby z konce 19. a po-
čátku 20. století poněkud ve stínu klasických starých památek. 
Loni se to změnilo.

„Reagovali jsme na poptávku a zájem o tento typ architek-
tury mezi turisty. Proto jsme připravili tematický prohlídkový 
okruh s názvem Za branami města, který lidem olomoucké vily 
přibližuje,“ vysvětlila náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Sídla bohatých obchodníků, právníků či umělců jsou dokla-
dem proměn estetického cítění i stavebních možností našich 
předků. Průvodcem po olomouckých vilách je Štefan Blaho. 

„Každý pátek provázím skupiny zájemců do třiceti lidí. 
Jsou mezi nimi nejen turisté, ale i Olomoučané, kteří se o vi-
lách chtějí něco dozvědět. Každá z nich má totiž svůj pří-
běh,“ prohlásil Blaho. Mezi jeho nejmilejší patří ty z Vídeňské 

ulice. Zvláště domy někdejších sladovníků.
Ikonická výjimka – vila Primavesi je veřejnosti přístupná 

i uvnitř. Komentované prohlídky probíhají v pondělí a pátky ve 
14 a 15 hodin, v sobotu ještě i o hodinu později.

Rozmach vilové výstavby v Olomouci je spjatý se zruše-
ním pevnosti a uvolněním prstence stavebních pozemků 
okolo historického města. Díky tomu, že výstavba v nových 
ulicích byla po krátkou dobu velmi intenzivní, máme zde 
perfektní galerii proměn architektury v hektickém období 
evropské kultury.

Po první dekádě historizujících vil, kdy nové domy oblékají 
historický kabát staletími prověřených stylů, přichází období 
secese, moderny a konečně i na pohled strohého, ale praktic-
kého konstruktivismu, funkcionalismu či třeba utilitárně řeše-
ného bydlení amerického typu. 

„Informační centrum chce návštěvníkům Olomouce nabíd-
nout i samostatnou procházku kolem nejhodnotnějších a nej-
typičtějších vil. Chystáme proto průvodce, který bude k mání 
ještě během letošní sezony,“ potvrdila vedoucí infocentra Jit-
ka Lučanová.

Nová tiskovina doplní mozaiku informačních materiálů 
s gotickými chrámy, románskou biskupskou rezidencí, rene-
sančními paláci šlechty, domy bohatých měšťanů a samozřej-
mě i barokními kostely. 

 Vila Primavesi 

Univerzitní 7
Secesní vila manže-
lů Otta a Eugenie - on 
z bankéřské rodiny, ona 
vídeňská herečka. Ke 
stavbě v roce 1905 zvoli-
li parcelu po zbouraných 
domcích mezi univerzi-

tou, chrámem a parkem s hradbami. Díky přátelství se socha-
řem Antonem Hanakem a malířem Gustavem Klimtem dům 
i zahradu doplnila řada uměleckých děl.  

 Vila na sile Barbory  
 a Radima Králíkových 

Polská 7
Architekti Tomáš Pejpek 
a Szymon Rozwalka vy-
slyšeli výzvu investora 
Radima Králíka, který 
chtěl jít cestou přemě-
ny provozních budov 

Hanáckých mlýnů ze 40. let 20. století. Architekti dotáhli k cíli 
odvážnou myšlenku obytné jednotky a do budovy sila vložili 
převýšenou ústřední halu s přiznanou ocelovou konstrukcí.  
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 Vila Eduarda  
 Šrota 

třída Spojenců 20 
Advokát, který se specia-
lizoval na trestní právo, si 
vybral parcelu, odkud to 
měl jen kousek do justičního 
paláce. Jeho vila je o téměř 
třicet let mladší než soubor 

staveb ve Vídeňské ulici. Pražský architekt Ladislav Skřivánek 
navrhl fascinující stavbu, která by se vyjímala i uprostřed re-
nesanční Itálie. 

 Vila Eduarda  
 Hamburgera 

Vídeňská 2
Ve Vídeňské ulici na kon-
ci 19. století vyrostla řada 
honosných vil v jednotném 
historizujícím stylu. Všechny 
stavby navrhoval vídeňský 
Jacob Gartner. A nejhonos-

nější z nich je vila prezidenta Spolku rakouských sladovníků 
a předsedy olomoucké židovské náboženské obce Eduarda 
Hamburgera, vystavěná v letech 1895–1896.  

 Vila Otto Zweiga 

třída Spojenců 16
Manželé Otto a Anna Zwei-
govi nechali do Olomouce 
v roce 1931 přinést kousek 
empírové Vídně. Patrový 
objekt obdélného půdorysu 
má symetricky řešené prů-

čelí, sloupový portikus je završen tympanonem. Rodina si vilu 
užívala jen necelou dekádu. Za okupace ji obsadili nacisté 
a Zweigovi zahynuli v koncentračních táborech. 

 Vila Pauly  
 a Hanse Briessových 

Na Vozovce 12
Je představitelem architek-
tury poloviny 30. let minulé-
ho století, ovlivněné slavným 
architektem Adolfem Loo-
sem. Při vzniku domu se pro-
pojily cesty dvou židovských 

rodin, Briessových a Groagových. Čtyři roky po dokončení ji do-
slova vyměnili za život, když dům nechali důstojníkovi gestapa 
výměnou za víza do Británie.

 Vila Františka a Ludmily  
 Kousalíkových 

Na Vozovce 33
Pro manžele Kousalíko-
vy z Litovle ji stvořil mladý 
architekt Lubomír Šlapeta, 
který právě začínal samo-
statnou dráhu. Když movití 

manželé z Litovle hledali v roce 1936 dobrého architekta pro 
svou činžovní vilu, doporučil jim obchodník Stanislav Nakládal 
Lubomíra Šlapetu, který projektoval jeho dům nedaleko.

 Vila Antonína a Ludmily  
 Hofmanových 

Resslova 20
Dům pro dceru olomoucké-
ho architekta Karla Starého 
st. projektoval její bratr Ka-
rel Starý ml. Obě děti podě-
dily po otci výtvarné vlohy. 
Součástí domu je i výtvarný 

ateliér. Když se Ludmila v roce 1911 provdala za ředitele Ob-
čanské záložny Antonína Hofmana, toužili po reprezentativ-
ním domě. 

 Vila Elly Krickové 

třída Spojenců 10 
Činžovní vila postavená 
podle návrhu olomouckého 
architekta a stavitele Hein-
richa Czeschnera. Budova 
nese výrazné prvky sece-
se, byť vyrostla v roce 1911. 

Ella Kricková byla manželka právníka Obchodní a živnosten-
ské komory Hanse Kricka. Po roce 1945 dům získala univerzita 
a byt zde měl první rektor Josef Ludvík Fischer.

 Vila Julia Pelikána 

Na Vozovce 21 
Vila z roku 1925 je úzce spja-
ta s olomouckým výtvarným 
uměním. U talentovaného 
architekta Josefa Štěpánka 
a slavného Bohuslava Fuch-
se si ji objednal významný 
sochař Julius Pelikán. Odva-

ha investora i autorů byla pro tehdejší Olomouc provokativní 
– konstruktivisticky pojatou stavbu označili za „případ odstra-
šující zvůle“. 

 Vila Stanislava  
 Nakládala 

Polívkova 35 
Díky této stavbě se v Olo-
mouci usadil architekt Lubo-
mír Šlapeta, později jeden 
z nejvýznamnějších tvůrců. 
Investor jej znal díky článku 

v časopisu Eva! Obyvatelům vily zpříjemňuje život světlo z vel-
kých oken. Nové pojetí interiéru je dovedeno do detailů v podo-
bě posuvných příček, které nabízí řadu průhledů napříč vilou. 

 Vila Camily a Josefa  
 Krausových a Franze  
 Bruckmanna 

Vídeňská 14 
Projektant Hans Stratil 
nevyznával jeden archi-
tektonický styl – při svých 
realizacích se pohyboval 

mezi neoklasicismem, historismem a dekorativismem až no-
vou věcností. Vilu postavenou roku 1932 pro bankéře Josefa 
Krause a advokáta Franze Bruckmanna pojal jako velkoryse 
řešené dílo v duchu vídeňského tradicionalismu. 
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Mělo by podle vás město podporovat nějaký typ bydlení a výstavby?
Václav Kryl
ANO 2011

Ano. Bytová politika je 
nezanedbatelnou sou-
částí komunální politi-
ky vůbec a zaslouží si 
tedy patřičnou podpo-
ru i města. Zaměřit by se mělo především na 
dostupné nájemní bydlení pro začínající ro-
diny. Jako předseda bytové komise vnímám 
právě nedostatek dostupného nájemního 
bydlení, a to vždy při projednávání nových 
žádostí na zasedáních bytové komise, kdy po-
ptávka několikanásobně převyšuje možnos-
ti volných městských bytů. Proto v současné 
době projednáváme novou koncepci dostup-
ného a sociálního bydlení.

Jiří Zima 
KSČM 

Rozhodně ano. Ne ka-
ždý má při dnešních 
cenách bytů na to, aby 
si ihned pořídil vlastní 
bydlení. Jen to nesmí 
dopadnout jako s velkou slávou realizova-
ná dotovaná výstavba zhruba 400 bytů před 
dvaceti roky, kde si na podpoře bydlení jistá 
nejmenovaná politická strana, která tehdy 
zasedala v radě města, udělala jméno, aby 
se pak po letech ukázalo, že – a to především 
po stránce právní, to bylo velice amatérsky 
provedeno, z čehož už měl nejeden nájemce 
bytu bezesnou noc, ale i dnešní radní a za-
stupitelstvo.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Široká otázka. Obec-
ně město podporu-
je bydlení a výstavbu 
nastavením územní-
ho plánu, jeho rozvo-
jových ploch a přísností regulací. Také jak 
participuje na výstavbě komunikací a sítí. 
Jiným pohledem je, zda město samo sta-
ví vlastní byty a prostory pro občanskou 
vybavenost. Dlouhodobě jsme názoru, že 
město má mít svoje sociální byty, startovní 
či jinak zvýhodněné. Má mít nebytové pro-
story k regulaci vybavenosti tam, kde tržní 
principy selhávají. Množství mají stanovit 
koncepce, zatím se tak neděje.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Ano, určitě, ostatně 
všechny volební stra-
ny to mají ve svých 
programech. Starto-
vací byty pro mladé 
rodiny, sociální byty pro hendikepované či 
potřebné obyvatele, malometrážní byty pro 
seniory. Samozřejmě je otázkou, jak to pro-
vést, když SMOl již nevlastní skoro žádné 
volné pozemky a navíc nemá dostatek fi-
nancí na tyto investice. Nabízí se možnost 
družstevní výstavby za pomoci města (ale 
zde je již jedna neblahá 20letá zkušenost) 
nebo za využití dotací, pokud budou určeny 
k této výstavbě.

Otakar Štěpán Bačák
spOLečně

Politické vedení měs-
ta by mělo aktivně 
vstupovat do deve-
loperských projektů, 
minimálně proto, aby 
tyto nebyly pro město nevýhodné (např. 
stran převzetí vybudované infrastruktury 
a následné péče o ni). Mělo by podporovat 
rozumné zahušťování města, včetně využití 
„brownfieldů“ na rozdíl od zbytečného roz-
pínání na úkor zeleně. V neposlední řadě by 
mělo být schopno nabídnout v přiměřené 
míře sociální bydlení pro občany, kteří se 
dostanou do složité životní situace, či star-
tovací bydlení pro mladé.

Antonín Staněk
ČSSD

Je nezbytné, aby měs-
to podporovalo do-
stupné bydlení. Jde 
zejména o  dostup-
né bydlení pro rodiny 
s dětmi, seniory a samostatně žijící osoby 
v produktivním věku. Ideální cestou je pod-
pora výstavby rodinných domů nebo bytů ke 
koupi, podpora výstavby nájemního bydlení 
s byty menší velikosti pro seniory a samo-
statně žijící osoby v produktivním věku. Jsem 
přesvědčen, že prostředky investované na 
podporu dostupného bydlení pro uvedené 
skupiny obyvatel se městu a tím i nám všem 
mnohonásobně vrátí.

Martin Major
ODS

Každé město, které 
nechce zůstat zakon-
zervované jen v  mi-
nulosti, musí aktivně 
podporovat výstavbu. 
Bylo by špatné myslet si, že developer je pro 
samosprávu nepřítelem, dle mého názoru 
jde naopak o klíčového partnera k jednání. 
Developer je přeci ten, kdo přináší peníze 
a má potenciál realizovat projekty, na které 
město nemá a nebude mít peníze. 
Je zásadní s developery o jejich záměrech 
otevřeně hovořit a vize třeba společně smě-
řovat, respektive udržet v mantinelech pří-
nosných i pro město a jeho občany.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Město by mělo podpo-
rovat především vznik 
dostupného bydlení 
dle koncepce sociální-
ho bydlení, tedy bydle-
ní určené především pro ohrožené skupiny 
obyvatel. Dostupné a důstojné bydlení je klí-
čem k řešení řady sociálních problémů, které 
dnešní domácnosti řeší, například dluhovou 
past ale i mnohé další. Řada seniorů, rodičů 
samoživitelů, občanů se zdravotním postiže-
ním atd. je nucena žít v nedůstojných pod-
mínkách, často na různých ubytovnách, a to 
paradoxně dráž než lidé s vyššími příjmy. A to 
je nutno změnit.     

David Helcel
Piráti a Starostové

V  Olomouci se byty 
staví ve velkém. 
Není to však dostup-
né regulované ná-
jemní bydlení pro 
nízkopříjmové obyvatele či pro motivaci 
k práci u městské policie nebo v sociálních 
službách. Jde o ziskovou developerskou vý-
stavbu. V tomto případě může město po in-
vestorech žádat kompenzaci za zvýšené 
náklady na obsluhu nových území - MHD, 
energie, odpadky, úklid, zeleň…. Možnou for-
mou této náhrady je bezplatný převod čás-
ti nových bytů do vlastnictví města. A to je 
reálná šance i pro zadlužený městský roz-
počet.

ANKETA ZASTUPITELŮ
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V posledních dnech se mi v poště primátora sešlo několik 
podnětů z Olomouce, o které bych se s vámi rád podělil. 
Všechny se týkaly práva na klidný, bezpečný a důstojný život 
v našem městě. 

Mail mi napsala milá paní, která hrdě od nádraží do cen-
tra doprovázela své příbuzné obdivující jak se Olomouc za 
poslední roky proměňuje. Jen těch pár bezdomovců na ces-
tě do centra jim narušilo příjemný zážitek. 

Volala velmi rozhořčená majitelka provozovny z Uhelné, 
kam jeden konkrétní bezdomovec, prokazatelně s duševní 
poruchou, chodí kálet před jejich provozovnu. 

Večerní Pohodu u Trojice, na kterou jsem vás srdečně 
zval v minulém příspěvku, narušilo několik opilých bezdo-
movců, což pobouřilo nejen diváky, ale i tým vystupujícího 
umělce. Prostě ostuda. 

Všichni žádali okamžité řešení situace a já jim dávám za 
pravdu, že žebrání, narušování veřejného pořádku, znečiš-
ťování a obtěžování do Olomouce nepatří. Pokud se tyto 
podněty objeví v některé z olomouckých skupin na sociál-
ních sítích, vždy se strhne vlna nenávistných komentářů, kri-
tiky radnice i policie a také primátora, který přece sliboval, 
že „s bezďákama zatočí“. To vše doprovází pár „zaručených 
metod“, jak se s nimi jednou provždy vypořádat. 

Není to poprvé, kdy se s vámi na toto téma v Listech 
bavím. Než uvedu pár konkrétních případů a čísel, musím 
zmínit ještě jeden dopis. Přišel na ušmudlaném papíře, psa-
ný propiskou, roztřeseným písmem s řadou pravopisných 
chyb. Autor mi vytýkal, že z pohodlí své pracovny, domova, 
auta jen stěží pochopím, jaké to je žít na ulici, za pár korun 
a stravenek, zbavený lidské důstojnosti, perspektivy a zá-
kladních potřeb. Text se přitom odkazoval na mé dřívější 

příspěvky na téma zajišťování veřejného pořádku. 
A není to první případ. Lidé bez domova na mě často po-

křikují a dožadují se pozornosti nebo naopak slušně pozdra-
ví a nezapomenou dodat: „Pane primátore, my se chováme 
slušně.“ Občas se zeptají, jestli nevím o nějaké práci. Před 
krajským úřadem, u Alberta na Foerstrově ulici, kam chodím 
na poštu, ve Smetanových sadech nebo Dolním náměstí, 
když jsem s manželkou a malým Jakubem na procházce. 

Znám situace s těmito lidmi stejně jako vy. A možná o tro-
chu lépe. Pracovní tým, který jsem před dvěma lety vytvo-
řil, mi pravidelně dává informace z oblasti prevence, péče 
a pomoci těmto lidem i policejních statistik. Městská policie 
jen za loňský rok řešila na 700 přestupků proti veřejnému 
pořádku v části města mezi nádražím a centrem. Má ode mě 
pokyn jednat rázně, ale v mezích zákona. Instalovali jsme 
řadu bezpečnostních kamer a posílili hlídky tam, kde se situ-
ace dočasné zhoršuje. Ale také jsme desítkám lidem z ulice 
dali příležitost začít pracovat a vrátit se k důstojnému životu, 
vynaložili jsme milióny korun na péči o tělesně i duševně ne-
mocné – poskytnutí jídla, stravy, hygieny i střechy nad hlavou. 
Nikdy v minulosti nebyla tak úzká a dobrá spolupráce s Cha-
ritou, přestože je terčem kritiky, málokdy oprávněné. 

Před pár týdny mě rozčílil požár velkého tábora bezdo-
movců za Klášterním Hradiskem. Hořela v podstatě sklád-
ka, která se za rok od doby, kdy jsem tam byl na kontrole 
s pracovníky sociálního odboru a policie, rozrostla na dvoj-
násobek. Asistoval jsem u zásahu několika jednotek profe-
sionálních i dobrovolných hasičů, protože město odpovídá 
za následnou likvidaci požářiště. Ta bude stát stovky tisíc 
korun. Druhý den mi přišel opět dopis. Zoufalá paní mi psa-
la, že na té „skládce“ přišla o domov, a prosila mě, abych jí 
umožnil přehrabat popel a trosky, kde měla své osobní věci 
a ostatky psů, kteří tam uhořeli. 

Zrovna jsem se vrátil z jižní Moravy, kam jsem s našimi 
hasiči vezl materiální pomoc lidem postiženým tornádem. 
Viděl jsem je tam také zachraňovat zbytky jejich domovů. 
Mnohému jsem se ve své funkci naučil. Třeba dívat se na lidi 
bez domova z více stran a že „zatočit“ s nimi lze i tak, aby 
našli cestu zpátky. 

Přeji všem lidem v Olomouci klidné a bezpečné léto.

Mirek Žbánek
primátor  

 CESTA ZPÁTKY 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / CYKLOSTEZKA

Nová část cyklostezky řeší bezpečnost
Poslední úsek doplnil trasu Jantarové stez-
ky na území města. V ulici U Ambulatoria 
vznikla zcela nová, téměř tři čtvrtě kilo-
metru dlouhá část cyklostezky za více 
než deset milionů korun.

Trasa vede cyklisty podél řeky Byst-
řice z Hodolan do Bystrovan. Nová část 
cyklostezky řeší i nebezpečné přejíždění 
frekventované Hodolanské ulice.

„Nedávno dobudovaný nový úsek 
vede pod tramvajovým mostem až 
k lávce, kde se na křižovatce ulic Ler-
montovova a Bystrovanská napojuje na 

Jantarovou cyklostezku,“ popsal náměs-
tek primátora Martin Major. 

Stavbou se podařilo definitivně vyřešit 
nebezpečné přejíždění cyklistů přes fre-
kventovanou Hodolanskou ulici, protože 
je nově bezpečně převádí pod mostem 
mimo tuto rušnou komunikaci. „Dlouhá 
léta jsme všichni, kdo jsme tudy projížděli, 
volali po nějakém řešení, kdy přejezd přes 
silnici byl takřka nemožný. Doprava pro 
cyklisty je ve městě zase o něco bezpeč-
nější,“ řekl primátor Mirek Žbánek. Denně 
tudy projede téměř 1500 cyklistů.   jau
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Příprava na nové plánovací období ITI, řešení náročných ma-
jetkových věcí, zejména převodu bytů a také akutní problém 
v podobě masivního kybernetického útoku, jaký město ještě ne-
zažilo. Náměstek primátora Matouš Pelikán nemá v posledních 
měsících zrovna pohodové období. Odbory, které spadají do 
jeho kompetence, totiž nyní řeší spoustu opravdu velmi nároč-
ných záležitostí. 

Když se ohlédnete na posledních pár měsíců, která z vašich gescí 
na radnici vám dala nejvíc zabrat? 
Hackerský útok byl zcela mimořádnou situací, s jakou tady ni-
kdo dosud neměl zkušenosti. Jednalo se o trestnou činnost, při 
které je neskutečně obtížné chytit pachatele za ruku a hlavně 
vrátit zpět to, co se stalo. Ale pořád se dá říct, že i když jsem 
náměstkem, který odpovídá za odbor informatiky, byla to krize, 
kterou museli vyřešit v první řadě úzce specializovaní odbor-
níci. My politici jsme jim k tomu měli pouze připravovat pod-
mínky. Naopak převody stovek bytů, u nichž se před dvaceti 
lety udělalo něco špatně při uzavírání smluv, leží na bedrech 
nás politiků. Samozřejmě i v tomto směru jsme vše intenzivně 
konzultovali s odborníky, právníky a dalšími znalci, ale roz-
hodování i odhodlání udělat něco, co je z právního hlediska 
nejednoznačné, je čistě věcí politickou. Takže asi právě otázka 
převodu bytů je tou nejnáročnější. 

Převod bytů byl třaskavým tématem. Postupoval byste dnes jinak, 
když máte zkušenosti s několika bouřlivými veřejnými jednáními? 
Možná bych dal větší důraz na srozumitelné vysvětlení všech 
okolností. V principu bych neměnil nic, protože od začátku 
mám já i mí kolegové snahu byty převést tak, aby byli nájem-
níci spokojení. Více bych vysvětlil, co všechno k tématu říkají 
právníci a co hrozí nám i nájemníkům v případě, kdy se převod 
uskuteční v rozporu se zákonem. V současnosti už policie pro-
šetřuje jednání politiků z jiného města, kteří převod uskuteč-
nili, i právníků, kteří jim poskytovali konzultace. Populistické 
proklamace, ať to prostě rychle převedeme a nic neřešíme, jsou 
jen nezodpovědným matením lidí. A možná bych také byl méně 

zdrženlivý a slušný v případě polopravd a manipulací, kterých 
se v průběhu řešení této kauzy někteří opakovaně dopouští.   

Myslíte právního zástupce části nájemníků? 
Nemám rád nezodpovědné strašení a vyvolávání paniky, které 
slouží jako prostředek hrubého nátlaku, namísto racionálního 
jednání. Stejně tak mi vadí pokrytectví. Zkrátka to, když někdo 
při osobním jednání říká něco a před veřejností pak pravý opak. 
Dosaďte si, koho je libo. 

Slyšel jsem, že jste se setkal i s osobním vyhrožováním…
Ano, ale to se týkalo jiné věci. Šlo sice opět o bydlení, ale ne 
o převody oněch bytů. Dostávat SMSky, že každého z nás čeká 
různě dlouhý život, doprovázené lhůtou ke kladnému vyřízení 
určité žádosti, není příjemné. 

Vraťme se ke kybernetickému útoku. Víte už, co všechno město 
při zabezpečení svých datových systémů změní? 
S kolegy z odboru informatiky a s externími specialisty připra-
vujeme soubor opatření. Ten proces ještě neskončil, promítáme 
do něj nové skutečnosti z probíhající obnovy datové sítě a také 
zkušenosti z dalších útoků ve světě. Proto zatím nemůžu speci-
fikovat, co všechno se změní, budou to ale významné změny. 

Máte na starosti taky oblast ITI a Olomouckou aglomeraci. Co 
nás teď čeká? 
Především nás čeká nové období, v němž budou platit nová 
pravidla. Vyžadována bude mnohem lepší připravenost projek-
tů. Neuspějí ti, kteří budou mít jen základní představu o projek-
tu, půjde o projekty v určitém stupni přípravy, například včetně 
územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokonce třeba 
i vybraného dodavatele. 

Jak lze soutěžit dodavatele, když investor neví, zda získá dotaci? 
Jde to, do podmínek veřejné zakázky je zahrnuta i podmínka 
získání dotace. Pokud by dotace nevyšla, lze smlouvu s odka-
zem na tuto podmínku s vybraným dodavatelem neuzavřít. 

A máme připravené projekty, abychom v novém období měli 
šanci? 
V tomto směru jsme na tom lépe než mnohá jiná města. Máme 
opravdu dobře připravený seznam projektů, které bychom chtě-
li a potřebovali realizovat, a některé z nich už mají i určitou 
část projektové přípravy zpracovanou.  Tahle nová podmínka 
by pro nás mohla být výhodou. 

Hovořili jsme o převodu bytů. A co výstavba nových bytů? 
Máme v úmyslu zahájit výstavbu bytů dostupných pro mla-
dé rodiny, seniory či sociálně slabé. Vybrali jsme tři nejlepší 
lokality a hledáme způsob financování. Musíme buď počkat, 
až přijde stát s nějakou lepší nabídkou, než je  půjčka, kterou 
bychom pak museli splácet, nebo najít nějaký model spolu-
práce s privátním investorem. Byty pro potřebné ale budovat 
opravdu chceme.   Michal Folta

 „POPULISTICKÉ PROKLAMACE JSOU  
 NEZODPOVĚDNÝM MATENÍM LIDÍ“ 

Matouš Pelikán
náměstek primátora
Kompetence: odbor dotačních projektů, odbor informa-
tiky a Smart City, odbor majetkoprávní, oddělení zpro-
středkující subjekt ITI.

ROZHOVOR



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         17

Letní Flora bude letos jako visuté zahrady, ale láká i na modely

Od čtvrtku 19. do neděle 22. srpna se 
na olomouckém Výstavišti Flora usku-
teční Letní Flora. Letos nese podtitul 
Souznění s přírodou. Na návštěvníky 
čeká bohatý program a také řada no-
vinek.

Na letošní Letní Floru dorazí také zá-
stupci Ovocnářské Unie České republiky 
a Zelinářské unie Čech a Moravy, kteří 
obohatí již tradičně atraktivní expozice 
v hlavním pavilonu A.

Jako div světa
„Pavilonu bude dominovat ohromující 
květinová expozice. Jeden z jejích hlav-
ních prvků se dokonce bude vznášet nad 
hlavami návštěvníků. Autoři expozice to-
tiž našli inspiraci ve visutých zahradách 
Semiramidiných,“ vysvětlila projektová 
manažerka výstavy Zuzana Chalupová.

Součástí hlavní expozice budou 
i tekoucí proudy vody, zelené fasády, 
kaskádovité záhony plné květin, vodní 
plocha a v neposlední řadě také pět tisíc 
léčivých rostlin. Ty dodá spolek pěstitelů 

a zpracovatelů léčivých, aromatických 
a kořeninových rostlin Pelero cz, který se 
tento rok na podobě expozice v pavilonu 
A coby hlavní spolupořadatel podílí.
Areál Výstaviště Flora bude pro návštěv-
níky vždy od 9 do 18 hodin, v neděli pak 
pouze do 17 hodin.

I pro příznivce For Model
Svoji vlastní expozici pro návštěvníky při-
praví také Český zahrádkářský svaz, jeho 
členové se navíc o své zkušenosti rádi 
podělí v Pěstitelské poradně.

„Oproti minulým letům bude mít své 
místo v sobotním a nedělním programu 
také připomínka naší oblíbené akce For 
Model. Ta se tento rok neuskutečnila 
kvůli koronaviru, příznivce For Modelu 
proto zveme právě na Letní Floru. Mají se 
skutečně na co těšit. O nic ale samozřej-
mě neochudíme ani milovníky tradiční 
Letní Flory,“ uvedla Chalupová.

Made in Chaoscompany
Vizuální stránku letošního ročníku má 
na starost olomoucká skupina umělců 

pojmenovaná Chaoscompany. „Mám sku-
tečně velkou radost, že s námi spolupra-
cují právě tito mladí a progresivní tvůrci. 
Práce s nimi je velmi osvěžující,“ dodala 
Chalupová.  

Součástí programu Letní Flory budou 
mimo jiné i oblíbené Dny moravských vín 
či vědecko-výzkumný park a také umě-
lecká výstava obrazů opět doprovázená 
květinovou výzdobou. Vše doplní bohatý 
doprovodný program a v neposlední řadě 
Letní zahradnické trhy se širokým sorti-
mentem květin, rostlin, semen, zahrádkář-
ských pomůcek anebo hobby potřeb.   dtx
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Flora Olomouc - letní etapa
Termín: 19. až 22. srpna (čtvrtek–
neděle)
Místo: Výstaviště Flora Olomouc
Čas konání: čtvrtek – sobota 
9:00–18:00, neděle 9:00–17:00
Základní vstupné: 140,- Kč online / 
160,- Kč na místě
Aktuální informace a prodej vstu-
penek na: www.flora-ol.cz
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Město hledá vhodný administrativní objekt
Pro odbory umístěné v budově NAMIRO 
a v budově ve Vejdovského ulici hle-
dá statutární město Olomouc vhodnou 
nemovitost ke koupi pro administrativní 
objekt. Poptávku zveřejňuje ve dvou vari-
antách, pro 100 nebo 200 úředníků, 
s tím, že je možné akceptovat i nabídku 
budov, na které bude vydán kolaudační 
souhlas nejpozději do 31. 12. 2021.

ÚČEL VYUŽITÍ:
A. Administrativní objekt pro cca 100 
úředníků
+ skladovací (archivní) prostory
Celková užitná plocha objektu cca 3300 m2

Počet podlaží: max 4 NP

Prostorové požadavky:
 � dominantní prostor v I. NP s otevřenou plochou 
pro čekárnu cca 200 m2 s možností rozdělení 
prostor

 � v II. a III. NP vždy otevřený prostor pro čekárny 
cca 60 m2

 � vhodný prostor pro umístění min. 20 přepážko-
vých pracovišť nejlépe v přízemí 

Technické požadavky:
 � možnost přivedení a napojení optického kabelu
 � možnost instalace požárního zabezpečení EPS
 � předpoklad pro dostatečně dimenzované sla-
boproudé a silnoproudé rozvody

 � možnost zatížení podlahy alespoň ve dvou NP 
minimálně 5 kN /m2

 � obslužnost všech nadzemních podlaží výtahem 
s bezbariérovým přístupem

 � obslužnost podzemního podlaží (sklad, spisovna) 
nákladním výtahem

 � vzduchotechnika s možností instalace 
klimatizace 

Speciální požadavky:
 � parkovací plocha pro min. 30 vozidel
 � dostupnost MHD (docházková vzdálenost max. 
500 m) s dostatečnou frekvencí (nejlépe 4×/ hod) 
a kombinací bus a tram

ÚČEL VYUŽITÍ:
B. Administrativní objekt pro cca 200 
úředníků + skladovací (archivní) prostory
Celková užitná plocha objektu cca 6500 m2:
plocha kanceláří cca 3 500 m2, čekárny cca 800 
m2, zasedací místnosti cca 200 m2

Počet podlaží: max. 6 NP, výtahy

Prostorové požadavky:
 � dominantní prostor v I. NP s otevřenou plochou 
pro čekárnu cca 300 m2

 � ve II. – IV. NP vždy otevřený prostor pro čekárny 
cca 150 m2

 � vhodný prostor pro umístění min. 40 přepážko-
vých pracovišť 

Technické požadavky:
 � možnost přivedení a napojení optického kabelu
 � možnost instalace požárního zabezpečení EPS
 � předpoklad pro dostatečně dimenzované sla-
boproudé a silnoproudé rozvody

 � možnost zatížení podlahy alespoň ve dvou NP 
minimálně 5 kN/m2

 � obslužnost všech nadzemních podlaží výtahem s 
bezbariérovým přístupem

 � obslužnost podzemního podlaží (sklad, 

spisovna) nákladním výtahem
 � vzduchotechnika, klimatizace minimálně 
v čekárnách 

Speciální požadavky:
 � parkovací plocha pro cca 50 vozidel
 � dostupnost MHD s upřednostněním tramvají (do-
cházková vzdálenost max. 500 m) s dostatečnou 
frekvencí (nejlépe 4×/ hod) a kombinací bus a tram 

Nabídka musí obsahovat popis nabí-
zených nemovitých věcí, projektovou 
dokumentaci (min. v rozsahu koordinač-
ní situace stavby, půdorysy jednotlivých 
podlaží, řezy, pohledy), konečnou kupní 
cenu bez DPH a vč. DPH, která v sobě 
bude zahrnovat veškeré náklady spojené 
s prodejem nemovitých věcí, a dále pak 
i jednotkovou kupní cenu za m2 užitné 
či podlahové plochy objektu a pozemků, 
vše bez DPH a vč. DPH.
Dotazy k obsahu nabídky zodpoví Ing. 
Sylvie Nováková, vedoucí odboru kance-
lář tajemníka Magistrátu města Olomou-
ce, tel. 585 513 122; e-mail: 
sylvie.novakova@olomouc.eu.
Nabídky na koupi nemovitých věcí budou 
doručeny nejpozději dne 15. 9. 2021 do 
17:00 na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc 779 
11 v zalepené obálce s nápisem „Nabíd-
ky na koupi administrativního objektu – 
NEOTEVÍRAT“.

INFORMAČNÍ SERVIS
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Už třetí rok dostávají lidé bez domova šan-
ci pracovat. A to díky projektu, který v roce 
2019 rozjelo město a Charita Olomouc. 

Práci se pro osoby bez domova daří zís-
kávat hlavně prostřednictvím městských 
firem. Klienty sociálních služeb Chari-
ty se tak už podařilo zapojit do čištění 
chodníků i likvidace černé skládky na 
Černé cestě v rámci spolupráce s Tech-
nickými službami. Další se zařadili do 
práce na Výstavišti Flora, kde se starají 
o veřejné toalety poblíž pavilonu E.

„Způsob začlenění osob bez domova, 
který jsme díky projektu pracovních rehabi-
litací společně našli, dává smysl. Klientům 
Charity nabízí možnost se začlenit a získat 
pracovní návyky. Veřejnost pak na pracující 
lidi bez přístřeší může získat úplně nový po-
hled,“ je přesvědčena náměstkyně primáto-
ra pro sociální oblast Eva Kolářová. 

Lepší život
Výsledky výrazného zlepšení v jejich 
životní situaci vidí sociální pracovníci 

Charity u 70 procent klientů. „Jsou spo-
kojenější, mění se téma jejich hovorů, 
plánují, mají větší sebedůvěru, sebeúctu, 
mají chuť hledat další pracovní uplat-
nění. Sledujeme zároveň, že u klientů 
dochází ke snížení problematického cho-
vání ve veřejném prostoru. A ti, co jsou 
do projektu zapojeni dlouhodoběji, se už 
nevracejí k rizikovému způsobu života,“ 
objasnil princip Alexandr Dvořák, vedou-
cí střediska Samaritán.   

Do projektu se za dobu jeho trvání za-
řadilo 38 lidí, kteří vykonali zhruba 5300 
veřejně prospěšných hodin. Zapojili se 
do úklidu a čištění chodníků, likvidace 
náletových dřevin ve městě a pomohli 
s likvidací mnoha tun odpadů z nepovo-
lené skládky v lokalitě na Černé cestě. 
Kromě toho se další klienti střediska 
Samaritán nově postarali o provoz toa-
let ve Smetanových sadech u pavilonu 
E a o úklid prostoru mezi pavilony A a E 
v areálu Výstaviště Flora. Díky pracov-
ním rehabilitacím se daří také více pe-
čovat o okolí Charity, kde klienti provádí 

pravidelný úklid kolem zařízení ve Wur-
mově ulici a přilehlých ulicích. 
„Klienty Charity bychom v budoucnu rádi 
zapojili také do dalších projektů, které 
chystáme. Ať už jde o připravované vyklí-
zení objektu v ulici Křičkova na Svatém 
Kopečku, likvidaci odpadů po velkém 
požáru v areálu poblíž Klášterního Hra-
diska nebo vyklízení někdejších toalet na 
nábřeží Přemyslovců, kde připravujeme 
v budoucnu zprovoznit nové,“ naznačila 
další plány města náměstkyně primátora 
Eva Kolářová. 

Lékařská péče
Kromě projektu pracovních rehabilita-
cí radnice finančně podpořila provoz 
ordinace praktického lékaře i psychi-
atra pro lidi v nouzi, instalovala nové 
bezpečnostní kamery pro monitoro-
vání veřejného pořádku v problema-
tických místech, včetně lokality na 
Dolním náměstí, třídě Svobody a ve 
Wurmově ulici. A daří se i investovat, 
aktuálně totiž město rozšiřuje kapaci-
tu vlastního azylového domu pro mat-
ky s dětmi v Holečkově ulici.

 „Jsem rád, že se daří vést diskusi 
o řešeních, která jsou efektivní. Lidé bez 
domova trpí často ztrátou důstojnosti. 
Proto se zaměřujeme na to, aby co nejví-
ce z nich žilo lépe. Pracovní aktivity, ale 
třeba i naše psychiatrická péče k tomu 
velmi přispívají. Těším se na více tako-
vých společných projektů,“ shrnuje za 
Charitu Olomouc ředitel Petr Prinz.

Na projekty Charity Olomouc i dalších 
organizací, které ve městě pracují s bez-
domovci nebo se zaměřují na cílenou 
prevenci bezdomovectví u specifických 
cílových skupin, směřuje z rozpočtu měs-
ta v letošním roce celkem 5,2 milionu 
korun.   ste

 PRÁCE PRO LIDI BEZ DOMOVA?  
 DÍKY PROJEKTU PRACOVNÍCH  
 REHABILITACÍ SE JI DAŘÍ NAJÍT 

Křesadlo pro deset dobrovolníků
Deset výjimečných lidí převzalo cenu 
Křesadlo 2020 za jejich obětavou dobro-
volnou pomoc lidem ve svém okolí. 
Mezi oceněnými byly osoby pomáhající 

v sociální oblasti, spolkové či ve zdravot-
nické. Nechyběla kategorie dobrovol-
ných hasičů. 

„Typickým jmenovatelem všech oce-
něných byla skromnost. Svým činům 
nepřikládali velkou důležitost, což často 
provázeli tvrzením, že to by přece udě-
lal každý,“ uvedl Karel Čapka z Mal-
tézské pomoci.

Dobrovolníci, kteří působí v různých 
oblastech veřejného života, byli nomi-
nováni z celého Olomouckého kraje. 
Desátý ročník nemohl proběhnout na 
konci roku 2020 a byl přesunut na léto 
2021.   dtx

OCENĚNÍ A KATEGORIE
 � Tomáš Hurta a Ladislav Vícenec 
– dobrovolná pomoc během koro-
navirové epidemie 
 �Michaela Herzogová a Monika 
Martínková – sociální služby
 � Jiří Kovalčík a František Vyhná-
lek – děti, mládež a volnočasové 
aktivity
 � Liběna Hrešková a Hana Pospí-
šilíková – spolková a komunitní 
činnost
 �Milena Sobotková – dobrovolní 
hasiči
 �Milena Drdáková – zdravotní 
oblast
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Olomoučtí senioři se setkali na Americe i bowlingu
Po nucené pauze se probouzí kulturně 
společenské činnosti ve 23 klubech pro 
seniory v Olomouci.

Senioři nejprve navázali na přerušené 
aktivity v jednotlivých klubech a nebyli 
skromní. Organizace šachového turnaje 
se spřátelenými seniory z Hradce Králo-
vé nebo oslava dvaceti let klubu v Ned-
vězí jsou jenom špičky ledovce neúnavné 
organizátorské činnosti v olomouckých 
klubech pro seniory. 

„Letní společné aktivity zahrnují zá-
jezdy, vycházky, trénování paměti, bese-
dy nebo přednášky,“ vyjmenoval aktivity 
Jaromír Odstrčil z odboru sociálních věcí.

Magistrát pro seniory uspořádal na 
začátku léta sportovně společenské 
odpoledne jako setkání zástupců všech 
klubů. Akce se konala v malebném pro-
středí areálu Amerika v Holici. Právě tam 
práci seniorských klubů ocenila náměst-
kyně primátora Eva Kolářová. „Oceňuji, 

že se v nich život nezastavil ani v době 
pandemie, i když se změnil,“ uvedla ná-
městkyně. Senioři se nemohli setkávat 
v klubovnách, ale podporovali se vzá-
jemnými telefonáty nebo nákupy.

Kromě setkání v Holici čekal v červen-
ci seniory ještě jeden tradiční program – 
bowlingový turnaj.   mmo

Univerzita třetího věku nabízí vzdělání pro seniory
Univerzita třetího věku při Univerzitě 
Palackého oznamuje všem občanům Olo-
mouce a okolí v důchodovém věku, že až 
do poloviny září přijímá přihlášky k účasti 
na U3V v akademickém roce 2021/2022. 

Zájemci o vzdělávání na U3V si mohou 
nově vybrat z dvouletých specializova-
ných běhů, ale i kratších, jednoletých 
nebo jednosemestrálních programů.

„Nabízíme vzdělávání v nejrůznějších té-
matech od historie, přes psychosociální 
studia až po medicínská témata. Oblíbe-
né jsou programy zaměřené na zdravý 
životní styl nebo počítačové dovednosti,“ 
uvedla metodička Milada Šnajdrová.

Univerzita třetího věku nabízí také 
jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro 
seniory všech úrovní i kurzy zaměřené na 
pohybové aktivity, exkurze na zajímavá 

místa a praktické kurzy. Ty jsou vhod-
né pro všechny, kteří se chtějí dozvědět 
něco nového, chtějí navázat nová přátel-
ství a potkat zajímavé lidi nebo udělat 
něco pro své zdraví. 

Více na webu u3v.upol.cz, případně 
volejte na číslo 585 633 408 nebo pište 
na e-mail u3v@upol.cz. Kancelář U3V 
sídlí v budově filozofické fakulty na 
Křížkovského 10. 

Sportováním děti získaly peníze pro dobročinný účel
Pohyb a k tomu dobrý skutek jako bonus. 
Série tří jednodenních turnajů v moder-
ním městském sportu streetball přinesla 
i do Olomouce zábavu, pohyb a součas-
ně i charitativní rozměr. 

Zástupci společnosti Veolia ČR, která 
byla spolupořadatelem turnajů pro zá-
kladní a střední školy, na radnici předali 
šek na 18 tisíc korun pro Domov pro ženy 
a matky s dětmi.

Série jednodenních turnajů ve street-
ballu ve třech městech byla součástí 
charitativní akce Každý bod pomáhá. 
Ta měla dva cíle – vybrat peníze na 
dobrý účel a přimět školáky a studenty 
k pohybu. Iniciativu uspořádala spo-
lečnost Veolia ČR a Česká streetballo-
vá asociace.

„Motiv návratu dětí ke sportování je 
chvályhodný, to platí dvojnásob po uplynu-
lém roce, kdy musely děti trávit mnohem 

více času doma než obvykle,“ komentoval 
aktivitu primátor Mirek Žbánek. 

V závislosti na výsledcích turnaje 
pak věnovala Česká streetballová aso-
ciace a společnost  Veolia ČR peníze 
na dobročinný účel. „V Olomouci ji vyu-
žijeme pro náš Domov pro ženy a mat-
ky s dětmi v Holečkově ulici, vylepšíme 
za to herní prvky na zdejším hřišti,“ 
upřesnila primátorova náměstkyně Eva 
Kolářová.   mif



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         21
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTIAKCIOVÉ SPOLEČNOSTIAKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ROZHOVOR

JEDINĚ VÍTĚZSTVÍ!
Fotbalový trenér Václav Jílek (*1976) se zase vrátil do Sigmy a začala mu nová sezona. V Olomouci už 
působil dříve u žáků a trénoval i „áčko“. Jako asistent trenéra Jaroslava Hřebíka u české reprezentace do 
19 let získal stříbro na mistrovství Evropy a s pražskou Spartou v roli asistenta trenéra mistrovský titul 
před sedmi lety.
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Fotbal poznal jako pětiletý kluk a pro-
vází ho celý život. Rodák z Litomyšle 
vystudoval v Olomouci učitelství děje-
pisu a tělesné výchovy. „Moje základní 
hodnoty jsou rodina a fotbal, ale v tom 
profesionálním životě tím fotbalem ro-
dina trochu trpí, i když mi dělá skvělé 
zázemí,“ přiznal Václav Jílek. Dvě dcery 
zajímá spíše gymnastika, ale osmiletý 
syn už kope na Sigmě, takže ho má pod 
dohledem. Jeho snem je vyprodaný sta-
dion jako kdysi na Sevillu. „To si Sigma 
i Olomouc zaslouží,“ tvrdí trenér.

Kolik jste toho nakonec odučil?
Asi šest roků na Základní škole Heyrov-
ského – na fotbalové škole.

Co vás na tom bavilo nejvíc a naopak vůbec?
Nejnáročnější jsou přípravy. Zaberou 
hodně času, zvláště když to chce člověk 
poctivě a srozumitelně předat. To mě ne-
bavilo. Co mě bavilo víc, byla ta samotná 
interakce, kontakt se žáky. Ale já jsem měl 
fotbalové třídy, takže jsem ty žáky znal i ze 
hřiště a ten přesah byl pak ve třídě větší.

Spojovala se vám u nich klička doprava 
s dějepisem?
Určitě...

A byli takoví, co byli dobří ve fotbale 
i v dějepisu?
Výjimky by se našly. A to nemusím chodit 
daleko, protože jsem učil některé, co jsou 
dnes v kádru Sigmy a spojují to i s vyso-
kou školou. Takže jde to. 

Je trenér zároveň i učitelem?
Ten pedagogický proces tam je pořád. 
A myslím, že mi pomohl. Postupně jsem 
se stal trenérem mládežnického fotbalu. 
U mužů je to jiné. Jejich ega jsou vyšší, tam 
je to už spíš o psychologii než o pedagogice.

A rozeznají Karla čtvrtého od Karla Po-
borského?
Tak tohle základní rozlišení by zvládli 
všichni, jenom nevím, jestli by Karla čtvrté-
ho zařadili do správného časového období. 

Máte jako trenér individuální přístup 
k hráčům?
Fotbal je v současnosti postaven na indi-
viduálním přístupu. A to nejen po strán-
ce sportovní. Každý hráč je jiný a vede 
k němu malinko jiná cesta.

Takže stejnou věc musíte každému vy-
světlit po jeho?
Ne každému, ale jsou typy hráčů, ke kte-
rým je třeba volit individuální přístup.

Máte klíčové hráče, na které se spoléháte?
Vždycky se v týmu vyprofilují takoví hrá-
či. Osobně mám rád, když je to někdo 
v ose hry – brankář, stoper, střední zálož-
ník, útočník, a na ně se to pak “nabaluje“. 
Každý trenér má hráče, o které se opírá, 
a ti fungují jako prodloužená ruka ve 
smyslu přenosu jeho myšlenek směrem 
ke kabině. Z mého pohledu je to fajn.

Kdo to je teď?
Je to krátká doba, ale myslím, že by jimi 
měli být Roman Hubník, Víťa Beneš, Ra-
dim Breite nebo Martin Nešpor. To zna-
mená starší hráči, zkušenější, kteří mají 
větší povědomí o tom, co fotbal celkově 
obnáší, nejen na hřišti.

A dáte šanci i mladým?
Jednoznačně. Musím říct, že rád pracuji 
s mladými hráči. Na starší spoléhám při 
chodu kabiny, ale to neznamená, že bu-
dou automaticky na hřišti. Pokud je mla-
dý lepší než ten „zkušenější“, tak bude 
hrát mladý. Rozhodovat bude jednoznač-
ně výkonnost. 

Styl hry určuje trenér, ale jen pokud hráči 
poslouchají. Co se stane, když neposlouchají, 
tam už to na poznámku do žákovské není... 
Je otázkou, jak neposlouchají, není to jako 
ve škole umíš-neumíš, je to něco jiného. 
Podmínky jsou na hřišti hodně proměnli-
vé, ale pokud vidím na hřišti snahu, i když 
se nepodaří taktický záměr, tak je to po-
řád v pohodě. Pro mě je nepřijatelný, když 
hráč neodvádí stoprocentní nasazení, 
když neodvádí práci, kterou by měl. 

Takže když hraje špatně, ale naplno, tak 
je to dobrý?
Není to dobrý, ale je to omluvitelný. Kaž-
dý by se měl snažit hrát, jak nejlépe umí, 
ale ne každý zápas to vyjde. Pokud vidím 
nasazení, ochotu, týmové chování, tak je 
to za mě v pořádku.

Jak vypadá trénink?
Standardní model je individuální příprava 
na vlastní trénink. V něm pak pracujeme 
většinou od jednoduchých cvičení k růz-
ným druhům her, podle zaměření trénin-
ku. Pak se zaměřujeme na individuální 
rozvoj hráče, ať už technicky, nebo silově. 
A do toho míváme také videorozbory. 

Říkáte video, tak to je jako ty přípravy 
učitele ve škole...
Je to přesně tak. Strávíme u toho hod-
ně času. Jeden zápas stříháme tak tři 
hodiny. A na soupeře vycházíme ze dvou 
nebo ze tří. To už je časová nálož.

Kdo to stříhá?
Výbornou spolupráci máme s naším vi-
deotechnikem Romanem Kreselem, který 
nám připravuje podklady a točí tréninky. 
O stříhání videí se pak starám já a můj 
asistent Jirka Saňák.  

K čemu jsou?
V rámci přípravy na soupeře si ukazuje-
me jeho typické herní prvky, slabé a silné 
stránky nebo individuální řešení. V po-
zápasových rozborech hodnotíme, co se 
podařilo a co ne.

Jak vysoko vidíte Sigmu za rok?
Těžko odhadovat. Ovlivňuje to velké množ-
ství faktorů. Naší společnou vizí je orientace 
na kvalitní výkon. Ten se naplánovat dá, vý-
sledek ne. Chtěli bychom mužstvu vtisknout 
aktivní, dynamickou tvář. Jsem přesvědčený, 
že výsledky z toho pak vzejdou a že se tako-
vý fotbal bude líbit divákům.

Takže chcete hrát jinak než minulý tre-
nér, ale se stejným kádrem?
Každý trenér má svou vlastní filozofii a kádr 
určitou změnu doznal. Přišli tři noví hráči. 
Není to zásadní obměna, ale pokud by byli 
do základní sestavy, je to změna. Chceme 
hrát aktivně, nepřizpůsobovat se soupeři. 
Zároveň musíme respektovat jeho sílu, ale 
ne jít na hřiště s obavou z případné porážky.

Jak nesete porážku?
Těžce. Ještě bych to rozlišil na druh 
porážky. Když se odvede naplánovaný 
výkon a prohraje se se ctí, tak to snáším 
lépe. Pokud prohrajeme po špatném vý-
konu, tak z toho bývají dvě bezesné noci.

Jaký jste na lavičce?
Myslím, že poměrně energický. Snažím se 
s mužstvem žít a aktivně koučovat. 

Dokřiknete až na druhou stranu hřiště?
Když nejsou diváci, tak jo, jinak není šance.

A máte nějakou posunkovou řeč? Gesta, 
kterým by hráči rozuměli?
Posunkovou řeč nemáme, ale když třeba 
zvednu dva prsty směrem k útočníkům, 
tak poznají, že mají hrát vedle sebe. 

Křičíte v šatně na hráče? 
Pokud to vyžaduje situace, tak ano. Tomu 
se neubrání žádný trenér. Když je po-
třeba něco vypíchnout nebo povzbudit 
mužstvo. To nemusí být vyloženě kritika. 
Může to být i motivace. V každým zápase 
chceme hrát na vítězství, proti jakému-
koliv soupeři a je potřeba využít všechny 
prostředky.   Martin Hála, Pavel Konečný
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 POHODA  
 U TROJICE 
Až do 28. srpna si můžete o pátečních 
a sobotních večerech vychutnávat hudbu 
na Večerní pohodě u Trojice, multižánro-
vém festivalu.

Úvodní koncert obstaral v červenci 
s kapelou Tie Break legendární Franti-
šek Nedvěd. Tehdy ještě nikdo netušil, 
že pro něj je poslední...   pok
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ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACÍ: 
Dne 14. 8. 2021 platí po celý den zákaz 
zastavení na trase závodu, (viz map-
ka). Uzavírka platí po celé trase závodu 
od 15:00 do 24:00, níže uvedené časy 
jsou proto orientační, pořadatel vyvine 
maximální snahu o dodržení časů níže 
a co nejrychlejší otevření trasy pro oby-
vatele města: 

17. listopadu 15:00 – 23:00; od třídy 
Svobody po Žižkovo náměstí • 8. květ-
na 18:00 – 23:00 • Aksamitova 15:00 – 
20:00 (úsek tř. Svobody- Kateřinská) • 
Dobrovského 18:00 – 23:00 • Dolní Hej-
čínská 18:00 – 22:00 (úsek Ladova – Na 
Střelnici) • Dolní náměstí 8:00 – 24:00 
(část uzavřena od 13. 8. od 15:00) • Dr. 
M. Horákové 18:00 – 21:00 • Havlíčko-
va (úsek Krapkova – tř. Svobody), 18:00 
– 22:30 • Heydukova 18:00 – 21:00 • 
Horní náměstí 8:00 – 24:00 (část uza-
vřena od 13. 8. od 15:00) • Hynaisova 
18:00 – 22:00 • Jablonského 18:00 – 
21:00 • Jiřího z Poděbrad 18:00 – 23:00 
• Kaštanová 18:00 – 21:00 • Kateřinská 
15:00 – 19:30 • Krapkova 18:00 – 22:15 
• Ladova 18:00 – 22:00 • Lazecká 18:00 
– 22:00 • Masarykova třída 18:00 – 
23:00 • Michalské Stromořadí – 15:00 
– 19:30 • Na Střelnici 18:00 – 22:15 • 
Palackého 18:00 – 22:15 • Pasteurova 
18:00 – 21:00 • Riegrova 08:00 – 24:00 • 
Sokolovská 18:00 – 21:00 • Studentská 
18:00 – 22:15 • Tomkova (úsek Lado-
va – Jarmily Glazarové) 18:00 – 21:30 • 
Pokračování Tomkovy (spojnice Hejčín 
– Černovír) – 18:00 – 21:30 • Pöttingo-
va 18:00 – 22:15 • tř. Kosmonautů (úsek 
Wittgensteinova – Jeremenkova ve 
směru do centra) 18:00 – 23:00 • tř. Svo-
body (úsek Havlíčkova – 17. listopadu) 
18:00 – 23:00 • U Reálky 15:00 – 23:00 • 
Zámečnická 18:00 – 23:00 • Žižkovo ná-
městí 18:00 – 23:00; 
Dovolte, abychom vás upozornili, že zá-
kaz zastavení se vztahuje na celou trasu 
závodu. Prosíme, přeparkujte své vozidlo 
s dostatečným předstihem a předejdete 
tak zbytečným nepříjemnostem spoje-
ným s odtahem vašeho vozidla.

VÝLUKA MHD 
Do cca 18:30 hod. bude zachován pro-
voz všech stávajících linek MHD ve 
svých trasách a podle platných jízdních 
řádů (pro linku č. 20 do cca 15:30 hod.). 
Poté dojde na vybraných linkách k před-
časnému ukončení provozu nebo ke 
změně trasy. Zároveň budou zavedeny 
další linky náhradní dopravy. Informace 
o změnách v provozu budou rovněž vy-
věšeny na zastávkách MHD. Podrobnější 
informace budou zveřejněny v dostateč-
ném předstihu na webu www.dpmo.cz. 
Více informací najdete také na 
www.runczech.com.

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OME-
ZENÝCH OBLASTÍ 
1. Lokalita tř. Spojenců, Kollárovo nám. 
– Dopravní omezení 17:30 – 23:00. Vjezd 
a výjezd z této oblasti nebude 
možný od 17:30 do 23:00, poté bude 
možný výjezd přes ulici Bezručova - tř. 
Svobody – 17. listopadu / Havlíčkova; 
2. Lokalita Kavaleristů, Na Bystřičce, 
Křižíkova, Zeyerova, Nezvalova, Březi-
nova, U Soutoku, Šmeralova, 
Blahoslavova, Jiřího z Poděbrad, U Re-
álky, Kaštanová, Dr. M. Horákové, Pas-
teurova – Vjezd a výjezd z této 
oblasti nebude možný od 18:00 - 23:00. 
Příčný přejezd bude umožněn do 19:00 
a od 22:30 ulicemi Zeyerova, 
Hálkova a Vejdovského; 3. Lokalita 
Kašparova, Václavkova, Wellnerova, 
Brožíkova, Lolkova – Výjezd možný po 
celou dobu závodu přes ulice Hynaiso-
va, Wellnerova, Palackého, Litovelská; 
4. Lokalita Lazce – Vjezd a výjezd 

z této oblasti bude možný mimo 18:00 
– 22:00 přes ulici Lazecká ve směru na 
Chomoutov. Od 22:15 bude možný 
vjezd / výjezd ulicí Studentská – Na 
Střelnici – Hynaisova; 5. Lokalita Hejčín 
– Dolní hejčínská, Štolbova, Mrštíko-
vo nám., U Mlýnského potoka – vjezd 
a výjezd z této oblasti nebude možný od 
18:00 - 21:30; 6. Lokalita Černovír, Kláš-
těrní Hradisko – vjezd a výjezd z této 
oblasti nebude možný v době od 18:00 – 
21:00; 7. Lokalita Koželužská, Sokolská, 
Hanáckého pluku, Zámečnická, Sloven-
ská, U Hradeb – vjezd a výjezd z této 
oblasti nebude možný od 18:00 – 23:00, 
poté možný výjezd ulicí Sokolská – Le-
gionářská – Hynaisova; Velkomoravská 
– Foerstrova je po celou dobu v provo-
zu. Třída Kosmonautů je v provozu jed-
nosměrně od Šantovky k nádraží. Policie 
ČR obsazuje významné křižovatky po 
trase závodu od 18:00 do cca 23:30. Do-
pravu bude koordinovat Policie ČR.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PO DOBU KONÁNÍ ZÁVODU
Mattoni 1/2maraton Olomouc – 14. srpna 2021

NEVÍTE SI RADY S OBJÍZDNOU TRASOU? 
Stáhněte si aplikaci Waze, která má o všech uzavírkách v den závodu přehled 
a povede Vás po nejméně frekventované trase, aby Vaše zdržení bylo co nejkratší. 
Více informací o aplikaci na www.waze.com/cs, nebo na Google Play a App Store.

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)
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music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets
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first aid

km vzdálenost
km distance
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sponges point

Technické zázemí
Technical area

seřadiště
line-up Sport Expo

start / cíl
start / finish

MATTONI 1/2MARATON OLOMOUC
MATTONI OLOMOUC HALF MARATHON – 14. 8. 2021

MATTONI
OLOMOUC
HALF MARATHON

Start/Cíl | Start/Finish // Seřadiště | Line-Up:
Horní náměstí/square
Technické zázemí | Technical area: 
Dolní náměstí/square

Trasa závodu | List of streets
Start » Horní náměstí » Riegrova » Palackého » Pöttingova 
» Studentská (1 km) » Dobrovského (2 km) » Komenského » Husova 
» 17.  listopadu (3  km) » tř. Kosmonautů (4 km) » Jeremenkova 
» Masarykova třída (5 km) » Dr. M. Horákové » Kaštanová » Pasteurova 
» Sokolovská (6  km) » Jablonského (7 km) »  Heydukova (8  km) » 
Lazecká » Jarmily Glazarové (9 km) » Mrštíkovo náměstí » Tomkova 
» Ladova (10 km) » Dolní hejčínská » Na Střelnici » Lazecká (11 km) » 
Lazecká – otočka/turn » Lazecká (12 km) » Na Střelnici » Studentská 
» Hynaisova »  Pöttingova (13  km) »  Palackého »  Krapkova (14  km) 
» Smetanovy sady –  otočka/turn » Smetanovy sady (15 km) » 
Smetanovy sady » Havlíčkova » tř. Svobody (16 km) » 17.  listopadu » 
tř. Kosmonautů (17 km) » Jeremenkova » Masarykova třída (18 km) » Dr. 
M. Horákové » Kaštanová » Pasteurova  (19 km) » Gorazdovo náměstí 
» Komenského » Dobrovského (20  km) » Zámečnická »  8. května » 
Legionářská » Riegrova (21 km) » Horní náměstí  » Cíl / Finish
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Jedenáctý ročník olomouckého půlmara-
tonu se v sobotu 14. srpna stane jednou 
z hlavních sportovních událostí města.

„Jedná se o jeden z nejoblíbenějších 
závodů sezony se startem na Horním 

náměstí. Účastníci se mohou těšit na 
běh kolem skvostů barokní architektury 
a získat nezapomenutelnou vzpomínku,“ 
uvedla za pořadatele Tereza Hořejší ze 
společnosti RunCzech. 

Běžci si mohou vybrat trasu. „Na výběr 
nemají jen půlmaraton, mohou vytvořit 
štafetu, nebo si zazávodit s celou svo-
jí rodinou v dm rodinném běhu a prožít 
příjemné rodinné odpoledne,“ doplnila 
Hořejší. Registrace a všechny aktuální in-
formace jsou dostupné na webu 
runczech.com.

Organizátoři ujišťují, že při závodech 
dbají na veškerá hygienicko-epidemická 
opatření a nařízení vlády, tak aby byla 
zajištěna bezpečnost nejen všech účast-
níků a jejich blízkých, ale také diváků.

Půlmaraton se neobejde bez dobrovol-
níků. Jejich výpomoc bývá oceněna dob-
rovolnickým balíčkem. Zájemci se mohou 
zaregistrovat na webovém formuláři Run-
Czech v sekci pro dobrovolníky.   pok

 UDÁLOST SRPNA:  
 MATTONI 1/2MARATON 

Lukáš Raška vybojoval domácí titul v časovce
Olomoucký cyklistický mládežnický od-
díl Mapei Merida Kaňkovský si připsal 
na mistrovství České republiky kadetů 
a žáků čtyři medaile. 

Nejúspěšnější byl Lukáš Raška, který 
vybojoval zlato v časovce starších 
žáků zlato. Stříbrný za svým týmovým 
kolegou skončil v této disciplíně Ma-
těj Piták.

„Věděl jsem, že mají oba dobré před-
poklady, Lukáš zajížděl na tréninko-
vých tratích rekordní časy, doufal jsem 
proto v medaili, ale že vyhraje takovým 
rozdílem, tomu jsem nevěřil. Příjemně 
mě překvapil také druhý Matěj Piták,“ 
hodnotil mistrovský závod trenér a ma-
nažer Mapei Merida Kaňkovský Olo-
mouc Jiří Kaňkovský.

V kadetkách ve stejné disciplíně vybo-
jovala bronz Adéla Pittnerová. Šestá 
skončila pak Nela Kaňkovská.V kadetech 
obsadil desáté místo Jan Bittner, třinácté 
Adam Hrdlička.

Lukáš Raška bral kromě triumfu v ča-
sovce ještě bronz v závodě jednotlivců, 
který pro tým MMK nebyl už tak úspěšný.

„Postihla nás před závodem střevní 
viróza, uvažoval jsem, že nás odhlá-
sím, ale nakonec jsme do závodu šli. 
Ve starších žácích jsme tvořili závod, 
výborně jel Piták, chtěli jsme na málo 
kopcovité trati rozhodnout proti sprin-
terům a dráhařům dříve než ve spurtu. 
Podařilo se nám dostat do úniku šesti 
lidí dva naše jezdce, ale v závěru to 
vyšlo proti rychlejším závodníkům jen 
na bronz Lukáše Rašky a páté místo 

Matěje Pitáka,“ uvedl Kaňkovský.
Výborně jeli také Jakub Tesařík, Nikola 

Jaroš, pátý z party Antonín Žufánek kvůli 
zdravotním potížím jet nemohl.   deš

JEDINEČNÉ 
NOVOSTAVBY DOMŮ, BUNGALOVŮ DOMYCHOMOUTOV.CZ

PRODEJCE  
Mgr. Zdeněk Vaněčka    603 177 711 

PRODEJCE  
Pavla Gottwaldová, DiS.    725 797 757
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Medailové žně olomouckých kajakářek ve Slovinsku
Na skvělý úspěch dosáhly na mistrovství 
světa sestry Kneblovy. Olomoucké ka-
jakářky ve slovinském Tacenu naprosto 
ovládly závod jednotlivkyň. 

Klára se stala juniorskou mistryní světa, 
stříbro vybojovala její o dva roky starší 
sestra Tereza. Ve finále předvedly fa-
mózní výkon, jako jediné se vyvarovaly 
trestným penalizacím a nechaly daleko 
za sebou zbytek startovního pole.

Bronzová Američanka Evy Leibfartho-
vá ztratila na Terezu Kneblovou pět 
vteřin. Její mladší sestra Klára nakonec 
zvítězila s náskokem necelých šesti de-
setin. „Je to úžasné, pořád tomu nemů-
žu uvěřit,“ radovala se v cíli novopečená 
šampionka. „Chtěla jsem jet rozumně, nic 
nepřehánět a zvládnout to, na co mám. Za 
druhou brankou mě trochu kopl váleček, 
což mě malinko rozhodilo, ale myslím, že 

jsem to ustála dobře. Je to fantastický po-
cit,“ dodala česká reprezentantka. 

„Jsem šťastná, že jsme na stupních ví-
tězů obě, je to opravdu neskutečný pocit. 
Klárka jela skvěle a titul jí moc přeju, byla 
dnes opravdu nejlepší. Těším se na zítřejší 
závod, třeba jí to tam vrátím,“ smála se 
Tereza, která se na stupně vítězů dostala 
i po závodě v extrémním slalomu.

Česká reprezentantka ve finálové 
jízdě mířila pro zlato, ale podjela jednu 
z protivod, což ji z první příčky nakonec 
odsunulo. „Naštěstí to vyšlo na třetí místo. 
Jsem moc spokojená, celý závod jsem si 
opravdu užila. Byla to má premiéra v ex-
trémním slalomu a určitě si to ještě někdy 
budu chtít zajet,“ zhodnotila své vystou-
pení dvojnásobná medailistka.

Úspěšné reprezentantky navázaly na 
své předchozí úspěchy a potvrdily, že pa-
tří mezi velké kajakářské naděje. „Tereze 

jsem před několika měsíci předáva-
la cenu za vítězství v anketě Nejlepší 
sportovec Olomoucka. Celá rodina je 
skvělá a svému sportu naprosto odda-
ná. Mám velkou radost, že děvčata byla 
za svoji dřinu odměněná medailemi na 
mistrovství světa, a jsem přesvědčená, 
že na stupně vítězů budou stoupat také 
v dalších letech,“ ocenila reprezentaci 
města náměstkyně primátora Markéta 
Záleská.   deš

Elitní basketbal se vrací do své bašty
V olomoucké Čajkaréně budou mít od 
nové sezony domácí zázemí basketbalis-
té BK Olomoucko. Klub se po dlouhých 
letech přestěhoval z Prostějova, i nadále 
bude působit v Kooperativa NBL, nejvyš-
ší české soutěži. 

„Do Olomouce špičkový basketbal histo-
ricky patří. Jsme rádi, že budeme mít klub 
v Kooperativa NBL a současně budeme 
spolupracovat s SK UP Olomouc, mládež-
nickým klubem, který se stará o výchovu 
dalších generací. Věřím, že někteří z mla-
dých hráčů se za čas představí i v dresu 
BK Olomoucko,“ uvedl sportovní manažer 
a jednatel Olomoucka Michal Pekárek.

V průběhu léta sestava hanáckého 
výběru doznala řady změn. Tým pove-
de Robert Skibniewski, bývalý polský 
reprezentant. „Do Olomouckého kraje 

se rád vracím, věřím, že nás čeka-
jí dobré sezony. V té nejbližší chceme 
postoupit do play-off,“ plánuje Skib-
niewski, který jako hráč v české lize zís-
kal dvě stříbrné medaile.

Obměněný bude rovněž kádr, do ně-
hož přišlo několik zajímavých basketba-
listů. Ze Svitav přestoupil obránce Marek 
Sehnal, z Hradce Králové křídelník a vý-
borný střelec Filip Halada. Nadějný ro-
zehrávač Rostilav Jirák se do Olomouce 
přesunul z kabiny mistrovského Nymbur-
ka. „Základ týmu máme, chceme ještě 
získat tři zahraniční posily na rozehrávku 
a pod koš,“ uvedl Pekárek. 

Vedení klubu věří, že se týmu podaří 
navázat na bývalé úspěchy Dukly, která 
ve své době patřila mezi tuzemskou eli-
tu a dokonce dvakrát získala mistrov-
ský titul.   deš

Atleti využili domácí prostředí a získali patnáct medailí
V Olomouci se uskutečnil 15. ročník Me-
zinárodního mistrovství ČR v atletice 
tělesně postižených Czech Open. Olo-
moučtí atleti vybojovali na domácí půdě 
celkem patnáct cenných kovů a také je-
den mistrovský titul.

„Letošní ročník byl výzvou. Přibyla 
konkurence, ale naši svěřenci se v ní ne-
ztratili,“ těší manažera Pavla Vrzalu 
z atletického klubu AK Olomouc.

Na dráze se blýsknul Jan Moštěk hned 

ve třech disciplínách. Byly to závody na 
100, 200 a 400 metrů a atlet bral stříbro, 
zlato a čtvrté místo, společně s novým 
osobním rekordem na 200 metrů.

Ve třech disciplínách závodili také Du-
šan Ščambura a Michal Rotter. Ščambura 
bral dvě druhá místa v oštěpu i disku, ve 
vrhu koulí získal bronz. Rotter vyházel 
dvě bronzové medaile v oštěpu a disku.

Martin Kukla obsadil v hodu oště-
pem druhé místo a bojovník Filip Vartoň 

v hodu diskem získal bronzovou medaili.
Eva Kacanu prověřila soupeřky ve vrhu 

koulí a hodu diskem. Za své výkony získa-
la bronzovou a stříbrnou medaili. Adéla 
Sekyrová a Eva Kvapilová bojovaly v hodu 
kuželkou – Sekyrová vyházela druhé mís-
to, Kvapilová třetí. 

Lenka Hornová dodala do sbírky do-
mácích medailí ještě dvě druhá místa za 
hod diskem a oštěpem, ve vrhu koulí bra-
la bronz.   deš

KULTURISTA ŠERÝ SBÍRÁ BRONZY
Po roční pauze se rychle vrátil do 
formy kulturista Patrik Šerý, což do-
kázal v posledních soutěžích, kde 
hned dvakrát obsadil třetí místo. Po 
komplikované operaci ramene se 
dokázal prosadit na závodech ve 
Velké Bíteši a také na soutěži IFBB 
Diamond cup Ostrava. Jeho letoš-
ním vrcholem sezony bude mistrov-
ství světa ve Francii.   deš
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Knihovna města Olomouce
Půjčovní doba se nemění, dětské oddělení a pobočky jsou otevřeny 
i dopoledne. Změnou oproti školnímu roku je zavření v sobotu.

Kamínková soutěž pro každého 
Přineste do kterékoliv knihovny naší sítě malovaný kamínek s knižní 
či literární tématikou. Všechny vystavíme v ústřední budově a nejza-
jímavější z nich odměníme.

 PROGRAMY PRO DĚTI  

náměstí Republiky - Co je za knihou? - cyklus zábavných programů 
a dílniček spojených s objevováním různých podob ilustrací, vždy v 9:30  
11. 8. Koláž z časopisů, 28. 7. Co je to frotáž?

pobočka Jungmannova, každou středu 9:30 – 11 hodin 
Putování s pohádkou - pohádky, hádanky, soutěže, písničky, progra-
movatelní robotci a další překvapení pro rodiče s dětmi od 3 do 9 let 
11. 8. setkání zaměřené na úplně malé děti v rámci akce S knížkou 
do života

pobočka Neředín, pro děti od 3 let s doprovodem, 9:30 – 10:30  
11. 8. Psi nebaletí – půvabný příběh Anny Kemp a výtvarná dílnička 
25. 8. V knihovně je lev – povídání a tvoření inspirované tím, jak to 
dopadne, když se lev vydá do knihovny

pobočka Holice kreativní dílnička, 9:30 – 10:30 
25. 8. Příhody medvídka Pú – příběhy malého nezbedy a jeho ka-
marádů, zpívání medvědích písniček 

pobočka Brněnská  
kdykoliv v půjčovní době - Piráti přes palubu - zábavné úkoly, při kte-
rých je třeba zapojit mozek, pro děti od 6 let 
16. 8. v 10 hodin výtvarná dílnička – výroba papírových dekorací 
pro děti od 9 let i dospělé (rezervace 731 611 842 nebo brnenska@
kmol.cz)

27. – 28. 8. Noc s Andersenem 
Nocování v knihovně podporující čtení a čtenářské dovednosti, 
spojené se soutěží a odhalující noční tajemství budov, ve kterých 
bydlí knihy, čeká na mladé čtenáře již tradičně na náměstí Republi-
ky a na pobočkách Brněnská a Jungmannova. Čtenáři od 9 do 12 let 
se mohou hlásit u svých knihovnic.

 PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ  budova náměstí Republiky 

akce jsou přístupné zdarma, ale počet míst omezen, vždy nutná re-
zervace na 585 545 123 nebo besedy@kmol.cz

5. 8. v 16 hodin – kreativní dílna Hrátky s hlínou 
Možnost vyzkoušet si volné modelování, práci s klasickou i sa-
motvrdnoucí hlínou, práci s různými hrnčířskými nástroji a malová-
ní výrobků různými druhy barev.

9. 8. od 15 do 18 hodin - Klub deskových her 
Těšíme se na stávající i nové zájemce, kteří si mohou společně za-
hrát klasické či moderní stolní hry. Hry si lze i půjčit domů. 

12. 8. v 16 hodin – kreativní dílna Malování kamínků  
Seznámení se s technikou malování na kamenný povrch a vytvoře-
ní originálního výrobku. Kamínky budou k dispozici; lze si donést 
i své, ale omyté a usušené.

2. 9. v 16 hodin - Italská renesance  
Již podruhé si s Mgr. Věrou Mičkovou, pedagožkou a textilní výtvar-
nicí, připomeneme období renesance, tentokrát malířství a sochař-
ství v Benátkách, Florencii a Římě.

 VÝSTAVY  

Na pobočce Brněnská se díky fotografiím seznámíte se vznikem 
a činností Oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých Olomouc a také s literární tvorbou nevidomých au-
torů. 

Budovu na náměstí Republiky oživují v červenci a srpnu autorské 
tisky výtvarnice Hany Münsterové s motivy ze světa zvířat a foto-
grafie olomouckého fotografa, galeristy a rámaře Josefa Masničáka. 

Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít snímky členů fotografic-
ké sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. 
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MORAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2021

20. srpna - pá 20:00 DOKONALÁ SVATBA (premiéra)

21. srpna - so 17:00 Mamzelle Nitouche 

22. srpna - ne 9:00 
až 14:00

Dopoledne s divadlem: předsta-
vení Krysáci a Ztracený Ludvík 
(Divadlo D5 Praha), výtvarná 
dílnička, hudební dílnička, před-
čítání, fotokoutek, malování na 
obličej ad.

22. srpna - ne 20:00 Sluha dvou pánů

23. srpna - po 20:00 Dokonalá svatba

24. srpna - út 20:00 Splašené nůžky
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Městu Olomouci
Soubornou výstavu malíře, grafika Aljo Berana (1907– 1990), jehož 
život byl spojen s Olomoucí stejně jako s Univerzitou Palackého, 
pro niž navrhl znak, je možné vidět v Galerii města Olomouce.

Výstava je koncipována tak, aby představila autorův umě-
lecký odkaz co nejšířeji –od raných děl z počátku 30. let 
minulého století až po tvorbu počátku roku 1990. Stejně tak 
široká je i přehlídka námětů a různých technik.

Výstava je k vidění do 14. srpna.   ise

Pět varhanních koncertů
53. ročník Mezinárodního varhanního festivalu se uskuteční 
od 2. do 16. září a již tradičně nabídne pět koncertů. Čtyři se 
uskuteční v katedrále sv. Václava, jeden v kostele Panny Marie 
Sněžné. 

Na festivalu opět vystoupí špičkoví varhaníci z tuzemska i ze 
zahraničí, včetně jednoho z nejžádanějších varhaníků součas-
nosti – Nathana Laubeho z USA.

Jednotlivé koncertní produkce budou mít jedinečnou dra-
maturgii, kromě sólových varhan se představí též hudební 
tělesa, jako je Komorní orchestr Moravské filharmonie či Sva-
tomichalská gregoriánská schola Brno. Celý festival se po-
nese v duchu půlstoletí od úmrtí Marcela Duprého, jednoho 
z nejvýznamnějších skladatelů varhanní hudby.   ise

2. září | chrám Panny Marie Sněžné - Barokní lesk varhanních 
koncertů
(František Xaver Brixi, Johann Jacob Froberger, Johann Sebas-
tian Bach, Johann Caspar Kerll)
Michaela Káčerková (ČR), Komorní orchestr Moravské filharmonie  

6. září | katedrála sv. Václava - Na italské vlně 
(Marcel Dupré, Ottorino Respighi, Marco Enrico Bossi, Eugenio 
Maria Fagiani)
Eugenio Maria Fagiani (Itálie)

9. září | katedrála sv. Václava - Gregoriánský chorál inspirující
(gregoriánský chorál, Marcel Dupré, Maurice Duruflé, improvizace) 
Frederic Blanc (Francie)  

13. září | katedrála sv. Václava - Tajemství varhanní improvizace 
(Johann Sebastian Bach, Max Reger, Franz Josef Stoiber)
Franz Josef Stoiber (Německo)

16. září | katedrála sv. Václava - Boží velikost ve varhanní hudbě 
(Marcel Dupré, Jeanne Demessieux, Felix Mendelssohn-
-Bartholdy, Camille Saint-Saëns, Julius Reubke)
Nathan J. Laube (USA)P
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Udělením cen primátora a ředitele Mo-
ravského divadla a také aplausem pu-
blika vestoje skončilo měsíční open-air 
účinkování Moravského divadla na Vý-
stavišti Flora. Pod širým nebem uvedlo tři 
desítky představení pro sedm tisíc diváků.

Tečkou za programem Moravského diva-
dla byl speciální večer ve stylu stand-up 

comedy s názvem Konečně zase může-
me! Před jeho začátkem udělil primátor 
Mirek Žbánek cenu sólistovi opery a ope-
rety Jakubu Rouskovi. 

„Jsem rád, že mohu předat cenu 
skutečné osobnosti. Člověku, který má 
zásluhy v podobě dlouholetého přínosu 
na umělecké scéně u nás i v zahraničí, 
ale hlavně člověku, který myslí na druhé 

a dokáže vždy najít cestu, jak jim pomo-
ci. Jakub Rousek stál hned od počátku 
pandemie za úžasným projektem, který 
v nelehké době dokázal vracet lidem 
do tváří úsměvy. Kromě organizování 
koncertů pro seniory neúnavně pomáhal 
také s rozvozem ochranných roušek tam, 
kde bylo potřeba,“ shrnul primátor. 

Ředitel Moravského divadla David 
Gerneš pak svou cenu předal člence 
kostýmního úseku, garderobiérce Ivaně 
Čeplové. 

„Na jaře loňského roku přišla Ivana 
Čeplová s iniciativou vyrábět v našem 
divadle ochranné roušky nejen pro 
zdravotníky. Patří jí za to obrovský dík, 
stejně tak oceňuji její nezištnou spolu-
práci s hemato-onkologickým odděle-
ním Dětské kliniky Fakultní nemocnice 
Olomouc. Ivana Čeplová vyrobila pro 
dětské pacienty desítky obalů na infuze 
a další krásné dárky,“ zdůraznil ředitel 
Gerneš.

Poslední představení bylo speciální 
také svým charitativním rozměrem. Vý-
těžek za prodané vstupenky a ze sbírky 
Charity Olomouc, který celkově přesáhl 
částku sto tisíc korun, putoval do obce 
Hrušky a dalších míst na jihu Moravy, 
které postihlo řádění tornáda.   ste

 SLAVNOSTNÍ OKAMŽIKY  
 KONCE DIVADELNÍ SEZONY 

Kryptu katedrály ozáří Pamułovy světelné objekty
Světelné obrazy a digitální animace za-
plní kryptu dómu sv. Václava v Olomouci. 
Své práce zde až do konce října vystavuje 
v rámci TRIENÁLE | SEFO | 2021 výtvarník 
Jan Pamuła, jeden z otců počítačového 
umění v Polsku. Jedinečné prostředí umožní 
návštěvníkovi pomyslně vstoupit do dialogu 
mezi sakrálním a abstraktním uměním.

„Rozhodujícím obdobím pro Pamułův 
tvůrčí vývoj byla sedmdesátá léta, kdy se 
začal zabývat geometrickou abstrakcí, do 
které promítal svůj zájem o filozofii a my-
sticismus. Od té doby hledá systém, který 
by vizuálně zrcadlil univerzální zákony 
přírody. Tyto harmonicky působící obrazy, 
založené na matematických výpočtech, 

zároveň vykazují nezaměnitelné ko-
loristické kvality,“ vysvětlila Štěpánka 
Bieleszová, jedna z kurátorek výstavy 
z pořádajícího Muzea umění. 

„Zatím poslední etapa, která v Pamulo-
vi budí největší emoce, jsou light boxy 
a digitální animace,“ doplnila její kolegy-
ně kurátorka Helena Zápalková.   dtx
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Rozloučení 
s prázdninami
úterý 31. srpna | 13:00–17:30 hod. 
Horní náměstí, Olomouc

Hasiči a městská policie si pro vás připravili: 
    -  ukázku hasičské a policejní techniky, 

simulátory a laserovou střelnici 
    -  skákací hrad, malování na obličej, 

výrobu odznáčků a různé soutěže 
    -  ukázku hašení a pěnovou koupel 
    -  soutěž v požárním útoku jednotek 

dobrovolných hasičů

Soutěže pro děti budou probíhat od 13:00 do 
16:00 hodin. V případě nepříznivého počasí nebo 
zhoršení epidemické situace může být akce zrušena. 

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

Nejčastější přestupky v parcích: 
bivakování a jízda mimo vyznačené trasy
Během letních měsíců se stávají městské 
parky epicentrem oddechu, sportovního 
i společenského vyžití. Je tak zřejmé, že 
i strážníci věnují těmto lokalitám zvýše-
nou pozornost, aby se zde návštěvníci 
cítili co nejbezpečněji. Pěší i motorizova-
né hlídky monitorují oblast tří největších 
parků ve dne i v nočních hodinách. 

„Od začátku letošního roku strážníci řešili 
v městských parcích více než tři stovky pře-
stupků. Třetinu tvořily případy v souvislosti 
s porušováním obecně závazné vyhlášky 
zakazující bivakování a přestupky proti 
veřejnému pořádku,“ uvedl na úvod ředitel 
Městské policie Olomouc Pavel Skalický.

Zbývající dvě stovky přestupků mají 
na svědomí nemotorizovaní účastní-
ci silničního provozu v podobě cyklistů 

a jezdců na koloběžkách, zejména těch 
elektrických, kteří nerespektovali do-
pravní značení v parcích.

„Mluvíme o jejich pohybu mimo vy-
značené stezky, kdy běžci, maminky s ko-
čárky a další pěší mají mnohdy problém 
uskočit tak, aby nedošlo k úrazu. Většinu 
protiprávního jednání jsme vyřešili do-
mluvou, vysvětlením dané situace a ra-
dou, jak se těmto přestupkům pro příště 
vyvarovat, aby zbytečně nedocházelo 
k nějakým třenicím nebo konfliktním si-
tuacím,“ dodal Skalický.

„K výše uvedeným přestupkům můžeme 
přidat ještě více než šedesát případů, které 
se nenesly v duchu protiprávního jednání. 
Mezi ně můžeme zařadit nálezy věcí nebo 
injekčních stříkaček, zjištěné nefunkční ve-
řejné osvětlení, popadané větve stromů po 
nárazech větru a zejména prověrky ozná-
mení souvisejících s veřejným pořádkem,“ 
doplnil ředitel Skalický.

Městská policie apeluje na všech-
ny účastníky provozu, kteří se setkáva-
jí v parku, aby respektovali vyznačené 
dopravní značení a zejména k sobě byli 
ohleduplní.   dtx

HASIČI DOSTALI TÝLOVÉ 
KONTEJNERY 
Hasičský záchranný sbor dostal 
v polovině července čtyři týlové 
kontejnery za téměř 13 milionů 
korun. Pořídil je Olomoucký kraj. 
Poskytnou zázemí při mimořád-
ných událostech, jako jsou lesní 
požáry nebo při likvidaci násled-
ků vichřic a povodní. 
„Týlové kontejnery mohou využít 
pro zřízení pracoviště velitele zá-
sahu, jako zázemí pro zdravotnic-
ké týmy i k odběru biologického 
materiálu,“ uvedl hejtman Josef 
Suchánek.
Součástí každého kontejneru je 
prostor pro zasedání nebo stravo-
vání, kuchyňka, zázemí pro osobní 
hygienu a WC. Kontejner je klima-
tizovaný a vytápěný, navíc má i sa-
mostatný zdroj elektrické energie 
a vody. Hasičský záchranný sbor za-
tím takové vybavení neměl.   dtx
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Jak je to s výstavbou nových dětských hřišť a proč se poplatek 
za odpad neplatí podle jeho množství či objemu?
Zvolení zástupci samosprávy i pracovníci olomouckého magistrátu odpovídají na všechny dotazy Olomoučanů, které dorazí e-mailem 
do rubriky Otevřená radnice. Na této stránce pak některé z nich pravidelně zveřejňujeme. Snažíme se o jejich pestrost a dosah pro co 
největší okruh zainteresovaných.

Chtěla bych se zeptat, zda není v plánu výstavba dětského 
hřiště někde v okolí ulice Slavonínská, Topolová, Loudova 
– okolí Hamrysu. Nejbližší dětské hřiště je v ulici Peškova, 
které praská ve švech. Vzhledem k současné situaci je dět-
ské hřiště jediným možným prostředím k dětským radován-
kám. Stejně tak stále se zvyšující zástavba v ulici Loudova 
tento požadavek ještě zvýší. Proto bych se chtěla zeptat, 
zda by byla možnost se tímto tématem zabývat. V oko-
lí domu Slavonínská 20 je pěkný plácek, kam by se hřiště 
krásně vešlo. Nebo alespoň pískoviště, prostě cokoli.  

Jaké dopady na systém odpadového hospodářství a platby 
za odpad bude mít nová legislativa? Všechny obce již řeší 
přesnou evidenci odpadových nádob a monitoring jejich 
plnění, ale Olomouc nic... Kdy a jak budou v Olomouci po-
pelnice čipované, stanoviště mít jasného vlastníka a popla-
tek za odpad bude vázaný na objem respektive hmotnost? 
Jak a kdy se změní/zlepší dostupnost sběrných nádob 
všech komodit? A jaké komodity se budou slučovat?

Pavlína Hönigová

Jan Rakovský

Obnově a výstavbě dětských 
hřišť a sportovišť se věnujeme 
systematicky už mnoho let. Po-
žadavky na budování nových 
a obnovu vybavení stávajících 
hřišť evidují správci dětských 
hřišť a požadavky veřejnosti 
shromažďují příslušné komise 

městských částí. Po kontrolách provedených v posledních 
dvou letech teď chystáme hlavně obnovu těch hřišť, kte-
ré už nejsou v úplně dobrém stavu. To je priorita, kam nyní 
musíme směřovat peníze.  Vedle toho samozřejmě projek-
tujeme a sbíráme záměry na další nová hřiště. O nich pak 
rozhodnou komise městských částí a my je zařadíme do 
investičního plánu. Podle toho, jak se nám bude dařit uvol-
ňovat na ně peníze, tak se budou stavět. I mně je líto, že to 
nejde vždycky tak rychle, jak bychom chtěli.

Mirek Žbánek 
primátor

V současné době zpracovává 
externí společnost vyhodnocení 
Plánu odpadového hospodářství 
města Olomouce a rovněž máme 
zadáno zpracování analýzy odpa-
dového hospodářství města v ná-
vaznosti na změny legislativy. Oba 
tyto dokumenty by měly navrh-
nout možná řešení, jak v této oblasti dále postupovat. Bohužel 
všechny vyhlášky ještě nebyly vydány.
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, umožňuje obcím dva způso-
by výběru poplatku za komunální odpad. Prvním je místní popla-
tek, tedy stejný systém, který v Olomouci funguje doposud. Pro 
rok 2022 předpokládáme jeho zachování. Druhým způsobem je 
pak platba za hmotnost/objem/kapacitu sběrných nádob – tento 
způsob ale vyžaduje výrazné změny v systému evidence nádob 
i v systému výběru plateb. Při velikosti města Olomouce by se 
jednalo o časově a zejména finančně značně náročný proces.
Slučování sběru více komodit do společné nádoby je vázáno 
na vybudování nové třídicí linky v rámci Odpadového centra 
Chválkovice, která následně umožní roztřídění jednotlivých 
společně sbíraných odpadů. Do budoucna lze tedy uvažovat na-
příklad o společném sběru plastů, kovů a nápojových kartonů.

Otakar Š. Bačák
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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Proč nebude voda již nikdy levnější.
Dobrý den milí čtenáři. 
 Jako místopředseda dozorčí rady Vodohospodářské společnos-
ti bych se s Vámi rád podělil o můj názor, proč voda nebude již nikdy 
levnější. Naše Vodohospodářská společnost /dále jen VHS/se připra-
vuje převzít provozování pramenišť, vodovodních potrubí, kanalizací 
a čističek od Veolie do vlastních rukou a dosáhnout tak, aby peněžní 
prostředky neodcházely do zahraničí, ale zůstaly u nás.  Tyto peníze 
budou využity na rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Teoreticky by 
mohly přinést také zlevnění vodného a stočného, jenže zde nastupují 
další skutečnosti, které tomu brání.
 Vodohospodářská infrastruktura je v některých místech zanedbaná 
a bude vyžadovat nové investice. 
 Spotřeba vody již dlouhodobě neustále klesá, ceny práce a materi-
álu stoupají, a tak k zajištění provozu musí stoupat i cena vody. 
 Navíc do hry vstupují další opatření na úspory vody, jako například 
využití dešťovky a šedé vody, což by mělo dále zmenšit spotřebu, ale 
tím zase zvýšit cenu. 
 Také zpracování odpadních kalů z čističek vody, které se kdysi 
vyvážely na pole a používaly jako hnojivo, již podle nových zákonů 
nebude možné. Tyto kaly totiž obsahují stopové množství těžkých kovů 
a podle nařízení EU je bude nutno spalovat ve spalovnách, což opět 
zvýší náklady na provoz.
 To, co uvádím, jsou jen některé důvody, které povedou k růstu ceny 
vodného a stočného. Ve skutečnosti je těchto důvodu více a situace je 
poněkud složitější. 
 Na straně zlevnění je pouze to převzetí provozu do vlastních ru-
kou, ale to zřejmě na zvyšující se náklady stačit nebude.
 Takže se omlouvám, ale dle mého názoru voda již opravdu nikdy 
nebude levnější, i když bych si to moc přál.

Jaroslav Kuchař / ANO 2011

Sport musí být prioritou
 V těžké pocovidové době je nyní sport na všech výkonnostních 
úrovních. Ti nejlepší netuší, za jakých podmínek se diváci vrátí na stadi-
óny, amatérské sporty neví, zda vůbec budou moci začít trénovat, hrát 
zápasy. Co by nás mělo nejvíc trápit a na co bysme se měli zaměřit? 
 Řešit bychom měli především návrat dětí na hřiště, do hal a tělocvi-
čen. Za nejvýznamnější negativní dopady pandemie COVID-19 působící 
na sportovní organizace je skutečnost, že se sport a pravidelný pohyb 
vytratili z každodenního vzorce chování dětí. Absence tréninků a sou-
těží způsobila nespornou ztrátu zájmu o organizovaný sport, uzavře-
ní dětí v „online bublině“ a zdokumentovaný nárůst obezity. Rok bez 
sportu děti strašně poznamenal, zjistily, že existují i jiné formy zábavy, 
jejich nadšení sportovat se vytratilo a rodiče už nemají sílu přemlouvat 
k návratu. Proto bude důležité podporovat spolky k aktivitě, k pořádání 
sportovních táborů, kempů, tréninků, závodů, tak abychom přesvědčili 
ty nerozhodné a také začali lákat ty nové. 
 Chtěl bych, aby všechny děti, které chtějí sportovat, našly v Olo-
mouci svůj kroužek, kam budou chodit rádi a kde se jim bude věnovat 
nadšený tým trenérů. Věřím, že město Olomouc svou dotační politikou 
na sport nezapomene a nadále bude sport na všech úrovních podporo-
vat. Sportovní komise města Olomouc tomu bude nápomocna.

Martin Přerovský / ANO 2011  
předseda komise pro sport a tělovýchovu

Turistická kampaň cestovní ruch nepodpoří 
 Ekonomika města zoufale potřebuje turisty. Radnice však spus-
tila kampaň, která nepropaguje Olomouc jako kulturní a historickou 
perlu, nýbrž jako vodácký kemp. 
 Olomouc je druhou největší památkovou rezervací. Moravským 
Oxfordem. Městem kultury. Vycházející gastronomickou hvězdou. 
Na co ale láká lidi „z venku“ radnice? Aby přijeli na kánoi nebo na 
kole a ubytovali se v kempu! Proč se Olomouc nechlubí tím, v čem je 
bezkonkurenční, a láká na to, v čem je průměrná? Krásných vodác-
kých a cyklo destinací, a s lepší infrastrukturou, je v Česku nepo-
čítaně. Vždyť všichni oslovení zástupci koalice v anketě „Co byste 
doporučili v Olomouci návštěvě odjinud?“ uvádějí historii a památ-
ky, ale žádný nezmiňuje vodácké a cyklistické stezky. 
 Loňská kampaň byla v přepočtu třicetkrát méně úspěšná než 
podobná akce v Praze, která přitom byla jako turistická velmoc 
postižena Covidem mnohem více. Letos to nevypadá lépe. Kromě 
sympaticky rozjetého Instagramu město nerozvíjí další sociální sítě. 
Kampaň nepočítá s public relations a veškerou mediální přítom-
nost vyčerpává nákupem drahé inzerce, která má velmi omezenou 
účinnost. Ještě omezenější je venkovní reklama, do které zadlužené 
město nasype čtvrt milionu. Nový turistický web je hezkou vizit-
kou, ale propagaci nepomůže, protože web navštěvují již poučení 
uživatelé, aktivně vyhledávající informace o Olomouci. K webu musí 
město přikupovat drahé reklamní služby (PPC, nativní reklamu, vi-
deo, TV, rádio etc.). Zcela absurdní je pak vyhazovat peníze za nové 
vítací tabule. 
 Jak z průšvihu ven? Radnice potřebuje smysluplný koncept, 
jaké cílové skupiny oslovit s hlavními přednostmi města. Marketé-
ři používají tzv. persony: to je fiktivní obraz ideálního zákazníka, 
tedy v případě Olomouce ideálního turisty. ProOlomouc stále volá 
po systematickém oslovení tří skupin: aktivních seniorů, mileniálů 
a zájemců o církevní turistiku. Učiníme-li personu třeba z pražské-
ho studenta, který hledá inteligentní kulturní vyžití, rázem se nám 
rýsuje celá paleta možností, jak ho přitáhnout do letní Olomouce. 
A co třeba učinit persony z rakouského páru učitelů na penzi? Zau-
jme je nedaleká Olomouc, tisíci vlákny spojená s rakouskou historií, 
architektonický skvost s dominantou zapsanou v UNESCO, kulturní-
mi akcemi, rozkvetlými parky, vynikající gastronomií? Lze si z jejich 
pohledu představit lépe strávený týden? Olomouc má co nabídnout, 
ale pokud své přednosti opět neprodá, turisté zase nepřijedou.  

Petr Macek, Radim Karlach / ProOlomouc 
(spoluautor není členem zastupitelstva města)

Letní inspirace: jak na centrum historického města 
 Letní čas nabízí nejen odpočinek, ale také inspirace, jak jinde efek-
tivně řeší problémy, kolem kterých Olomouc léta jen krouží. Ty nejdů-
ležitější zahrnují především udržitelnou mobilitu a opatření související 
se změnou klimatu. 
 Představme si olomouckou třídu Svobody jako alej, klidně dvoji-
tou, kde v centrálním prostoru jezdí tramvaje a v úzkých pásech kolem 
je vyhrazen provoz pro omezené množství aut, stejně široký pás mají 
k dispozici kola i pěší. V několika místech se mohou lidé posadit pod 
stromy na lavičky, jsou zde pítka s pitnou vodou a veřejné WC. Provoz 
automobilů je v širokém centru města zcela zklidněn, tramvaje a hyb-
ridní autobusy jezdí dostatečně často, převládá doprava na kole a pěš-
ky. Méně viditelně, ale zásadně správně jsou uplatňována pravidla 
modrozelené infrastruktury pro městský záchyt dešťové vody.
 Co zní jako utopie, je realitou ve všech větších švýcarských měs-
tech, hlavně v těch s historickým centrem (popsaná zkušenost: Curych, 
Bern, Lausanne, Basilej). Stání pro kola má v centru obvykle několik 
metrů a v úzkých vedlejších ulicích zabírá prostor několika parkova-
cích míst. I v okrajových částech města jsou pro auta vyhrazené modré 
zóny výhradně pro rezidenty. Parkování ve městě je velmi omezené 
a nesmírně drahé. Podle místních mění obyvatelé vlastnictví auta za 
dobrá kola a městská jezdítka všeho druhu. Jsou pro ně vstřícně upra-
vené cesty, chápané nikoli jako doplněk městské mobility, ale jako 
její základ. Dobrá atmosféra a stín vzrostlých stromů přispívají pocitu 
vstřícnosti městské krajiny a příjemnému ovzduší. V dostupnosti pitné 
vody se nelze se Švýcarskem měřit, teče tady z každé kašny. Starají se 
ale i o dostupnost a klid vody, která městem protéká.  Kromě tramvají, 
kol a pěších je na nábřežích v centrech minimální provoz, to, co známe 
třeba od olomouckého Bristolu, zažijete jen na periferiích měst.
 Z nedávné doby máme v Olomouci tři příklady plánování městské-
ho prostoru, které by ještě před časem zněly jako sci-fi: městský park 
na Lazcích, koncept lužního lesa v městě, multifunkční využití Střed-
ního Hejčína. Pusťte k městskému plánování studenty architektury, 
environmentálně myslící nejmladší generaci urbanistů, lidi chápající 
potřebnost udržitelného rozvoje města. Pro budoucnost stotisícového 
města není nic důležitějšího. 

Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové

Hřbitovy města Olomouce, příspěvková 
organizace, vyhlašují výběrové řízení na pozici  
účetní organizace na HPP. 
Praxe v účetnictví příspěvkové organizace podmínkou.
Stručné curriculum vitae spolu s možným termínem ná-
stupu zasílejte do 31. srpna v obálce, označené v pravém 
horním rohu „Neotvírat - účetní“ na adresu Hřbitovy města 
Olomouce, p. o., tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc.

NÁZOR ZASTUPITELE NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

P
R

21
08

05
9



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         33

Léto 1921: sucho trápí celou republiku, 
ale nejvíc ze všeho právě Olomoucko
Léto roku 1921 je jedním z řady podob-
ných v historii, kdy bývalo horko a mini-
mum dešťových srážek. A když už srážky 
přišly, šlo o bouřky s negativními násled-
ky. Ukazuje to, že počasí dělalo vrásky 
na čele i našim předkům. 

Rok 1921 patří podle studie Pavla Tremla 
„Největší sucha na území České repub-
liky v letech 1875 až 2010“ ke srážkově 
nejslabším. Podobně špatné to bylo ještě 
v letech 1904, 1947, 1953, 1959 a 1984. 
Nejde přitom jenom o léto, Olomouc 
měla silně podprůměrné srážky téměř 
celý rok, 363 dní. A je třeba říct, že to 
je velmi patrné při čtení denního tisku 
z léta tohoto roku. Zajímavé je, že v roce 
1921 se sucho týkalo jen východní části 
českých zemí, na západě Čech panovaly 
jiné teploty a pršelo docela normálně.

Smutný pohled na parky
Podle studie Pavla Tremla bylo obdo-
bí od 6. července do 3. srpna zcela beze 
srážek. To se muselo na přírodě po-
depsat. „Předčasná podzimní nálada 
zavládla v městských sadech,“ píše olo-
moucký Našinec. „Sucho a parno usušilo 
na stromech listí, které padá jako v září 
a pokrývá chodníky a záhony. Chodců 
zmocní se lítost nad předčasným zestár-
nutím letošní přírody.“

Smutný pohled na parky není to nej-
horší. Větší starosti mají zemědělci. 
Pěstitelé tradiční plodiny chmele hlásí, 
že úroda bude asi poloviční, protože v su-
chu se nedaří rostlinám vyvinout hlávky 
v dostatečném množství a správně velké. 
Počítá se tedy s tím, že ceny chmelu a ná-
sledně i piva porostou. Trable mají ale 
i další zemědělci, a to i ti, kteří jsou závis-
lí na chovu dobytka. 

Voda začíná být vzácnou komoditou. 
Lidé se modlí, aby nevypukly požáry, pro-
tože by byl problém zajistit pro hasiče 

vodu. V řekách na Olomoucku výrazně 
klesá hladina i průtoky, a to až na třetinu 
běžného stavu. 

Lékaři varují, že menší množství vody 
hrozí také horší hygienou a šířením nemocí.  

Ani kůň nedostal od lidí napít  
Ilustraci, jak na tom byli lidé s vo-

dou, zajišťuje příběh kočího s žíznivým 
koněm. Jak informují noviny, drožkaři 
a fiakristé v Olomouci mají velký pro-
blém se zajištěním tekutin pro koně. 

Jeden z nich dorazil se zákazníkem  
na předměstskou část Olomouce. Kůň 
byl už unavený a žiznivý, tak fiakrista 
začal po okolí shánět vodu. Nesehnal. 
Nabízel tedy místním lidem za konev 
vody slušnou částku deset korun, poslé-
ze nabídku zvýšil na dvacet korun. Ani 
za takovou cenu mu nikdo konev vody 
pro koně nedal. Redaktor novin uvádí, že 
fiakristé musí od této scény vozit s sebou 
pro koně nejenom píci, ale i pořádnou 
zásobu vody. 

Podle odborníka Pavla Tremla se na 
Hané projevoval jeden výrazný meteo-
rologický jev. „Na meteorologických da-
tech bylo dobře detekováno na východě 
republiky, naopak na západě se příliš 
neprojevilo. Rozdíly souvisejí s výraz-
nějšími srážkovými úhrny na západě 
republiky, kde se podstatně více proje-
voval přechod front a byla i výraznější 
konvekční činnost. Např. při přechodu 
velmi výrazné studené fronty 12. a 13. 
srpna se v západní polovině Čech sráž-
kové úhrny pohybovaly v rozmezí od 20 
do 50 milimetrů, na Moravě pouze do 5 
milimetrů.“ Na Moravě tomu tak nebylo 
a období zcela beze srážek trvala týdny, 
a i poté, kdy zapršelo, šlo o srážky velmi 
slabé, které nemohly vyprahlou přírodu 
ani vodní toky nasytit.

A kdy se situace zlepšila? Kupodi-
vu ani na podzim. Období minimál-

ních srážek trvalo dokonce 
i v zimě, ani na Vánoce nebylo 
sněhu, a teprve v únoru roku 
1922 se srážková situace vrá-
tila k normálu. Takový zážitek 
bychom určitě ani my nechtěli 
opakovat.   Michal Folta

Zdroj: Treml Pavel: Největší sucha 
na území České republiky v letech 
1875 až 2010, in: Meteorologické 
zprávy č. 64, 2011. Dobový olo- 
moucký tisk Našinec a Pozor

PŘED STO LETY

Levnější mýdlo! Členové družstva, 
honem pro mýdlo!
Cena mýdla na přelomu července 
a srpna 1921 výrazně klesá a me-
trák této komodity je teď o 100 
Kčs levnější. Členové lidového 
družstva Zádruha jsou vyzývá-
ni, aby se dostavili do družstevní 
výdejny na Wilsonovo (Dolní) ná-
městí. Nabízí se kilogram mýdla 
s jelenem za 16,40 Kč nebo jeden 
kus mýdla za 4,10. No, nekup to… 

Olomoucký sochař tvoří v Draha-
novicích
Známý olomoucký sochař Julius 
Pelikán, respektive tým kameníků 
v létě 1921 finišují s prací na pomní-
ku svobody. Obecenstvu se dává na 
vědomí, že pomník bude slavnost-
ně odhalen 18. září. Zajímavostí dle 
denního tisku jest, že mezi draha-
novickými oběťmi války je i jeden 
oběšený ruský legionář. Dodejme, 
že pomník svobody stojí v Ludéřově 
u Drahanovic dodnes. 

Kdo nemá nároku na podporu 
v nezaměstnanosti? 
V létě se Olomoučané seznamují 
s výnosem ministerstva sociální 
péče o podmínkách pro udělení 
podpory v nezaměstnanosti. Ve-
selé informace to nejsou, protože 
seznam výjimek, které podpo-
ru vylučují, je dlouhý. Podporu 
nedostanou například „všechny 
mladší osoby svobodné, které se 
o žádného člena rodiny starat ne-
musejí, zejména ženy svobodné, 
pokud mohou jinou práci nalézti“.  
Nepořídí ani „osoby, jež mají ně-
jaký majetek, který jim nějakou 
obživu poskytuje“. No a už vůbec 
nemohou podporu dostat ty oso-
by, „které podporu v nezaměstna-
nosti zneužívají k lehkomyslnému 
životu a podloudnictví“. A samo-
zřejmě každý nezaměstnaný musí 
být připraven k bezplatnému vý-
konu veřejně prospěšné práce. 

V Řepčíně se přetahují o žáky
Od září bude v řepčínském kláš-
teře sester dominikánek otevřena 
měšťanská škola. Už třetím rokem 
ale ve stejné obci funguje veřej-
ná měšťanská škola. Pokrokové 
listy proto bijí na poplach, aby se 
rodiče „nenechali zmásti kleri-
kálními agitacemi“ a nezapisova-
li děti do klášterní školy, protože 
měšťanská škola veřejná „utěšeně 
vzkvétá“ a bude mít novou mo-
derní budovu v Hejčíně. Po Řepčí-
ně chodí v srpnu obecní bubeník 
a vyvolává termíny zápisu do škol. 
Chudáci děti, takové rušno už 
o prázdninách…   mif
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TAJENKA
Upovídané ženy mluví, aby nic neřekly... 
—  Winston Churchill (1874–1965) britský 
politik, premiér, spisovatel, historik, žur-
nalista, voják a zákonodárce.
Tři vylosovaní luštitelé získají suvenýry 
z Informačního centra Olomouc. 

Tajenku křížovky zasílejte do 16. srpna 
na adresu: 
Magistrát města Olomouce,  Horní ná-
městí – 583, 771 27 Olomouc. Obálku 
označte heslem „Tajenka“. Elektronic-
ky můžete vyluštěnou tajenku za-
slat na adresu: tajenka@olomouc.eu. 

Nezapomeňte prosím uvést své jméno, 
telefon a doručovací adresu.
Tajenka z minulého čísla:
I to největší moře má své břehy, bezbřehá 
je pouze lidská hloupost. (Konfucius)
Úspěšní luštitelé: Eva Maková, Marta 
Sedlaříková, František Molek.

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

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

Hard Sudoku Puzzles 5 
www.printablesudoku99.com 
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Hard Sudoku Puzzles 5 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

2 

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

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



PR
21

05
03

7

Festival 
vojenských 
hudeb 
Olomouc
27.–28. srpna 2021

pátek 27. srpna | od 17:30 | Horní náměstí
Vojenský umělecký soubor Ondráš,
Exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR,
Ukázka psovodů Vojenské policie,
Žesťový kvintet Ústřední hudby AČR,
Vojenská hudba Olomouc se sólistou 
Ondřejem Rumlem,
Prezentační stánky útvarů AČR

sobota 28. srpna | 19:30 | Horní náměstí
Koncert Ústřední hudby AČR se sólistkami 
Dashou a Lucií Silkenovou

Pořádá Posádkové velitelství Praha a statutární město  
Olomouc pod záštitou 1. zástupce náčelníka Generálního štábu  
AČR generálporučíka Mgr. Ing. Jaromíra Zůny, MSc., Ph.D.  
a primátora statutárního města Olomouce  
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA.

Vstup je volný.
Změna programu vyhrazena.
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Dny evropského dědictví
6.–12. září 2021 | ded.olomouc.eu

| Sloup světla
pátek 10. září | Horní náměstí
jedinečné multižánrové a audiovizuální open air představení Moravského divadla Olomouc

| Dny otevřených památek
11.–12. září
zpřístupnění olomouckých památek, institucí a zajímavých objektů, komentované prohlídky 
& doprovodný program

| Komentované prohlídky & procházky
6.–12. září
netradiční prohlídky pozoruhodných míst se zajímavými osobnostmi 

| Hlavní program
sobota 11. září | Horní náměstí
koncerty | divadla | filmové projekce | výstavy | design market | čítárna a knižní trhy 
tvůrčí dílny pro děti

| Street Art Festival
2.–10. září | Moravské divadlo Olomouc
OZMO_mural na fasádě divadla | projekce | street art tours | workshopy 
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