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 OD ZOOKOUTKU K PRESTIŽNÍ ZAHRADĚ 

TÉMA ČÍSLA

Olomouc místem 
inspirace pro V4

Dárky, nové učebny 
i vybavení – začal školní rok

Před sto lety: pokus 
císaře o návrat na trůn
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Lékárnu AGEL najdete v Poliklinice AGEL Olomouc, 
Jeremenkova 40/1056.

www.lekarna.agel.cz

* Při nákupu produktů privátní značky v celkové hodnotě nad 250 Kč získáte Vitamin C 100 mg, 30 tablet za 0,05 Kč.
Nabídka platí do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. 

Za nákup produktů značky
Lékárna AGEL nad 250 Kč získejte

DÁREK* – Vitamin C

Doplňky stravy

DÁREK
NAVÍC 

Akce platí od 18. do 31. 10. 2021.
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V TOMTO ČÍSLE

NOVÁ HALA PRO TRAMVAJE 
VZNIKNE U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ

ČISTOKREVNÁ 
OLOMOUČANKA

CHVÁLKOVIČTÍ HASIČI DOSTALI 
NOVOU CISTERNU VALERII

Jedna z největších investic Dopravního 
podniku města Olomouce za poslední 
desetiletí začíná.

Martina Brožová
sociální pracovnice

Josef Suchánek
hejtman 

Alžběta Mubínová  
studentka 

Rozhodně ano. Myslím si, že je 
dobře, když se lidé se zvířaty 
vzájemně sžívají a jsou tak do 
určité míry v kontaktu s přírodou. 
I když jenom okrajově. Navíc péče 
o zvířátko učí děti nebýt sobecké. 

Někdy ano. A to platí také 
o divokých zvířatech, třeba 
sokolech. Podle mého názoru 
do města patří i divocí králíci, 
netopýři nebo ježci. Je to takový 
kus přírody ve městě. 

Osobně si myslím, že tak úplně 
ne. Nemusí tam být totiž 
šťastné, což je od lidí směrem ke 
zvířatům trošku sobecké. 

GLOSA

Zoologické zahrady hrají významnou 
roli jak z pohledu vzdělávacího, tak 
z pohledu záchranných programů 
ohrožených živočichů. Řada druhů 
už dávno zmizela z volné přírody 
a v současnosti přežívá jen díky chovu 
v zoologických zahradách. Například kůň 

Převalského byl na počátku minulého 
století v divočině zcela vyhuben 
a v lidské péči zůstávalo pouhých 12 
plodných jedinců. Díky úspěšnému 
chovnému programu (především Zoo 
Praha) se ale tento druh vrátil do volné 
přírody v Mongolsku, kde se dnes jeho 
populace blíží počtu 2400 kusů. Také 
naše zoo na Svatém Kopečku je součástí 

řady záchranných programů, kde úzce 
spolupracuje se zahradami celého 
světa. Každý z nás má možnost se o tom 
přesvědčit při osobní návštěvě. Proto 
neváhejte a vyrazte do zoo co nejdříve!
 
Milan Veselý a Jiří Bezdíček
katedra zoologie PřF UP Olomouc

Patří podle vás zvířata do města?

Rozhovor s Danielou Drtinovou nejen 
o rodném městě, ale také o kočkách 
a myších před kamerou.

Nová moderní cisterna, čestné stuhy
a uznání za nasazení při zvládání 
pandemie.
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ANO ČÁSTEČNĚ NE

OBSAH / ANKETA

NOVOSADSKÉ SLAVNOSTI 
BYLY LETOS PRO VŠECHNY

Během jediného měsíce připravila 
Komise městské části Nové Sady 
oslavy, které se vydařily.

PARK NA DLOUHÉ SE 
ZAČÍNÁ RÝSOVAT

Do rozpočtu města by se měla dostat 
položka na projektovou přípravu 
lazeckého parku na Dlouhé.

JAZZ TIBET CLUB PO 
PANDEMII ZASE OŽÍVÁ

Naplno se rozjíždějí koncerty v klubu, 
kterému dal covid těžkou ránu. 
Podzim je programová špička.
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Lesníci připravili úžasný den plný zajíma-
vostí, her a prožitků. Tentokrát s mottem 
Obnovujeme les pro další generace!
Cílem je zábavnou formou poukázat na 
význam a nepřeberné množství funkcí 
a rolí, které zelené plíce modré planety 
lidem nezištně poskytují.
Oslavy lesa se konají 16. října od 10 do 
16 hodin v Rudolfově aleji ve Smetano-
vých sadech.  Vstup je zdarma a program 
je připraven pro všechny generace. Lidé 
zde potkají i živá zvířata ze záchranné 
stanice nebo uměleckého řezbáře při 
práci s motorovou pilou a budou se i rý-
žovat drahokamy s geologem. 

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 8. října úplná uzavírka ulice U Místní dráhy
do 15. října  částečná uzavírka Střední Novosadské
do 20. října  částečná uzavírka ulic Okružní 
 a Hněvotínská
do 20. října  částečná uzavírka Masarykovy 
 (most přes Bystřici)   
do 26. října  částečná uzavírka mostu v ulici 
 U Rybářských stavů
do 30. října  částečná uzavírka v Kyselovské
do 31. října  částečná uzavírka ulice Ručilova

do 5. listopadu  úplná uzavírka tř. Svornosti (ve 2 etapách)
do 15. listopadu  částečná uzavírka ulice Kaštanová
od 11. října 
do 17. listopadu  

částečná uzavírka Rolsberské

do 31. prosince  úplná uzavírka ulice Zikova
do 31. prosince  úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června úplná uzavírka Masarykovy 
2022  (most přes Moravu) 
 
 

OZNÁMENÍ

Dětský trojboj s názvem Mědvědův po-
hár čeká všechny malé sportovce 10. 
října na Poděbradech. Disciplínami jsou 
překážkový běh, suchý slalom, jízda na 
kole (nebo odrážedle). Startuje se o půl 
deváté, propozice jsou zveřejněny na 
webu ddmolomouc.cz

Centrum pro kulturu olomouckého ar-
cibiskupství zve na vzpomínkový večer 
na olomouckého básníka Jiřího Koplíka, 
který se koná 12. října od 17 hodin v Ar-
cibiskupském paláci u příležitosti jeho 
nedožitých 90. narozenin.

V souvislosti s výstavbou nového super-
marketu vznikly i nové obousměrné au-
tobusové zastávky v Hněvotínské ulici. 
Pojmenovány budou podle nejbližší uli-
ce. Název mají Profesora Fuky a Kafkova.  

Město Olomouc bylo úspěšné při udělo-
vání Cen cestovního ruchu Olomouckého 
kraje. Finalistou soutěže se stal freskový 
sál v Komeniu, třetí místo získal Bike park 
Nemilany a pomyslnou stříbrnou medaili 
centrum ekologických aktivit Sluňákov.

Dne 13. října proběhne na ústředním 
hřbitově v Neředíně tradiční společný 
vsyp popela zesnulých na rozptylové 
loučce, a to v 10:00 a ve 12:00. Sjednání 
vsypu je nutné projednat do 7. října.

Smíšený pěvecký sbor Collegium vocale 
Olomouc pořádá v pátek 15. října v chrá-
mu sv. Mořice koncert Vivat Vita pro senio-
ry a jako poděkování všem zdravotníkům. 
Na koncertě zazní sakrální hudba starých 
mistrů. Začátek v 18:00 hod., vstup volný.

Oddělení odpadového hospodářství 
města upozorňuje majitele rekreačních 
objektů, že poslední svoz komunální-
ho odpadu z chatových oblastí bude 

proveden v pondělí 25. října. Svoz bude 
obnoven na jaře příštího roku.

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výkupy 
pozemků na trase budoucí dálnice D35 
mezi Slavonínem a Křelovem.

Poslední Goetheho slova rozzáří Olo-
mouc. Sedmý ročník Olmützer Kul-
turtage zahájí světelná instalace, nad 
nádvořím Zbrojnice se rozsvítí nápis 
Mehr Licht neboli Více světla. Pořadate-
lé si ale připravili i tradiční program, od 
13. do 30. října nabídnou německé filmy, 
komentované procházky, výlety, výsta-
vy, přednášky i autorská čtení. Festival 
Olmützer Kulturtage pořádá Vědecká 
knihovna ve spolupráci s katedrou ger-
manistiky, Rakouským centrem Univerzi-
ty Palackého a sekcí německého jazyka 
na pedagogické fakultě.

Vlastníci památek mají možnost žá-
dat o dotaci na jejich obnovu. Žádosti 
je možné podávat do poloviny října na 
odbor strategie a řízení, útvar hlavního 
architekta Magistrátu města Olomouce. 
Formulář žádosti je na stránkách města. 
Další informace žadatelům poskytne Klá-
ra Uhlíková, telefon 588 488 389.

Benefiční galavečer boxu pro dětského 
Klokánka v Olomouci se koná 30. října 
v pavilonu A Výstaviště Flora. Oblastní 
liga boxu bude už v 10 hodin dopoledne, 
galavečer začne v 16:30 a potrvá do půl-
noci. Pořádá romeosbarber.cz ve spolu-
práci s Pavlem Polakovičem a boxerským 
klubem Hi-Tech Box Club Olomouc.

Vstupenky na Dušičkový koncert jsou od 
11. října v prodeji na Informačním centru 
v podloubí radnice. Na koncertu v ne-
děli 31. října zazní od 19 hodin v kostele 
sv. Mořice Mozartovo Requiem v podání 
pořádajícího sboru Chorus Mauritiensis 
Olomouc.

Dne 6. září 
zemřel Ján 
Kadlec, zna-
lec historické 
Olomouce 
a průvodce 
po jejích pa-
mátkách. Svět 
opustil v 71 letech. K historii měl 
úzký vztah už od dětství, během 
života se ale věnoval i řadě jiných 
profesí. Teprve v šestapadesáti 
letech vystudoval na Filozofic-
ké fakultě Univerzity Palackého 
obor archivnictví. Rád se věnoval 
drobným památkám, které sice 
leckdo přehlíží, ačkoliv faktic-
ky utvářejí podobu krajiny. Své 
znalosti využil i v knihách Olo-
moucká předměstí a jejich drobné 
památky (2008), Paměť hanácké 
krajiny (2010) a Moravskou cestou 
po technických památkách: od 
Bouzova přes Litovel k Olomou-
ci (2011). Byl místopředsedou 
správní rady občanského sdruže-
ní Muzeum Olomoucké pevnosti 
a v roce 2015 obdržel Cenu města 
Olomouce.
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OLOMOUC MÍSTEM INSPIRACE 

Olomouc v září prokázala, že umí uspořádat velkou mezinárodní konferenci. Setkání partnerských měst 
a obcí V4 a s tím spojenou odbornou konferenci chválili účastníci i ministerstvo zahraničí a zahraniční odbor 
Kanceláře prezidenta republiky. 
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Konvikt zaplnili 9. září politici a diplo-
maté. Více než stovka hostů dorazila do 
Olomouce z pěti zemí na setkání part-
nerských měst v rámci středoevropského 
regionu pojmenovaného podle maďar-
ského Visegrádu. Na pět pak počet zemí 
zaokrouhlila návštěva z finského města 
Tampere, které s Olomoucí pojí letitá 
spolupráce. 

MICHAL FOLTA

„Bylo to první takové velké setkání 
a konference po covidové pauze a bylo 
opravdu velice vydařené, což bylo zřej-
mé i z reakcí ostatních hostů,“ konstato-
vala Marianna Neupauerová, zástupkyně 
ředitele Mezinárodního visegrádského 
fondu.

Velvyslanci, diplomaté, představitelé 
samospráv z více než dvaceti měst a od-
borníci přijeli do středu Moravy o den dří-
ve, kdy měli možnost poznat město, jeho 
památky, ale i moderní galerii Telegraph. 
Následující den pak absolvovali oficiální 
část programu. Nejprve je čekalo slavnost-
ní přijetí na radnici včetně fanfáry z opra-
vené radniční věže. „Chtěl bych zdůraznit, 
že to je poprvé po více než sto letech, kdy 
z ochozu radniční věže opět zní trubačova 
fanfára,“ zdůraznil hostitel setkání, olo- 
moucký primátor Mirek Žbánek. 

Po zápisu do městské pamětní knihy 
a prohlídce radnice se hosté přesunuli 
do Univerzitní ulice, kde se v Uměleckém 
centru Univerzity Palackého konala kon-
ference a po ní ještě kulturní program.

Pro příjemný život
Hlavní pracovní částí setkání byla konfe-
rence. Ta se odehrávala v reprezentativ-
ních prostorách barokního jezuitského 

konviktu a byla zaměřena na dvě témata 
–spolupráci měst s Mezinárodním vise-
grádským fondem a na uplatňování prin-
cipů Smart City v praxi. 

Hovořilo se o využití prostředků 
z Mezinárodního visegrádského fondu 
a o konkrétních projektech v dopravě 
nebo vzdělávání. Inspirativní příspěv-
ky se týkaly také nových modelů řízení 
dopravy ve městě, spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru či chytrých řešení 
pro veřejné prostory, které lidem zpří-
jemní život. Starostové zhlédli i konkrét-
ní ukázky produktů, ať už šlo o zastávky, 
kompletní vybavení dopravních terminá-
lů, nebo unikátně řešené nabíječky pro 
elektromobily.

Společný cíl rozhoduje 
Velkou pozornost vzbudil Timo Valihärju 
z partnerského finského města Tampe-
re. To patří mezi nejlepší ve využívání 
moderních technologií. Finský delegát 
představil projekt moderní víceúčelové 
haly, která vznikla přímo nad dopravním 
terminálem, nebo výstavbu nové patnác-
tikilometrové tramvajové trati s nejmo-
dernějšími technologickými funkcemi, 
které zpříjemňují cestování a usnadňují 
práci řidičů i dispečerů.

„Podstatné je, že na všech velkých 
strategických cílech pracují společně 
různé sektory, samospráva města, sou-
kromé firmy a další instituce. Musíme 
se shodnout na cíli, který přináší nějaký 
prospěch každému, a potom při jeho re-
alizaci dobře funguje společná synergie,“ 
uvedl Valihärju.

Podle primátora Mirka Žbánka se kon-
krétní plody konference budou sklízet 
až v budoucnosti. „Momentálně máme 
především hodně inspirací a hlavně kon-
taktů. Teď musí navázat mnohem delší 
a pracnější část, kdy se budeme snažit 

získané tipy a nápady proměnit v kon-
krétní zlepšení fungování Olomouce,“ 
konstatoval.

Olomouc jako průsečík
Tajemník polského velvyslanectví Pawel 
Piotrowski prohlásil, že plný sál audito-
ria byl jasným dokladem toho, že konfe-
rence měla smysl a představitele měst 
a obcí zaujala. 

To potvrzovali i představitelé měst. 
„Pro nás byla velkou inspirací část vě-
novaná dopravě. V Pécsi máme poměr-
ně velký problém s neukázněnými řidiči 
a zvýšení plynulosti a bezpečnosti do-
pravy je pro nás žádoucím cílem,“ uvedl 
Attila Péterffy, starosta pátého největší-
ho maďarského města Pécs. V něm před 
šedesáti lety zrušili tramvajovou dopra-
vu a nyní uvažují o jejím obnovení.   

Olomouc se během setkání před-
stavila hostům jako přirozený geogra-
fický i kulturní průsečík střední Evropy. 
Pochlubila se nejen památkami, ale 
i bohatou nabídkou svých kulturních 
a volnočasových institucí. Setkání pod-
pořil i Mezinárodní visegrádský fond 
a hosté dávali najevo, že na ně Olomouc 
zapůsobila pozitivně. Město se nyní už 
připravuje na to, že v brzké budoucnosti 
bude na stejné platformě V4 pořádat dal-
ší setkání s odbornou konferencí.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Česko: Bystřice, Brno, Dobruška, 
Hodonín, Uherské Hradiště, 
Kroměříž, Praha 10 a Praha 12
Maďarsko: Pécs, Debrecen, 
Gödollö, Sárvár, Nyíregyháza, Tata
Slovensko: Bratislava – Staré 
Mesto, Dunajská Streda, Skalica, 
Svodín, Prešov
Polsko: Poznaň, Krosno, Katowice, 
Rzeszów, Lublin, Jasło, Krakov
Finsko: Tampere

Konference se zúčastnili také 
velvyslanci zemí V4 osobně nebo 
v zastoupení a zástupci minister-
stva zahraničí.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Jedna z největších investic Dopravního 
podniku města Olomouce za poslední 
desetiletí začíná. Poblíž hlavního vla-
kového nádraží vznikne nová hala pro 
odstavování a servis tramvají. Stavba za 
téměř 280 milionů potrvá rok a půl. 

„Rok 2021 je pro olomoucký doprav-
ní podnik významný z pohledu zahá-
jení velkých investičních akcí. Kromě 

výstavby nové měnírny Fibichova, která 
začala na jaře, a zásadní rekonstruk-
ce měnírny západ zahajuje letos jednu 
z největších investic, kterou je výstavba 
odstavů tramvají Jeremenkova,“ objasnil 
primátor Miroslav Žbánek.

Nová hala pro odstavování, výpravu, 
ale i servis a kontrolu tramvají vznik-
ne ve Fibichově ulici blízko nadjezdu 
nad železničními kolejemi u hlavního 

vlakového nádraží. „Významně ulehčí 
dlouhodobě přetížené vozovně v Ko-
želužské ulici a pomůže nám součas-
ně i po zprovoznění nové trati, která 
se nyní staví od Trnkovy ulice na Nové 
Sady,“ uvedl předseda představenstva 
Jaroslav Michalík. Prodloužení trati si 
totiž vyžádalo i nákup nových tramva-
jí, které dopravní podnik bude v novém 
areálu odstavovat.

Hlavní dominantou prostoru bude 
pozemní objekt, který vytvoří hala se 
zázemím pro údržbu. „Ve stometro-
vé hale budou umístěny tři koleje, na 
kterých půjde odstavit až devět tram-
vajových souprav. Každá kolej bude 
vybavena servisními technologiemi 
s potřebným příslušenstvím,“ popsala 
mluvčí dopravního podniku Martina 
Krčová. V areálu vznikne také objekt 
výpravny tramvají, zázemí pro řidiče 
a technologická místnost se zabezpe-
čovacím zařízením.

Stavba by měla být dokončena v břez-
nu 2023. Cena investice je 279 milionů 
a pomáhat s jejím financováním budou 
evropské dotace. Konkrétně Operační fond 
Doprava v celkové výši 85 procent.   ste

 NOVÁ HALA PRO TRAMVAJE  
 VZNIKNE U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ 

Melpomené 
Velkoplošná malba na stěně neboli 
mural se na budově divadla měla 
objevit už vloni, vznik díla však 
zhatila pandemie. „Zájem divadla 
ale přetrval, takže jsme se rozhodli 
oslovit několik umělců, aby podle 
jejich portfolia dílo pasovalo do 
veřejného prostoru i k tématu 

divadla,“ uvedla za sdružení Street Art 
Festival Romana Junkerová.
Organizátoři nakonec vybrali italského 
umělce vystupujícího pod jménem Ozmo, 
který vystudoval Akademii krásných 
umění ve Florencii a ve své tvorbě čerpá 
z konzervativních, klasických maleb 
antického Řecka či období renesance. 

Často používá symboly ve formě 
tarokových karet nebo šachů. Jeho 
díla jsou pestrá, barevná, klasika se 
v nich střetává s modernou. 
Svou práci v Olomouci dokončil 
Ozmo v polovině září. Ústřední 
postavou je múza tragédie 
Melpomené.   pok
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KOUPÍM 
RODINNÝ DŮM NEBO BYTOVÝ 
DŮM V OLOMOUCI A OKOLÍ
PLATBA V HOTOVOSTI

605 834 441 www.worxee.cz

Lidé si připlatí za bydlení. Důvodem je nespravedlivé dělení daní
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení 
daně z nemovitosti. Důvodem jsou pro-
blémy kvůli nespravedlivému přeroz-
dělování daní ze strany státu. Olomouc 
patří do skupiny měst, které dostávají 
v přepočtu na obyvatele s přihlédnutím 
k souhrnu povinností od státu nejmenší 
částky. To paralyzuje rozvoj města. 

„Zastupitelstvo se usneslo na zvýše-
ní místního koeficientu daně z nemo-
vitosti na hodnotu dva, což znamená 
dvojnásobnou výši daně. Tato změna 
přinese do rozpočtu částku asi 87 mili-
onů korun,“ uvedl náměstek primátora 
Otakar Š. Bačák. Z toho bude 31 mili-
onů korun použito na snížení úvěro-
vé zátěže z minulosti a zbytek město 
použije na rekonstrukce škol a vodo-
hospodářské a dopravní infrastruktu-
ry. „Všechny peníze budou investovány 

tam, kde plátci daní žijí, bydlí a pracu-
jí,“ dodal primátor Mirek Žbánek.

Městu už od roku 2010 každoroč-
ně chybí asi 130 milionů korun kvůli 
tehdejší změně zákona o rozpočtovém 
určení daní. Navíc ho zasáhl propad 
příjmů kvůli daňovému balíčku a do-
pady pandemie. „Dva roky se snažím 
při jednání s vládou i s ostatními městy 
a obcemi znovu otevřít otázku rozpoč-
tového určení daní, které je pro města 
typu Olomouce opravdu neadekvátní. 
Zatím bez úspěchu,“ komentoval situaci 
primátor. Zvýšení daně z nemovitosti 
městu opakovaně doporučili ekonomičtí 
experti i ministerstvo financí.

Čtyři města nad 150 tisíc obyvatel 
dostávají ročně na jednoho obyvatele 
v průměru celkem 26 698 korun. Měs-
ta s počtem obyvatel 90 až 105 tisíc 

dostávají 16 796 korun a malá města 
15 018 korun. Provozní výdaje měst 
prvního a druhého typu jsou přitom 
zcela srovnatelné. Platí rozvinutou síť 
MHD, profesionální divadla, filharmo-
nie, zoologické zahrady i sportoviště. 
Po odečtení provozních výdajů zbývá 
u největších měst provozní přebytek 
8902 korun na občana, u nejmenších 
měst 5555 korun a u středních měst 
typu Olomouce pouze 3070 korun. Jest-
liže největším městům zbude na inves-
tice trojnásobně větší objem peněz, je 
to vážný systémový problém.

Olomouc už začala razantně šetřit. 
Klesají výdaje na provoz, zrušeny byly de-
sítky pracovních míst, město objednává 
méně služeb a méně platí příspěvkovým 
organizacím. Meziročně klesly provozní 
náklady o 152 milionů korun.   mif

Veřejná projednání ovlivní podobu nové Parkovací politiky 
V polovině září proběhla hned dvě ve-
řejná projednání hodně diskutovaného 
návrhu nové Parkovací politiky města 
Olomouce. Ta by měla začít platit v prů-
běhu příštího roku a město si od ní slibu-
je alespoň částečné zlepšení problémů 
s parkováním.  

„Je vidět, že lidé tento problém chtějí ře-
šit. Obě setkání byla konstruktivní a spl-
nila svůj účel. Všechno jsme si vysvětlili 
a příjemně mě překvapilo, že nezazní-
valy hlasy proti nové Parkovací politice 
jako takové, ale řešily se spíše jednotli-
vosti,“ řekl primátor Mirek Žbánek. 

Na projednáních byl představen aktu-
ální návrh nové Parkovací politiky a poté 
dostali prostor diskutující z řad veřej-
nosti. Někteří z nich volali po zpřísňová-
ní navrhovaných opatření, jiní zase po 

jejich zmírnění. A přestože se řešily i vel-
mi specifické problémy, většina dotazů 
směřovala stále na stejná témata. 

„Ukázalo se, že lidé nemají dostatek 
informací a některé věci je potřeba z naší 
strany lépe komunikovat a dovysvětlit,“ 
dodal primátor Žbánek. Proto radnice 
připravuje odpovědi na nejčastěji klade-
né otázky. 

Veřejná projednání navíc posloužila 
také jako zdroj podnětů a připomínek, 
které se nyní v rámci magistrátu vyhod-
nocují. „Hotovo bychom měli mít zhru-
ba do poloviny října. Pak bude záležet, 
jak se k upravené verzi postaví vedení 
města,“ vysvětlil Martin Luňáček z útva-
ru hlavního architekta a dodal, že pokud 
vše půjde podle plánu, finální verze do-
kumentu by mohla být schválena ještě 
do konce tohoto roku. 

Parkovací politika se v první fázi soustředí 
na zavádění poměrně rychlých a levných 
řešení v podobě lepšího využití stávajících 
parkovacích ploch a po jejich vyhodnoce-
ní dojde také na dlouhodobější opatření. 
Jednou z největších změn bude založe-
ní fondu mobility, který bude financován 
z poplatků spojených s parkováním. 

„Při přípravě Parkovací politiky hrají 
důležitou roli chytrá řešení. Ta nám po-
mohou nejen lépe mapovat, kolik aut se 
v Olomouci nachází a jaké jsou návyky ři-
dičů, ale zároveň díky nim můžeme lépe 
dohlížet na kontrolu a vymáhání nově 
zaváděných opatření,“ uvedl náměstek 
primátora pro oblast Smart City Matouš 
Pelikán.   vez
Všechny informace týkající se nové Par-
kovací politiky jsou na webu spokojena.
olomouc.eu.
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Z Nemilan do Kožušan po nové cyklostezce
Frekventovaná polní cesta, kterou 
cyklisté využívají na trase Nemilany 
– Kožušany, se brzy promění v novou 
cyklostezku. Ve stejných místech, kde 
je nyní pěšina, vznikne společná stezka 
pro pěší a cyklisty, která bude součástí 
Moravské cyklotrasy. 

Nový úsek naváže v Nemilanech na zpev-
něnou účelovou komunikaci vedoucí od 
ulice Kožušanská k estakádě dálnice D35, 
kde začíná pod mostním objektem dálni-
ce. Pokud stavba půjde podle plánu, téměř 
440 metrů nové cyklostezky by mohli lidé 
začít využívat snad ještě letos. Náklady na 
její vybudování jsou přes 2,6 milionu korun. 
Více než 1,7 milionu korun pokrývá dotace 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 
dalších 260 tisíc přispěl Olomoucký kraj.

„Dnes už se dá Olomoucí z jednoho 
konce na druhý projet prakticky téměř 
jen po cyklostezkách a já jsem moc 
rád, když se nám daří doplňovat další 

úseky ve městě i v okrajových čás-
tech, na které olomoučtí cyklisté ještě 
čekají. V příštím roce by se k tomuto 
novému úseku měla napojit jeho dru-
há část od Kožušan, takže už cyklisté 
konečně nebudou muset řešit, jestli jet 
po rozbahněné polní cestě, nebo po 
rušné silnici,“ řekl náměstek primátora 
Matouš Pelikán. 

Cyklostezka z Nemilan do Kožušan je 
posledním dílem, který na území měs-
ta Olomouce ještě chybí ke konečné-
mu propojení nadregionální Moravské 
cyklotrasy. Ta na českém území prochází 
celým Olomouckým krajem a částí Zlín-
ského a Jihomoravského. 

Investice do oprav a stavby cykloste-
zek jsou důležitou každoroční součástí 
městského rozpočtu. V loňském roce se 
tak podařilo opravit stávající nebo vybu-
dovat nové cyklostezky v celkové délce 
přes 3,3 kilometru, letos a příští rok při-
bude dalších 2,5 kilometru.   jau

Na vilu Primavesi se vrátil ponocný
Kopie sochy ponocného, která původ-
ně stála ve výklenku na severní straně 
fasády vily Primavesi, se na počátku 
září dočkala slavnostního odhalení. 
Zhotovil ji řezbář Petr Steffan z du-
bového dřeva podle originální sochy 
Antona Hanaka, která je uložena v depo-
zitáři Muzea umění. 

„Ponocný se vrátil na své místo, aby 
symbolicky chránil tento olomoucký ar-
chitektonický skvost. Ocenění si zaslouží 
majitelka Pavla Honzíková, díky níž se 
tato slavná vila zpřístupňuje veřejnosti 
a příbĕh manželů Primavesiových je tak 
stále živý,“ řekla při odhalení náměstky-
ně primátora Markéta Záleská.
Vila letos slaví 115 let. Oslavy výročí se 

odehrají 15. října, kromě prohlídek je v pro-
gramu galakoncert operních árií.   pok

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Zdravý pohyb a zdravé formy 
dopravy propagoval jubilejní 
dvacátý ročník Evropského týd-
ne mobility. Jeho součástí byla 
i Hvězdicová cyklojízda primátorů 
Olomouce, Přerova a Prostějova s cí-
lem v Dubu nad Moravou. K primá-
torům se mohl přidat kdokoliv, kdo 
se chtěl projet a v cíli pobavit.
V doprovodném programu pak ma-
gistrát pro zájemce připravil také 
veřejnou debatu k analýze Adaptač-
ní a mitigační strategie.   ste 

Měníme Olomouc k lepšímu. A vy nám s tím můžete pomoci! Dojděte na říjnová veřejná projednání, poslechněte si naše 
plány a řekněte nám, jak to vidíte vy. Více informací najdete na www.menimeolomoc.eu v sekci místní Agenda 21

Přehled říjnových 
veřejných projednání

#menimeolomouc

■  Strategický plán rozvoje města Olomouce (aktualizace)        6. října    16:00       Velký sál, Sokolská 7

■  Koncepce v oblasti podpory sportu a pohybu            7. října    17:00       Velký sál ZMO, Hynaisova 10

■  Plán rozvoje veřejného osvětlení               20. října    16:00       Velký sál ZMO, Hynaisova 10
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Dárky, nové učebny i vybavení – začal nový školní rok 
Čtyřiadvacet olomouckých základních 
škol na počátku září znovu ožilo. Do lavic 
v novém školním roce usedlo 9300 žáků. 
Více než tisícovka z nich jsou prvňáčci, 
kterým první den ve škole zpříjemnily 
praktické dárky i zdravé lahve od města.

Všichni olomoučtí prvňáci našli na la-
vicích balíčky naplněné pastelkami, 
voskovkami, barvami, ale i omalovánka-
mi a bloky s kresbami olomouckých pa-
mětihodností. Zdravé lahve bez ftalátů, 
které je doplnily, mají na sobě zase vyob-
razená čísla tísňových linek, aby pomáha-
ly nejen správnému pitnému režimu, ale 
také větší bezpečnosti dětí.

„Děti měly z dárků radost. A věřím, že 
i jejich rodiče, protože jim trochu finanč-
ně ulehčily start školního roku,“ reagoval 
primátor Mirek Žbánek, který v první školní 
den přišel do ZŠ Spojenců stužkovat dvě 
třídy prvňáčků. A to s přáním, aby pande-
mická opatření poznamenala školní rok co 
nejméně a děti i učitelé si jej užili jako dřív.

Nová tělocvična a učebny na Sva-
tém Kopečku

V novém školním roce se ale nadělo-
valo i jinak než drobnostmi. Mnoho škol 

získalo během prázdnin nové moderní 
vybavení a učebny. Vůbec nejvíce se toho 
změnilo v ZŠ Dvorského na Svatém Ko-
pečku, kterou investice města proměnila 
zásadním způsobem. 

„Vznikla tam tělocvična přes původní 
dvě podlaží i s nářaďovnou a šatnou, čtyři 
nové odborné učebny, zázemí pro učitele 
a výtah. Všechny stavební práce a nákup 
nového vybavení a špičkové informační 
techniky stály třicet milionů korun,“ po-
psal náměstek primátora Martin Major. 

Podle ředitele Jana Kolíska nové 
vybavení posune výuku úplně do 
jiných kvalit. „Těšíme se z nových 
učeben fyziky a chemie, počítačové 
třídy, cvičné školní kuchyňky i učeb-
ny dílen. A tělocvič-
na bude kromě nás 
sloužit i veřejnosti 
a sportovním klubům 
a spolkům,“ komen-
toval změny ředitel 
Kolísko. Po úpravách 
vznikla na střeše ško-
ly i terasa, která může 
být po dalších staveb-
ních úpravách využí-
vána jako učebna.

Ve Slavoníně bezbariérový pří-
stup a přístavba 
Investovalo se i ve Slavoníně. V Základní 
škole Zolova jsou dvě nové učebny, šat-
ny pro žáky, zázemí pro učitele i výtah. 
„Záleží nám na prostředí, kde se děti 
učí, proto si nemůžeme dovolit investice 
do škol zanedbávat a snažíme se na ně 
v maximální míře získávat dotace. I tady 
je nový nábytek, pomůcky a také počíta-
če. Celková investice přesahuje patnáct 
milionů korun,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora pro školství Karel Konečný.

Mimo velkých investic města proměnily 
školy o prázdninách i běžné opravy a údrž-
ba za téměř třicet milionů korun, které si 
školy zadávají ve vlastní režii.   ste

ŠKOLY

V rámci víceletého programu Zručnost zrozená z kouzla materiálů 
realizovaného v projektu Místní akční plán II vzdělávání  
v Olomouci byla u nás v regionu vytvořena metodika spolu  
s návodnými pracovními listy. Metodiku tvořili pracovníci  
Sluňákova s tím, že řada činností a testování pak probíhala 
na samotných školkách a školách. 
Pedagogové budou mít první možnost se s touto metodikou  
seznámit na celodenním akreditovaném semináři, který se pro  
pedagogy mateřských škol uskuteční 2. listopadu a pro pedagogy 
1. stupně základních škol dne 3. listopadu 2021. Na semináři si 
pedagogové také budou moci vyzkoušet výrobu inspirativních 
výrobků. Součástí budou i motivační aktivity, které rozvíjí smyslové 
vnímání a motoriku. Na závěr semináře si pedagog novou metodi-
ku spolu se složkou plnou pracovních listů a praktickou taštičkou 
s materiály pro tvorbu odnese s sebou. Seminář poskytne 
pedagogům jednoduchý návod, jak pro své děti a žáky připravit 
tematický den plný aktivit zaměřených na zručnost či jak zapojit 
jednotlivé typy činností do výuky. 
V případě zájmu o účast na seminářích se hlaste  
na e-mail: katerina.rychla@olomouc.eu. 
Další praktické návody a pracovní listy, které v průběhu  
procesu tvorby vznikly a již se nevešly do tištěné verze, 
budou k dispozici od listopadu na webu projektu  
map.olomouc.eu v sekci Inspirace. 

Nová metodika a pracovní listy 
pro rozvoj zručnosti dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ
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Masaryčka natrvalo
Celostátní akce Zažít město jinak dostala 
na Masarykově třídě spolkem Za krásnou 
Olomouc podtitul Oživme Masaryčku 
(natrvalo).

Navzdory nepříznivému počasí přišlo 
nemálo lidí, kteří si mohli vyslechnout 
například vizi rekonstrukce Masarykovy 
třídy z úst architekta Davida Mareše. 

„Bohatý program umožnil soutěžit 
o nejlepší přinesenou vlastní pochu-
tinu pod názvem Masarykův talíř. Na 
své si přišli i milovníci duševní potravy, 
kteří si mohli prohlédnout fotografie 
Petra Palarčíka, a lidé si mohli projít 
Masaryčku s komentovanou prohlídkou 

pod vedením Viléma Švece a Jany Kie-
sewetterové,“ vyjmenoval body pro-
gramu předseda Komise městské části 
Nové Hodolany Svatopluk Binder.

Právě komise pomohla spolku s orga-
nizací i s finančním příspěvkem. „Vítáme 
každou takovou snahu o oživení Masa-
ryčky a možnosti se mezi sousedy lépe 
poznat. Když jsme byli osloveni spolkem 
Za krásnou Olomouc, neváhali jsme ani 
chvíli. Osobně doufám, že tako akce 
bude každý rok pokračovat. My jsme při-
praveni pomoci,“ prohlásil Binder.

Komise si na Masaryčce na krátko 
otevřela i stánek, kde s obyvateli No-
vých Hodolan jejich členové diskutovali 
o problémech lokality i práci pro město 
a veřejnost.   dtx

Během jediného měsíce připravila Komi-
se městské části Nové Sady oslavy a pod-
le organizátorů se vydařily.

„Opět jsme navázali na tradici No-
vosadských slavností, které se pořádají 
již několik let u kaple Neposkvrněného 

početí Panny Marie. Jen oproti minu-
lým ročníkům, které pořádala agentura, 
a bylo to spíše komorní setkání starou-
sedlíků, jsme se rozhodli přizpůsobit 
program pro všechny věkové kategorie, 
pro všechny obyvatele Nových Sadů, 

a dokonce nejen pro ně. A s bohatým 
programem,“ vysvětlil předseda komise 
Jaroslav Krátký.

Loni pořádání slavností překazila pan-
demie, letos měli organizátoři problém 
se zajištěním techniky i občerstvení. 
„Sehnat pódium i účinkující bylo obtíž-
né. Buď už jejich služby nebyly dostup-
né, nebo měli nasmlouvanou jinou akci. 
A stejné to bylo i se zajištěním občers-
tvení. Spousta provozovatelů ukončila 
činnost a někteří zase měli strach, jestli 
budou slavnosti pro ně ekonomicky zají-
mavé,“ přiblížil situaci Krátký.

Nakonec se vše podařilo dát dohro-
mady a 10. září vyšlo i krásné počasí. 
Louka u kaple uprostřed sídliště se za-
plnila lidmi a na několik hodin se stala 
místem pro zábavu a odpočinek všech 
generací.  

„Netroufám si odhadnout, kolik lidí 
přišlo. Ale určitě stovky, možná i tisíce. 
Ale co si troufám říct, je to, že se lidé ba-
vili. Že byli šťastní a spokojení. Bylo to vi-
dět na té pohodě, která tam panovala, na 
jejich tvářích a reakcích,“ uzavřel předse-
da Krátký.   dtx

 NOVOSADSKÉ  
 SLAVNOSTI PRO VŠECHNY 

SLAVONÍN SLAVIL 800 LET
Městská část Slavonín si 11. září při-
pomněla osm století od první písem-
né zmínky původní obce. Program 
začal mší v kostele sv. Ondřeje, po 
níž následoval flétnový koncert 
v podání souboru Black Ladies.

„Odpoledne se otevřely brány 
vyzdobené základní školy a lidé si 
přišli prohlédnout nově opravené 
učebny i staré kroniky. Hlavní pro-
gram se odehrál v areálu fotbalové-
ho hřiště, kam proudily za zábavou 
všechny věkové kategorie, celé 
rodiny s dětmi,“ popsal předseda 
komise městské části Ivo Háger.

Sál sokolovny pak organizáto-
ři změnili na expozici dobových 
a historických fotografií. A v soko-
lovně byl i závěr oslav v podobě 
taneční zábavy.   dtx
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OLOMOUCKÁ ZOO:  
OD ZOOKOUTKU K PRESTIŽNÍ ZAHRADĚ 

TÉMA

V letošním roce si olomoucká zoo připomněla 65 let svého ži-
vota. Je to 65 let příběhů o zvířatech a lidech, které tvoří tvář 
města, plní rodinná alba a chrání volnou přírodu. 

PAVEL KONEČNÝ

Historie olomoucké zoo se začala psát ve Smetanových sadech, 
kde byl počátkem padesátých let založen provizorní zookou-
tek, o který projevila zájem veřejnost a zejména děti. Biolo-
gická společnost v Olomouci ustanovila Přípravný výbor pro 
zřízení zoologické zahrady. Ve svažitém terénu na Svatém Ko-
pečku s pomocí několika nadšenců následně vznikla zoologic-
ká zahrada, která byla 3. června 1956 slavnostně otevřena. 

Zástupce evropské fauny postupně doplňovaly exotické druhy 
zvířat a v průběhu několika následujících let docházelo k bu-
dování pavilonů, voliér, parkoviště či vyhlídkové věže. A to 
i přesto, že se krátce po otevření v dobovém tisku (Stráž lidu) 
psalo, že Krajská zoologická zahrada má být přemístěna do 
Bezručových sadů v Olomouci, protože zvířeně to na Svatém 
Kopečku nesvědčí a kromě toho je zahrada příliš vzdálena. 
Dnes můžeme říci, že zoo přežila i kůrovcovou kalamitu a ni-
čivou vichřici.

Jedineční oryxové a kozorožci 
Olomoucká zoo za ta léta ušla kus cesty. „Troufám si tvrdit, 
že z krajského zooparku je dnes renomovaná zahrada s ne-
ustále se měnící podobou. Už nechováme převážně zvířata 
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evropské fauny, běžně viděná v našich lesích, ale svou ko-
lekci živočichů stále rozšiřujeme o zástupce ze všech konti-
nentů,“ uvedl ředitel zoologické zahrady Radomír Habáň.
Olomoucká zahrada chová na ploše 42 hektarů přes čtyři sta 
druhů zvířat, v celkovém počtu více než 1 700 jedinců. Z cho-
vatelského hlediska zoo patří k největším chovatelům oryxů 
jihoafrických v Evropě a také vede plemennou knihu kozo-
rožců kavkazských, jichž se ve volné přírodě pohybuje již jen 
několik tisíc. 

Od roku 2000 se pozornost upřela k výstavbě populárního 
výběhu pro makaky a ke stavbě obřího akvária pro žraloky. Zoo 
Olomouc se v tomto období stala členem prestižní organizace 
WAZA (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií) a na 
chovatelském úseku dosáhla velkých úspěchů v odchovech 
vzácných zvířat. 

Noemova archa i genetická banka
„Období po roce 2010 je spjato s otevřením společného výběhu
pro medvědy baribaly a vlky arktické, uvedením do provozu
Restaurace Pod Věží, otevřením nového vstupu pro návštěvníky
včetně chovného zařízení pro lemury kata, výstavbou pavilonu
Kalahari a postupným vznikem safari,“ přiblížila poslední
dekádu mluvčí zahrady Iveta Gronská.

Hlavním posláním zahrady je role výchovně-vzdělávací 
instituce, ale i snaha o zachování jednotlivých druhů zvířat 
pro případ, že se podmínky v místě jejich přirozeného výskytu 
dramaticky změní a druh bude ohrožen vyhubením. Zoo se tak 
stává jakousi Noemovou archou, genetickou bankou pro příští 
generace. Právě díky činnosti zoologických zahrad se poda-
řilo některé druhy zvířat zachránit před úplným vymizením 
z přírody. 

ŽIRAFÍ DVOJČATA A LVÍ PODÍL NA ZÁCHRANĚ
Zoologická zahrada Olomouc se zapsala do historie 
chovu žiraf jedinečnou událostí – v roce 1999 samice 
Veronika porodila dvojčata. Tato dvojčata přežila, což 
se podařilo na světě pouze čtyřikrát. 
Od poloviny minulého století je lev berberský, nejmohut-
nější poddruh lva, považován za v přírodě vyhynulého. 
Jejich celková populace čítá 77 jedinců. Zoo Olomouc má 
doslova „lví“ podíl na zachování populace tohoto poddru-
hu. Od roku 1995 se zde narodilo dvacet mláďat. V roce 
2013 byla olomoucká mláďata jediná, která se na světě 
narodila. Chovný pár Šimon s Lilly už úspěšně odchova-

li sedm koťat 
a Šimon je tak 
žijícím berber-
ským samcem 
s největším 
počtem odcho-
vaných mláďat 
na světě. 

TI MAKACI!
Od roku 2006 chová olomoucká zoo makaky. Za léta 
strávená ve výběhu makaci zdatně školí nejen perso-
nál zahrady, ale i návštěvníky. Z první skupiny se stala 
doslova mafie, která ve výběhu postupovala zcela sys-
tematicky a návštěvníky obírala o fotoaparáty, nápoje 
a téměř cokoliv, co bylo k dispozici. 
Současně se jedná i o chronické útěkáře, kteří mají 
díky své inteligenci stále v záloze nějakou záludnost. 
První se jmenovali Tatin a Šimpy. Jeden tehdy vzal za 
vděk hvozdy Libavé, druhý byl odchycen až u Pardu-
bic. Jindy se z nich zase stali hosté místní restaurace. 
Jelikož milovali smetanu do kávy, pojal zoolog myšlen-
ku napíchat smetánky uspávací látkou. Jenže nebyli 
by to makaci, aby nerozpoznali smetánky, s nimiž je 
něco jinak, takže dále konzumovali pouze ty originál-
ně zabalené. Jedno z mláďat dokonce bylo nalezeno 
mezi plyšáky v obchodu se suvenýry, kterak jako jediný 
plyšák horlivě mrká na návštěvníky. Poslední lapálii si 
připravili ke slavnostnímu otevření jejich inovovaného 
výběhu. Tehdy doznali, že elektrický ohradník dokáží 
překonat, hvízdli na sebe a v momentě vypuštění výběh 
opustili nadobro.

ZOO V ČÍSLECH
16 200 000
Od otevření v roce 1956 do poloviny roku 2021 olomouc-
kou zoo navštívilo více než 16,2 milionu návštěvníků. 
4/81
V době otevření pracovali v zahradě čtyři zaměstnanci, 
návštěvnost činila 56 203 osob a chovalo se zde 48 dru-
hů zvířat a 81 jedinců.
69/1725
V roce 2010 pracovalo v zoo 69 zaměstnanců, návštěv-
nost činila 368 543 osob a žilo tam 1725 jedinců ve 349 
druzích. 
1/140(100)
Vstupné v roce 1959 činilo 1 Kčs pro všechny. Loni stálo 
plné vstupné 140 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti.
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Co oceňujete na olomoucké zoo a máte nějaké oblíbené zvíře?

Miroslav Žbánek
ANO 2011

Vážím si toho, že Zoo 
Olomouc nestagnu-
je a stále se zajímavě 
rozvíjí, byť v porovná-
ní s největšími tuzem-
skými zoo nemá a nikdy neměla srovnatelné 
finanční možnosti. Líbí se mi, že šikovně vyu-
žívá potenciálu, který je dán její polohou na 
lesnatém úbočí Nízkého Jeseníku. Například 
nové safari části nebo velké výběhy zvířat 
v lesní krajině působí sympaticky a jsou vel-
kou devízou naší zoo. A oblíbené zvíře? Ovce 
valaška, kterou sponzorujeme, a malý syn se 
bez její plyšové hračky před spaním neobejde.

Jiří Zima 
KSČM 

Když jsem byl malé 
dítě, návštěva zoo na 
Svatém Kopečku, s ro-
diči nebo se školou, 
pro mne byla vždy 
velkou událostí. Kamarádi si prohlíželi opi-
ce, ale já šel radši do tehdy nového pavilo-
nu šelem obdivovat velké kočky. Těší mě, že 
zájem o zoo neustává a nabídka, která roz-
šiřuje povědomí o přírodě, je stále bohatší. 
Rovněž jsem rád, že se pracovníci zoo vy-
rovnali s kalamitou roku 2019 a tímto držím 
palce hodonínské zoo, ať se s následky, které 
na infrastruktuře zanechalo letošní tornádo, 
vyrovná co nejdřív.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Olomoucká zoo pa-
tří k nejhezčím, kte-
ré znám. Líbí se mi 
nové pavilony, ploty, 
altány, pojetí zeleně. 
Vyhlídky na kostelní věže i Olomouc. A zví-
řata v pocitově neohraničeném lese. To vše 
ve mně zanechává neopakovatelné dojmy. 
Edukační panely zaujmou grafikou. Skvělý 
nápad s expozicí Geologické stezky. Úžasně 
nápaditá expozice sov v autentickém pro-
středí „hlubokého“ lesa. Je mnoho krásných 
zvířat. Ale pozorovat klidně oddychujícího 
lva, hledět si ze tří metrů do očí, je nepopsa-
telně úžasný pocit.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Na Zoo Olomouc 
oceňuji to, že již 65 
let přináší všem bez 
rozdílů věku radost, 
potěšení, poučení 
a ukázku soužití člověka s přírodou. Dále to, 
že přes všechny současné problémy (covid, 
větrná stromová kalamita) se jí stále daří 
udržet provoz, investovat do pavilonů nebo 
rozšiřovat skladbu zvířat. Oceňuji všech-
ny občany a firmy, kteří si adoptují zvířata 
nebo financemi podporují zoo. Mým oblíbe-
ným zvířetem je žirafa, sova pálená a safari 
výběh vlků.

Otakar Štěpán Bačák
spOLečně

Zoo Olomouc patří 
mezi padesát nejna-
vštěvovanějších turi-
stických cílů v ČR. Už 
to zasluhuje ocenění. 
Nenavštěvuji ji pravidelně, proto mě vždy 
mile překvapí neustálé změny, zvelebování 
a nové způsoby prezentace zvířat. A z pozi-
ce ekonoma města vím, jak je to nesnadné 
při finančních možnostech, které tato pří-
spěvková organizace má. A to pomíjím ne-
příznivé klimatické dopady posledních let. 
Nejvíce času strávím v pavilonu s mořskými 
akvárii, pohled na barevný svět pod vodou 
je pro mě balzámem na duši.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Na olomoucké zoo 
oceňuji především 
to, že je, že ji máme 
a  máme ji tak krás-
nou.  Myslím, že není 
Olomoučáka, který by v zoo nebyl. Chodili 
jsme tam jako děti, chodili jsme tam s vlast-
ními dětmi, budeme chodit s vnoučaty… Zoo 
je pro mě magické místo a děkuji všem, co se 
o vše starají. Nejen těm, co přispívají finanč-
ně, ale i vedení, zvěrolékařům a v neposlední, 
ne-li první řadě těm, kteří se láskyplně starají 
v denním kontaktu o zvířata.  A mé nejoblíbe-
nější zvíře? V životě pes a kůň, v naší zoo jsou 
to surikaty. 

Martin Major
ODS

Naše zoo nemá slony, 
delfíny ani jiné super-
star, a přesto je podle 
mě i podle zkušeností 
mých blízkých velmi 
milá a přátelská. Je to díky poloze na Sva-
tém Kopečku, kousek od baziliky a cukráren 
a přitom uprostřed lesa a taky tím, že tady 
mají různá divoká zvířata jako vlci, medvě-
di či populární makakové fakt pořádné vý-
běhy. Líbí se mi, že tady umí připravovat 
i s nevelkým rozpočtem pořád něco nového 
a postupně kultivují celou zahradu. Osobně 
závidím lenochodům a nejvíc se mi líbí moř-
ská akvária.

Rostislav Hainc
KDU-ČSL

Přístup chovatelů, vá-
noční prohlídky a hlav-
ně umístění zoologické 
zahrady v  obklopení 
okolních lesů a začína-
jících kopců Nízkého Jeseníku, dává svatoko-
pecké zoo jedinečné kouzlo, které narušuje 
jen problematika s parkováním návštěvníků.  
Lvi, akvarijní rybičky a žirafy. Zážitky z dětství. 
Pozorování pána s tyčí při krmení lvů a sen 
snad každého kluka mít takové akvárko, jako 
mají právě tady. Nekonečné sledování žiraf ve 
výběhu v létě a klidné rodinné procházky za-
sněženou zoologickou zahradou.  

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

Zoo Olomouc jsem 
nedávno navštívil 
s dcerou. Bohužel i na 
naší zoologické začíná 
být vidět nedostatek 
peněz v městské kase a důsledky propadu 
v návštěvnosti kvůli pandemii: okolí bufetu 
pod věží katastrofa, popraskaná skla u mno-
ha výběhů (u tygrů to není úplně příjemné). 
Přestože mám naši zoo rád už od dětství 
a vnímám její proměny, musím říci, že ve 
srovnání např. s Lešnou zaostává. Oblíbenců 
mám více, třeba tamarína pinčího, obávám 
se ale, že Olomoučany aktuálně trápí a zají-
mají úplně jiné věci.

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Babí léto, které přinesl minulý měsíc, se neslo v duchu 
chytrých řešení, nápadů a diskusí nad nimi. Mezinárodní 
konference, kterou jsme v Olomouci uspořádali pro partner-
ská města zemí V4, měla mimořádný ohlas jak u návštěv-
níků, tak u vystavovatelů. Na tiskovém brífinku jsem dostal 
otázku, za jak důležitou považuji přípravu strategie Smart 
City – chytrého města, na které v širokém týmu pracují moji 
kolegové. Odpověděl jsem, že pro mě je strategie na pa-
píře pouze vodítkem, plánem, který se v čase překotného 
technologického pokroku musí průběžně aktualizovat. Co 
považuji za důležité, je vnímat koncepci Chytrých měst jako 
filosofii, nebo dokonce pracovní návyk. Jedno přísloví říká: 
„včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes 
jsem moudrý, proto měním sám sebe.“

Na konci měsíce jsem s kolegy na pozvání maďarských 
přátel vycestoval do Budapešti na konferenci zaměřenou 
právě na Smart Cities. Neměli jsme připravenou žádnou pre-
zentaci, přesto tam několikrát zaznělo jméno našeho města. 
Pochvaly jsme se dočkali v souvislosti s tím, že většina roz-
vojových cílů například v energetice, parkování, péči o zeleň 
a ovzduší nebo bezpečnosti ve městě počítá s využitím mo-
derních technologií a procesů řízení. 

Kritiku jsem naopak slyšel z úst dodavatelů, kteří nám vyčí-
tají, že jejich supermoderní technologie, které jsme v mi-
nulosti nakoupili, zdaleka neumíme plně využít. Lidé s nimi 
nepracují, používáme jen část funkcí, nepracujeme s daty, 
která máme k dispozici, nehledáme nové oblasti úspor, 
zlepšení apod. Úkolem vedení města tak bude nejen chytře 
nakupovat, ale hlavně moudře využívat všechny příležitosti, 
které nám pokrok přináší. Je to úkol dlouhodobý.

Jako zástupce hostitelského města a zároveň místo-
předseda svazu měst a obcí jsem vystoupil na dalších dvou 
významných odborných konferencích, které se v Olomou-
ci konaly. Silniční konference i národní Dny teplárenství 
a energetiky se kromě aktuálních témat, jako je zrychlení 
výstavby po přijetí nového stavebního zákona či čerpání 
evropských dotací v novém programovém období EU, zabý-
valy také ambiciózními cíli EU v oblasti snižování emisí skle-
níkových plynů. Ať už to bude cestou odchodu od uhlí, nebo 
přísnými emisními limity pro automobilový průmysl a do-
pravu. I tady měla Olomouc co říct o svých plánech a cílech, 
které v posledních měsících připravujeme a projednáváme 
s veřejností. A i tady jsem hovořil o nutnosti racionálního 
a moudrého přístupu, neboť utrácet za drahá, byť chytrá 
opatření, která jsou sice v souladu se zelenou dohodou EU, 
nemusí být vždy tou nejlépe udržitelnou investicí. 

Koneckonců jak řekl Albert Einstein, chytří lidé řeší pro-
blémy, a moudří se jim vyhýbají. Ne vždy panuje na nejlep-
ším řešení shoda, jak jsem měl možnost se sám přesvědčit 
například při akcích pořádaných v rámci Evropského týdne 
mobility. Skloubit všechna přání na postupné, ale radikál-
ní omezování individuální dopravy, rozšiřování zelených 
ploch a bezpečného prostoru pro chodce a cyklisty se stále 
se zvyšujícími požadavky na počet parkovacích míst by 
nezvládla ani chytrá horákyně. Přesto je to od vedení měs-
ta se stále rostoucí naléhavostí vyžadováno.  V koncepci 
chytrého města máme na čem stavět, máme co dohánět 
a máme nejvyšší čas s tím začít. Devět desetin moudrosti 
je – být moudrý včas.

Krásný a moudrý podzim přeje

Mirek Žbánek
primátor  

 CHYTŘÍ LIDÉ ŘEŠÍ PROBLÉMY 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / TGM

Olomouc si připomněla úmrtí TGM
84 let uběhlo od chvíle, kdy zemřel 
první prezident a hlavní strůjce vzniku 
Československa Tomáš Garrigue Ma-
saryk. Byť v té době už nebyl dva roky 
prezidentem, velká většina obyvatel 
ho vnímala jako hlavní symbol státu. 
Výročí smrti TGM si u jeho pomníku 14. 
září připomněla i Olomouc. Statutární 
město zastoupil první náměstek pri-
mátora Martin Major.

„S koncem života Masaryka jako by 
končila i optimistická část života mladé 
republiky. Demokracii ve střední Evro-
pě už mnoho času nezbývalo, totalitní 

režimy všude nabíraly na síle. Blížily se 
těžké časy a lidé to cítili,“  uvedl Major. 
Podle něj bychom na Masarykův od-
kaz a základní ideu státu měli myslet 
i dnes, kdy veřejnému životu často do-
minují malicherné spory, osobní útoky 
a žabomyší války.

Květiny k pomníku prvního pre-
zidenta položili také zástupci olo-
moucké posádky Armády ČR, Svazu 
bojovníků za svobodu, sokolové, se-
nátor Lumír Kantor a zástupci dalších 
společenských a politických organi-
zací.   mif
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Když se Eva Kolářová stala náměstkyní primátora, připadl jí re-
sort sociálních věcí. „Bylo to zřejmě proto, že sama mám posti-
ženou dceru a v této problematice se pohybuji přes dvacet let. 
Prostě jsem toho o sociálních službách věděla více než běžný 
občan,“ vysvětlila.

Sociální sféra a sociální práce je pestřejší, než se může zdát. Co 
vás zaujalo nejvíc v poslední době?
Mobilní hospic. Není zcela nejběžnější a patří k nejkvalitnějším 
službám v Olomouci a okolí, kdy pomáhají lidem dožít doma. 
Službu a paliativní péči částečně hradí i zdravotní pojišťovna. 
Hospic má ve svém týmu zdravotníky, sociální pracovníky, psy-
chology – je to služba opravdu na úrovni.

A město ji nějak podporuje?
Dotací. Jako všechny ostatní. Ale oni sami třeba organizují zají-
mavé aukce obrazů a posledně i fotografií Jindřicha Štreita, který 
toto téma zachytil. Ale obrazy nebo spíše obrázky má i Kloká-
nek. Obrazy dětí z dětských domovů zrovna zdobí ochoz radnice. 
Malovaly bytosti z bájí a pověstí, a to úspěšně, pod patronací Na-
dace Malý Noe. No a třeba Maltézská pomoc zase vyhodnocuje 
nejlepšího dobrovolníka... Město se snaží podobné organizace 
a spolky podporovat nejen finančně, ale i propagací.

Kolik je těch financí?
Přibližně patnáct milionů korun pro všechny organizace soci-
álních služeb, které se hlásí o příspěvky v rámci jednotlivých 
dotačních programů.

Kdo o nich rozhoduje?
Rada města a zastupitelstvo na doporučení sociální komise. 
Jedna část jsou sociální služby, druhou tvoří individuální pro-
jekty, ve kterých se dá žádat na jednorázové akce, rekondiční 
pobyty pro zdravotně znevýhodněné a různé kurzy.

Liší se nějak olomoucké neziskovky od jiných?
Z části jsou to pobočky celorepublikových organizací. A po-
kud jsou tady jiné spolky nebo zřizovatelé, jejich náplň je 
stejná nebo podobná jako v celé republice. Oblast zdravot-
ně a sociálně znevýhodněných je pořád stejná, takže i u nás 
funguje Tyfloservis nebo Trend vozíčkářů, vynikajícně pra-
cuje Spolu, které se stará o duševně hendikepované, nebo 
Jitro, které pečuje o děti se zdravotním znevýhodněním, 
a dobře pracují i organizace zabývající se klienty s poruchou 

autistického spektra, jako je Jan. Tu město podpořilo vybu-
dováním nových prostor.

Kdo čerpá nejvíc peněz?
Snažíme se o spravedlnost. Vzhledem k rozsahu služeb to bude 
asi olomoucká Charita, ale ani ostatní organizace nejsou nějak 
znevýhodňovány. Je to v souladu s rozdělováním dotací na kra-
ji. Navíc Charita dostává od nás peníze i na ordinaci praktické-
ho lékaře a psychiatra, které provozuje.

Ale i samo město se angažuje s pomocí, například azylovými domy...
Máme tři azylové domy a noclehárnu.  Pro muže máme azylový 
dům s kapacitou osmačtyřicet míst, noclehárna pro muže má kapa-
citu deseti míst. Azylové domy s kapacitou šedesáti pěti míst jsou 
pro matky s dětmi, které se tam mohou dostat na základě různých 
životních situací. Ubytují je ve spolupráci s orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí a sociálním odborem, když je krizová situace v rodině. 
Matky s dětmi tam mohou být maximálně rok a pak už musí jinam. 
Chystáme se ale využít evropské finance z Integrovaných teritoriál-
ních investic a připravujeme stavbu nového azylového domu, který 
by již měl být pro celé rodiny. V těch současných muži být nesmějí. 

Kde by mohl stát?
Investiční záměr se připravuje v lokalitě Jánského, kde by mimo 
jiné měly být i byty pro mladé rodiny.

A jak je to se starostí o seniory?
V Olomouci je dvacet jedna klubů seniorů, kterým město přispí-
vá na provoz. Umístěny jsou vždy buď v městských budovách, 
tam kde sídlí komise městských částí, nebo v pronájmech, které 
platí magistrát. Město platí také údržbu a přispívá klubům na 
činnost včetně aktivizace – tedy vzdělávání.

Jakou činnost a jaký typ vzdělávání?
Zájmovou činnost a sportovní kroužky. V některých klubech se 
zpívá, jinde hrají šachy nebo karty. Podle toho, jaká skupinka 
lidí se sejde a o co mají zájem. Oni dokonce pořádají vzájem-
né cyklovýlety se seniory z Hradce Králové, což sice organi-
zuje lazecký klub, ale je to pro seniory z celého města. Nebo 
pořádáme bowlingové turnaje. S odborem sociálních věcí jim 
zajišťujeme různé přednášky, třeba na téma bezpečnosti nebo 
ochrany spotřebitelů, což je ochrana před šmejdy. 

Jsme v době přípravy nového rozpočtu, změní se nějak pro 
vaši oblast?
Přála bych si, aby rozpočet mohl zůstat stejný. Celkově kolem 
dvaceti milionů korun. Kromě dotací do sociálních služeb zahr-
nuje i programy prevence kriminality a speciální položku tvoří 
Bezbariérová Olomouc. To nejsou jen obrubníky, ale odstraňo-
vání bariér všude, hlavně ve prospěch slabozrakých nebo hlu-
choněmých. To jsou třeba zvuková upozornění na přechodech 
nebo při vstupu do budovy, použití haptických modelů, telefony 
pro nevidomé. A abychom odstranili bariéry pro některé turisty, 
máme na Informačním centru i vozíček pro starší, nebo když to 
někoho zmůže na těch našich kostkách.   Pavel Konečný

 „PŘÁLA BYCH SI, ABY ROZPOČET  
 MOHL ZŮSTAT STEJNÝ“ 

Eva Kolářová
náměstkyně primátora
Kompetence: odbor sociálních věcí, oddělení komisí 
městských částí a detašovaných pracovišť.

ROZHOVOR
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ZELEŇ A FLORA

Podzimní Flora bude letos  
připomínat říši ovoce a zeleniny
Podzimní etapa výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex připomene význam 
ovoce a zeleniny pro člověka a také zdravé způsoby jejich pěstování. 

Na hlavní expozici se v pavilonu A již tradičně podílí Zelinářská unie 
Čech a Moravy a Ovocnářská unie Moravy a Slezska. Vlastní expozici pro 
letošní podzimní etapu přichystal také Český zahrádkářský svaz.

„Podzimní etapa Flory je přehlídkou nejlepších českých výpěstků 
a poskytne prostor pro prezentaci českých a moravských producentů 
ovoce a zeleniny,“ uvedla Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva 
Výstaviště Flora.

Součástí podzimní etapy Flory Olomouc jsou i oblíbené Zahradnické 
trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Na něm se odehraje soutěž 
kuchařů a cukrářů Olima Cup, mezinárodní Grand Prix ovocných destilátů 
Flora Košt či soutěžní klání o nejlepší marmeládu Flora Džem. 

Své místo v programu má také tradiční Dýňodlabání - soutěž pro žáky 
základních škol v dlabání dýní a včelařská výstava Hanácká včela. Pod-
zimní Flora Olomouc - Hortikomplex se uskuteční od čtvrtku 14. do neděle 
17. října. Brány výstaviště se návštěvníkům otevřou vždy v 9 hodin ráno. Ve 
čtvrtek, v pátek a v sobotu se uzavřou v 17 hodin, v neděli již v 16 hodin.Zá-
kladní vstupné činí při online nákupu 140, na místě 160 korun.   ise

Do rozpočtu města by se v příštím roce 
měla dostat položka na projektovou přípra-
vu nového parku na Dlouhé. Na jeho vznik 
chce město následně použít dotaci z Ope-
račního programu životního prostředí.

Veřejnosti byl park představen v červ-
nu, poté byly zapracovány podněty a ná-
vrhy obyvatel. „Návrh vychází z myšlenky 
vytvoření parku, který bude v kontextu 
města jedinečný především využitím pří-
rodního vodního prvku. Podmínkou pro 
využití velkého rekreačního potenciálu 
území je samozřejmě vytvoření funkční 
cestní sítě, ploch pro volnočasové aktivity 

a výsadby zeleně,“ uvedl autor projektu 
krajinářský architekt Radek Pavlačka.

Těžištěm návrhu je rozlehlá volná 
plocha při meandru Mlýnského poto-
ka. „Počítáme s využitím elementu vody 
a vytvořením hlavních pobytových a re-
kreačních ploch. Tato nejatraktivnější 
část území bude zvýrazněna jemnými 
terénními modelacemi,“ doplnila Jana 
Křenková za útvar hlavního architekta.

Rada města dala souhlas k vytvoře-
ní parku a doporučila variantu s vodní 
plochou. Vznikne tak nové rameno toku, 
které vniká hlouběji do parku. Cílem je 

přiblížit přilehlou nivu přírodnímu cha-
rakteru. Bude zadržovat vodu v době srá-
žek a akumulovat ji v době sucha. 

„Mělká a zklidněná část pak umož-
ní pohodlný a bezpečný přístup k vodě. 
Z původního břehu vznikne ostrov, čímž se 
stane vhodným biotopem pro osídlení vod-
ními živočichy. Ekologická funkce ostrova 
bude posílena vytvořením několika tůní,“ 
popsala urbanistka zeleně Eva Škodová.

S parkem na Lazcích se začalo počítat 
v roce 1930, prověřovací studie vznikla před 
15 lety. Pokud vše půjde podle plánu, v příš-
tím roce začne projektová příprava.   pok

 PARK NA DLOUHÉ SE ZAČÍNÁ RÝSOVAT 

Památky znovu rozkvetou
Součástí podzimní etapy výstavy Flora Olomouc - Horti-
komplex je i letos projekt Rozkvetlé památky. Vybrané 
kostely v Olomouci budou od 14. do 29. října vyzdobeny 
květinovými aranžemi od profesionálních floristů. Farní-
ci a návštěvníci se mohou těšit na vyzdobený kostel sv. 
Mořice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, kos-
tel Panny Marie Sněžné a na chrám Husův sbor.   ise

PR
21

10
07

12



18        www.olomouc.eu

MUSICOLOMOUC 13

 1110—411 2021 
WOMEN

13. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
SOUDOBÉ HUDBY

Pořádá Univerzita Palackého v Olomouci a spolek MusicOlomouc.
Prodej vstupenek před začátkem koncertů v místě konání.

www.musicolomouc.cz info@musicolomouc.cz

+

Předpovídáme cenovou níži.

Internet se slevou
napořád!
Nordic internet N+ je stabilní,
bez závazků a bez limitů. 

Akce platí do 31. 10. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost

ČASOVĚ
OMEZENÁ

AKCE

SLAVNOSTNĚ  
OTEVÍRÁME  

DRUHOU PRODEJNU  
V OLOMOUCI  

V NÁKUPNÍM PARKU BĚLIDLA 
VE ČTVRTEK 4. LISTOPADU   

OD 8 HOD. 

Scandinavian Sleeping & Living

NABÍDKA PLATÍ OD 4. 11. DO 10. 11. 2021 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 
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Vliv vládních opatření a nouzového sta-
vu s koronavirovou krizí měl zásadní po-
díl na chování lidí a produkci odpadu. 

V době opatření došlo k výraznému ome-
zení pohybu osob a provozu celé řady 
právnických a podnikatelských subjektů. 
„S tím souvisel výrazný přesun produkce 
odpadů z podnikatelské do komunální 
oblasti, která je hrazena z rozpočtu měs-
ta,“ uvedl náměstek primátora Otakar 
Štěpán Bačák.

Významný vliv na množství přede-
vším tříděných odpadů mělo využívání 
zásilkových služeb s vyšším objemem 
obalových materiálů. Neohleduplnost 
některých obyvatel a neochota zmen-
šovat objem odpadu při ukládání těchto 
obalů způsobovala po celý rok zbytečné 
přeplňování odpadových nádob. 

Rovněž uzavření sběrných dvorů bě-
hem nouzového stavu vedlo k odkládání 
objemných odpadů na kontejnerových 
stanovištích a tvorbě černých skládek. 

Pandemie a neochota
„Po prvním týdnu od nařízení zákazu 
volného pohybu osob se začal objevovat 
u kontejnerových stání i kusový objemný 
odpad, který v některých místech přerůs-
tal v černé skládky. Lidé se také ve zvýše-
né míře zbavovali i elektro odpadu, který 
ztěžoval práci při řádném svozu. Další 
navýšení produkce odpadu byla i u skla, 
kovů a plastu,“ potvrdil Petr Swaczyna 
z oddělení odpadového hospodářství 
magistrátu. Podle něj je likvidace směs-
ných a objemných odpadů výrazně draž-
ší než v případě využitelných složek.

Meziroční porovnání roku 2019 
a 2020 vykazuje nárůst celkově ode-
vzdaného odpadu na sběrových dvo-
rech o 11 procent. Obdobný vývoj 
množství a skladby odpadů lze před-
pokládat i letos, neboť prakticky celé 
první pololetí bylo rovněž ovlivněno 
vládními opatřeními a i v dalším období 
roku se může situace v rámci pandemie 
opět zkomplikovat.

Cena za čistotu
Náklady města na likvidaci odpadů 
ovlivňují tři faktory – množství odpa-
du, dopravní náklady a cena za likvidaci 
v koncových zařízeních.

Dopravní náklady jsou ovlivněny 
nutností posílení svozů vlivem rostou-
cích množství odpadů, dále růstem cen 
pohonných hmot a vzdáleností do kon-
cových zařízení na zpracování nebo li-
kvidaci odpadů. Například v srpnu 2021 
byla uzavřena skládka odpadů v Mrskle-
sích a odpad je nutné vozit na vzdáleněj-
ší skládku v Lipníku nad Bečvou.

Město Olomouc nevlastní ani nepro-
vozuje žádné koncové zařízení, je tudíž 
odkázáno na zařízení jiných provozova-
telů. Od 1. ledna došlo k nárůstu ceny 
v brněnské spalovně o sto korun za tunu 
odpadu, což představuje zhruba 1,7 mi-
lionu korun. K obdobnému nárůstu do-
chází i u skládkovacích zařízení a další 
zdražování se chystá.   mmo

ODPADY

 MNOŽSTVÍ ODPADŮ ROSTE. STEJNĚ  
 JAKO CENA ZA JEJICH LIKVIDACI 

Meziroční porovnání množství jednotlivých 
druhů odpadů

 rok 2019 2020 %

Směsnýkomu-
nální odpad 16 815,1 17 361,99 3%

Papír 2014,64 2 479,34 19%
Plasty 1401,92 1 459,21 4%
Sklo 1434,77 1632,83 12%
Nápojové 
kartony 
(tetrapack)

76,7 87,92 13%

Kovy 158,19 172,175 8%
Objemný 
odpad 2421,46 2823,96 14%

Bioodpad 4614,91 4 882,92 5%

Porovnání toku odpadu na 
sběrových dvorech

sběrové 
dvory (t) 2019 2020 %

SD 
Chelčického 1946,25 2176,09 11,81%

SD Neředín 1784,80 1971,54 10,46%Zd
ro

j: 
M

M
O

l

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Na přelomu září a října postupně 
přibylo v ulicích Olomouce třicet 
nových nádob na sběr použi-
tých jedlých olejů a tuků. Počet 
speciálních nádob zelené barvy 
s oranžovým víkem o objemu 120 
litrů se tím zvýší na 71 stanovišť 
plošně rozmístěných ve všech 
částech města.

Sběrné nádoby jsou určeny 
k ukládání použitých fritovacích 
olejů a ztužených jedlých tuků 
z domácností. V žádném případě 
ale neslouží ke sběru technic-
kých olejů, maziv a kapalin.

Jedlé oleje a tuky je potřeba 
ukládat do sběrných nádob v uza-
víratelných plastových obalech, 
například v PET lahvích, uzavře-
ných kbelících nebo kanystrech 
tak, aby se obsah po odložení ne-
vylil do sběrné nádoby. Je také za-
kázáno používat skleněné lahve 
a obaly, při manipulaci totiž hrozí 
rozbití, vylití obsahu a zranění ob-
sluhy o střepy.

Mapu rozmístění nádob na 
oleje a podrobnosti k třídění na-
leznete na webových stránkách: 
olomouctridi.cz   mif

PRVNÍ! 
Olomouc zvítězila v soutěži ve třídě-
ní odpadů v nejprestižnější kategorii 
obcí nad 15 tisíc obyvatel. Zástupci 
města obdrželi pro premianty regi-
onu v odpadovém hospodářství tra-
diční cenu - keramickou popelnici.

„Vítězství patří zejména Olo-
moučanům. Na rozvoji odpado-
vého hospodářství se snažíme 
pracovat dlouhodobě a jsme rádi, 
že naše kroky přinášejí výsledky,“ 
uvedl náměstek primátora Otakar 
Štěpán Bačák. 

Soutěž ve třídění odpadů pořá-
dá EKO-KOM spolu s krajem a je do 
ní zapojeno 399 obcí a měst.   ste



ŽIJEME SPOLU

Staňte se dobrovolníkem
Prostřednictvím centra Maltézské pomoci 
se kdokoliv může stát dobrovolníkem, aby 
byl novou oporou pro lidi, kteří to potřebují.

Pomoc směřuje k osamoceným seni-
orům v domácnostech nebo sociálních 
zařízeních, rodinám s dětmi v tíživé ži-
votní situaci nebo pěstounským rodinám, 
k osobám se zdravotním postižením i k li-
dem s duševním onemocněním. „Snažíme 
se o to, aby i v Olomouci platilo, že být 
dobrovolníkem je něco naprosto normál-
ního. Darování hodinky času týdně může 
působit zázraky,“ řekl vedoucí centra Mi-
chal Umlauf. 

Maltézská pomoc se věnuje rozvoji 
dobrovolnictví v Olomouci téměř dvacet 

let. Snaží se prostřednictvím ochotných 
lidí dobré vůle pomáhat širokému spek-
tru osob. „Nikdo nechce a nemůže být 
dlouhodobě sám, což ukázalo i období 
koronavirové epidemie, proto se snažíme 
motivovat a získávat ochotné osoby, kte-
ré se rády rozdělí o svůj čas, schopnosti 
a dovednosti a nabídnou ho jinému po-
třebnému člověku,“ dodal Umlauf.

Dobrovolnictví je vhodnou příležitostí 
nejen pro studenty středních a vysokých 
škol, ale i pro osoby v produktivním věku 
či aktivní seniory. Minimální požadovaný 
věk je 15 let   dtx

Více na webu maltezskapomoc.cz nebo 
telefonu 732 662 658.

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

 � Pomoc osamoceným senio-
rům a osobám se zdravotním 
postižením (tzv. “Adopce” se-
niorů)
 � Dobrovolnické programy pro 
děti, mládež a podporu rodiny
 � Dobrovolnictví ve zdravotnic-
kých zařízeních (např. Hospic 
na Sv. Kopečku)
 � Pomoc napříč generacemi – ak-
tivní senioři se věnují dětem
 � Dopisování s vězni
 � Pomoc pečujícím při hlídání 
nemocných a zdravotně posti-
žených

Olomouc nadchla hradecké seniory
Senioři z Hradce Králové se vydali v létě 
do Olomouce na dvoudenní pobyt. Se-
tkání se svými přáteli z lazeckého klubu 
seniorů si pochvalovali.

„Domácí pro nás připravili prohlíd-
ku Arcibiskupského paláce. Provedli nás 
i bývalým jezuitským konviktem a v kos-
tele Panny Marie Sněžné jsme se točitým 

schodištěm dostali až na kůr,“ popsal Mar-
cel Kraus z hradeckého klubu seniorů.

Další den vyrazili na společný výlet 
do Čech pod Kosířem, kde byli ohromeni 
prohlídkou Muzea kočárů. 

Třiadvacet členů spolku Senioři Hra-
dec Králové se podle Krause přesvěd-
čilo, že Olomouc si zaslouží titul Obec 

přátelská seniorům, a nové osobní kon-
takty jsou příslibem dalšího rozvoje spo-
lupráce seniorů obou měst.   dtx
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ROZHOVOR

ČISTOKREVNÁ OLOMOUČANKA
Daniela Drtinová (*1970) se do rodného města podívá už jen málokdy. Odešla z Olomouce v 18 letech 
studovat práva a vracívá se jen na skok. Nedávno třeba s Roadshow DVTV. A neměla to zrovna lehké...



22        www.olomouc.eu ROZHOVOR

Tvrdí o sobě, že je introvert. Na kame-
ru v malém studiu si Daniela Drtinová 
zvykla, ale fotografování nemá moc ráda 
a ne úplně komfortně se cítí třeba i před 
sálem plným lidí. „Když jdu před lidi, mu-
sím se hodně koncentrovat, sbírat energii 
a připravovat se. Ale ve chvíli, kdy jsem 
na podiu, tak pak už je to dobré.  Vnímám 
interakci, cítím se uvolněně a energii mi 
to nebere, spíš mě to nabíjí,“ popsala.

Olomoucký večer jste moderovala se za-
kousnutým klíštětem, jakou známku byste 
si dala?
Jedničku, nebo spíš jedna mínus. Měla 
jsem tam takovou drobnost, ale naštěs-
tí mě nevykoupali. Říká se, že doma není 
nikdo prorokem, tak mám v Olomouci ta-
kový větší pocit odpovědnosti. 

Je olomoucké publikum lepší, nebo horší 
než jinde?
Špatné publikum jsem nezažila. Ale v pl-
ném sále jsou větší emoce a dynamika 
roste, ta vlna je větší.

Máte za sebou tisíce rozhovorů, používá-
te i cizí řeči?
Na rozhovor v angličtině bych si netrou-
fla, jenom v italštině, protože v Itálii jsem 
nějaký čas žila – v DVTV jsem v italštině 
dělala rozhovor třeba s José Curou.

Jste milovníkem opery?
Milovník ne, ale samozřejmě když se vám 
dostane do studia taková osobnost, tak 
vás to strhne.

Co jste si musela nastudovat?
Toho je hodně. Na každý rozhovor, a to 
rozpětí je velké, od politiky přes ekonomi-
ku po herce až vážnou hudbu, je příprava 
náročná. Časově i obsahově.  Někdy se 
týká tématu, o kterém toho skutečně moc 
nevím. Jako je třeba právě vážná hudba. 
Ale o to je to pak zajímavější, protože se 
dozvídám nové věci. I díky tomu jsem ješ-
tě nevyhořela. Jsem ten typ, kterého víc 
baví příprava než samotná moderace. Ve 
studiu je to občas vyčerpávající.

Nuda?
Tak to rozhodně ne. Protože nemůžete jet 
v tom naučeném. U konkrétních rozhovo-
rů s politiky mám scénář, odkud a kam se 
chci dostat, a mám napsané otázky. Ale 
často se stane něco, co to odvede jinam. 
Nevíte ani, v jaké kondici host přijde, co 
bude říkat, kam to bude chtít odvést, tak-
že nemůžete mít nastudováno jen to, co 
máte v otázkách, záběr musíte mít mno-
hem širší. Klíčové rozhovory si připravuji 

třeba tři hodiny. Musíte toho vědět tolik, 
abyste poznal, kdy politik nemluví pravdu. 
Improvizace bývá na místě, ale! – já pak 
vracím rozhovor zpátky. Moderátor je ten, 
kdo drží po celou dobu nad rozhovorem 
kontrolu, ne politik. Nuda to není, nikdy 
nevíte, co se stane.

Rozhovory s politiky jsou asi jiná katego-
rie než s herci a ekonomy. Dá se to přirov-
nat, je to třeba hra kočky s myší...?
A kdo je myš a kdo je predátor? Pro mě 
jsou těžší rozhovory s herci, protože to 
jsou křehké bytosti. Vídala jsem to i u Li-
buše Šafránkové, mojí kmotry a velké 
přítelkyně – když jsou v roli, tak jsou 
komfortní, mimo roli jsou křehcí. Při roz-
hovoru se vám musí podařit toho člověka 
otevřít, ale zároveň nevyplašit, nezatla-
čit. Jenže já jsem invazivní typ, protože 
těch politických rozhovorů jsem uděla-
la víc, kdežto tohle jsem se musela učit. 
Musím mnohem víc pracovat se sebou 
a vycítit, co se s protějškem děje. Politici 
se sice mění, ale mechanismy moci zů-
stávají stejné. Pořád se to opakuje. Politik 
je svébytný druh, na ně platí pořád stejné 
nástroje. S herci jsou ty rozhovory těžší.

Jak jste se dostala od studia práv k žurna-
listice? 
Na práva jsem šla, protože tam nebyla 
matematika. Tehdy v Olomouci právnická 
fakulta ještě neexistovala, studovala jsem 
v Praze v době revoluce. Měla jsem být 
diplomatkou, ale během stáže na Minis-
terstvu zahraničních věcí, kde byla těžká 
mašinérie, mi došlo, že to není pro mě. 
Nastoupila jsem do tiskové agentury Arte-
ria, kde jsem začala kombinovat znalost 
práva s novinařinou. Rozpadalo se Česko-
slovensko, kompletně se měnil právní řád 
a redakce neměly reportéry s právnickým 
vzděláním. Díky tomu jsem se dostala do 
České televize na pozici, na kterou se ji-
nak čeká mnoho let. Potřebovali někoho, 
kdo by referoval z Poslanecké sněmovny. 
Tak jsem se dostala ve třiadvaceti letech 
na post parlamentního zpravodaje. 

Takže jste z Olomouce odešla po maturi-
tě. Jak často se vracíte?
Vracela jsem se často během mateřské, 
když byla dcera Natalie malá. Navíc s ka-
marádkou Magdou, se kterou jsme vyrůs-
taly, jsme měly děti tři dny od sebe. Teď 
se sem moc nedostanu, rodiče se mezi-
tím přestěhovali do Telče, kde to má otec 
rád, takže v Olomouci jsem méně.

Kde jste vyrůstala?
Jsem čistokrevný Olomoučák z centra, 

bydlela jsem na Štítného a chodila jsem 
na tehdejší gymnázium Jiřího z Podě-
brad, dnes zase Slovanské. 

Přišel za vámi teď někdo ze spolužáků 
nebo profesorů?
Byli za mnou letošní maturanti, které 
jsem během přenosu zdravila, ale pro-
fesoři už dnes budou vesměs jiní. Třídní 
profesor Jiří Jemelka, kterého jsem měla 
opravdu moc ráda, už nežije. To byl náš 
tělocvikář a češtinář. 

Takže jste měla ráda tělocvik a češtinu?
Češtinu a ruštinu. Jazyky mě bavily. An-
gličtina tehdy ještě moc nebyla. Měli 
jsme přísnou, ale skvělou ruštinářku. 
A tak jsem četla v originále díla ruských 
autorů. Ruských, ne sovětských. Třeba 
Alexandra Kuprina, jeho Jáma mě bavi-
la. Po revoluci se mi pak líbil Bulgakov, 
ale vztah k ruštině mi nezůstal. Kdybych 
měla dobrého učitele v jakémkoliv jiném 
jazyce, bavilo by mě to. 

Co všechno máte ráda v Olomouci? 
Své kamarády, rodinu a známé. Ale z míst 
je to Michalské stromořadí a výpad. Ten 
na mě dříve působil tajemně a skoro 
jsem se tam bála. Dnes už je prosvětlený, 
ale v době totality to bylo temné, zpust-
lé, neudržované místo. Kombinace stra-
chu a napětí ho dělala přitažlivým. Mám 
ráda parky a kostely, zvláště svatého 
Michala, protože je tam ten úžasný ob-
raz archanděla Michaela, který přemůže 
ďábla. A nepřekonatelná je dole v kos-
tele grotta s jezírkem. Pro mě to sym-
bolizuje spojení ženského a mužského 
principu, v podobě vody a archanděla. 

Proměňuje se podle vás Olomouc? Přijíž-
díte do stejného města?
Já mám raději zarostlé pavlače než udržo-
vaná a renovovaná místa. To kouzlo se tím 
trochu ztratilo. Ale je to volání po starých 
časech, které byly zašlé a omšelé a dobré 
kafe jste si tehdy opravdu nedali. Dneska je 
v Olomouci skoro víc hipsterských kaváren 
než v Karlíně, kde sídlí DVTV, takže všech-
no má svoje.   Radka Štědrá, Pavel Konečný
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 KRÁSNÁ,  
 KREATIVNÍ,  
 ZÁBAVNÁ  
 I DOJEMNÁ... 
Ve velkém stylu se ve městě představily 
Dny evropského dědictví. Olomouc při nich 
byla krásná, kreativní, zábavná i dojemná.

„Mohu s velkou hrdostí říct, že i letos 
mají oslavy skutečně evropskou úroveň,“ 
prohlásila náměstkyně primátora Markéta 
Záleská. Program zahrnoval otevření osmi 
desítek památek a doplnil to zhruba stejný 
počet akcí. Vrcholem bylo audiovizuální 
představení Sloup světla v podání všech 
souborů Moravského divadla.   mif
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BK Redstone Olomoucko nechce hrát v NBL druhé housle 
S novým názvem, v nové hale a s výraz-
ně obměněným kádrem i realizačním 
týmem vstupují do nového ročníku Koo-
perativa NBL basketbalisté BK Redstone 
Olomoucko. 

Tým bude hrát všechny domácí zápasy 
v olomoucké Čajkaréně, hlavním trené-
rem je bývalý polský reprezentant a roze-
hrávač Prostějova Robert Skibniewski. 

„Při skládání týmu odvedl neskutečné 
penzum práce sportovní manažer Mi-
chal Pekárek ve spolupráci s naším no-
vým trenérem Robertem Skibniewskim. 
Máme charakterově silný tým. Hráči 
vytvořili neskutečnou partu, schází se 
i mimo tréninkové jednotky, vzájem-
ně se podporují. I proto tomuto týmu 
věříme a tomu odpovídají naše ambice. 
Chceme do play–off,“ prohlásil na startu 
sezony generální manažer BK Redstone 
Olomoucko Libor Špunda. 

Po ročním angažmá ve Svitavách se do 
Olomoucka vrátil Marek Sehnal, z Hrad-
ce Králové přišel Filip Halada a z mis-
trovského Nymburka přestoupil Rostislav 
Jirák. Zahraničními posilami jsou pivoti 
Demajeo Wiggins, Arsenije Vučkovič a ro-
zehrávač Kenneth Carpenter. 

„Hledali jsme vhodné hráče v rámci na-
šich možností. Podle výkonů v přípravě to 
vypadá, že jsme se trefili. Jde vesměs o hou-
ževnaté bojovníky, přesně o takové měl tre-
nér zájem,“ řekl 
sportovní mana-
žer Pekárek. 

Nově složená 
sestava v přípra-
vě hrála proti 
silným soupe-
řům, a přesto-
že například 
s Opavou nebo 

Pardubicemi prohrála, naznačila své 
možnosti. V nasazení se Olomoucko 
protivníkům opakovaně vyrovnalo, do-
plácelo pouze na menší sehranost. 

„S přístupem hráčů na tréninku a v zá-
pasech není problém. Herně jdeme 
postupně nahoru a rozhodně nejsme 
na vrcholu. To je pozitivní. Tým má svůj 
potenciál. Budeme pro každého soupe-
ře nepříjemným protivníkem,“ věří trenér 
Skibniewski.   deš

Tomanovská s Blaškovou ovládly čtyřhru na Czech Open 
Stolní tenistky Kateřina Tomanovská 
a Zdena Blašková vyhrály čtyřhru na 
turnaji ITTF Czech International Open 
v Olomouci, který měl dotaci 30 tisíc 
dolarů. Česká dvojice ve finále porazila 
polské sestry Annu a Katarzynu Wegrzy-
novy 3:2 na sety. 

„Máme obrovskou radost a určitě by-
chom chtěly ve spolupráci dál pokračovat,“ 
uvedla Blašková. Tomanovská zdůraznila, 
že porazily kvalitní soupeřky. „Výhra je pro 
mne i pro Zdenču největší úspěch. Je to 
vlastně pro obě z nás první na podobném 
turnaji v kariéře,“ dodala Tomanovská.

Úvod finále patřil Polkám, které získa-
ly první set a ve druhém vedly 7:2. „Byla 
jsem šíleně nervózní,“ řekla Blašková. Fi-
nále před televizními kamerami nervozitu 
zvyšovalo, Češky ale zápas zvládly skvěle.

Trenér Petr Nedoma si za nepřízni-
vého stavu ve druhé sadě vzal odde-
chový čas. „Dost nás tím překvapil. 
Nechápaly jsme, proč ho bere už ve 
druhém setu, ale byl to skvělý tah, 
tohle mu prostě vyšlo,“ komentovala 
Blašková úspěšný obrat.

Třetí set sice znovu získaly sou-
peřky, ale závěr patřil české dvojici. 

V rozhodující páté sadě vedly už 7:3, 
ještě ale nechaly Polky srovnat na 8:8. 
„Klepala se mi ruka snad víc než na za-
čátku zápasu. Při druhém mečbolu jsem 
přemýšlela, co zahrát, nakonec jsem mí-
ček jen tak srazila bekhendem na druhou 
polovinu stolu a byl z toho vítězný balo-
nek,“ oddechla si Blašková.

Dvouhru žen vyhrála Yang Xiaoxin 
z Monaka a zopakovala olomoucké prven-
ství z roku 2016, kdy se turnaj hrál ve vyšší 
kategorii World Tour. Také dvouhře mužů 
kraloval nejvýše nasazený hráč, titul získal 
Sathyian Gnanasekaran z Indie.   deš
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Na olomouckém atletickém stadionu se 
konala baráž o postup do atletické ex-
traligy. A domácím atletkám se podařil 
obrovský úspěch. 

Poprvé v historii klubu se podařilo tuto 
soutěž vyhrát a navíc ještě porazit tým 
Olympu Praha, který patří k tradičním 
účastníkům nejvyšší soutěže.
Olomoucký tým, posílený o účastnice 

nedávného mistrovství světa juniorů 
v Nairobi – Evu Kubíčkovou a Lucii Mičun-
kovou, se hned od počátku ujal vedení 
a udržel ho až do závěrečných štafet. 
Dařilo se především Barboře Zatloukalo-
vé, která získala celkem 29 bodů, což je 
na této úrovni vynikající výkon. Mimo jiné 
vyhrála běh na 100 metrů překážek a byla 
druhá v kouli. Tu dokázala vyhrát teprve 
dorostenka Martina Mazurová, která patří 

k velkým nadějím olomouckého klubu. 
Další ze čtyř vítězství domácích ba-

rev přidala osmá na juniorském mistrov-
ství světa Eva Kubíčková v běhu na 100 
metrů. Svou současnou formu podtrhla 
také třetím místem na 200 metrů. Byla 
rovněž součástí vítězné štafety na 4× 
100 metrů.

„Náš tým se v základní části pomaleji 
rozjížděl, ale po třetím kole bylo jasno, 
že do baráže postoupíme. V něm jsme 
se prezentovali v nejsilnějším možném 
složení a nedokázal nás porazit ani tak 
silný tým jako Olymp Praha. Holky bojo-
valy neuvěřitelně, tak jasnou výhru jsem 
opravdu nečekal,“ řekl vedoucí družstva 
Pavel Vrzala.

Skvělý úspěch olomouckých atletů 
podtrhli také muži, kteří se umístili na 
třetím místě.   deš

 ATLETKY MÍŘÍ MEZI  
 ELITU DO EXTRALIGY 

Zemřel „pan trenér“ Jiří Teplý…
Ve středu 1. září krátce před půlnocí opus-
til tento svět po dlouhé a těžké nemoci Jiří 
Teplý, nejvýznamnější osobnost olomouc-
kého ženského volejbalu a pětinásobný 
trenér mistryň České republiky s klubem 
Univerzity Palackého Olomouc. 

Odešla tak osobnost, jakých v našem 
sportu příliš mnoho není, zároveň čestný 
a upřímný člověk milovaný všemi, kdo si 
k němu našli cestu.

Jiří Teplý se narodil 28. ledna 1954 
v Olomouci. Se sportem byl svázaný již 
od mládí, postupně se závodně věnoval 
několika disciplínám od plavání přes běh 
na lyžích, basketbal až po volejbal, který 
se mu nakonec stal životním osudem. 
Po studiích na gymnáziu v Litovli chtěl 
studovat právě tělocvik na vysoké škole, 
kvůli politické situaci v 70. a 80. letech 
ale na univerzitu opakovaně nebyl přijat. 
Do studií tedy nastoupil až po vojenské 
službě a dostudoval ve třiceti letech.

K trénování volejbalu se Jiří Teplý dostal 
začátkem 80. let náhodou, když zastoupil 
trenéra dorostenek v Litovli. Úspěchy, kte-
rých s týmem následně dosahoval, ho pře-
svědčily k tomu, aby už u volejbalu zůstal. 
Několik let tedy působil jako trenér v Lito-
vli a po dokončení vysokoškolských studií 
dostal nabídku vést v Olomouci Tréninkové 
středisko mládeže.

Trenérem družstva žen se stal počát-
kem 90. let, kdy byl pro nedostatek hráček 
olomoucký ženský tým doplněn děvča-
ty z dorostu, které tehdy Jiří Teplý vedl. 
Nedlouho poté tým zažil zlatou éru a do-
sáhl největších úspěchů. Původně doros-
tenky, které si trenér sám vychoval, se 

od roku 1993 staly v ženském družstvu 
čtyřikrát za sebou mistryněmi České re-
publiky a v letech 1994 a 1995 vítězkami 
Českého poháru, v roce 1994 dokonce 
obsadily v Zagrebu čtvrté místo v Poháru 
mistrů evropských, který byl předchůd-
cem dnešní Ligy mistryň.

S olomouckým klubem Jiří Teplý srostl 
tak, že nikdy i přes řadu lukrativních na-
bídek včetně zahraničních nepřijal jiné 
angažmá a zůstal mu věrný v pozicích 
trenéra, sportovního ředitele a místopřed-
sedy klubu až do svého konce. V nelehkých 
časech, kdy hrozil klubu ekonomický zánik, 
dělal pro olomoucký volejbal manažera, 
sháněl sponzory, vozil hráčky na zápasy... 

V posledních letech se mu jeho ne-
změrné úsilí o zachování a rozvoj olo-
mouckého ženského volejbalu vracelo 
vrchovatou měrou. V roce 2017 získávají 
Olomoučanky Český pohár a o dva roky 
později dokonce ceněný double – mis-
trovský titul i pohárový triumf. To už se 
ale u Jiřího Teplého projevuje nemoc, 
s níž se svou příslovečnou bojovností do-
kázal válčit další více než dva roky.

Jiří Teplý byl známý tím, že na hřišti 
i mimo ně neuměl prohrávat. Poznaly to 
generace hráček, které dokázal jako trenér 
povznést na daleko vyšší úroveň a dosáh-
nout s nimi výsledků, které mnohdy přesa-
hovaly i jejich přirozený talent a dispozice. 
Poznali to jeho přátelé nejen při přátel-
ských sportovních kláních, ale také při 
společné práci, v níž vždy vyžadoval maxi-
mální nasazení – a to především od sebe. 
Poslední boj svého života nemohl vyhrát, 
jako vždy se ale nedal lacino…   deš

Pana trenéra Jiřího Teplého jsem 
vždy vnímala jako obrovskou 
osobnost našeho města. Jako cí-
levědomého trenéra prahnoucího 
po úspěchu a současně citlivého 
muže, který byl připravený pomo-
ci blízkým v nesnázích. 
Opakovaně jsem jej sledovala při 
slavnostních večerech, kde pra-
videlně získával ocenění za svou 
práci. Neohromoval velkými ges-
ty, veselé ohníčky v očích ale vyja-
dřovaly radost a spokojenost. 
Sama jsem zažila atmosféru 
posledního vyhraného titulu 
v univerzitní hale, která bouřila 
nadšením a ryzím štěstím. Na to 
se nezapomíná. Svým nasazením 
Jiří Teplý rozdával svému okolí 
radost, euforii i naději, do hráček 
vléval svým nadšením stále nové 
síly do sportovních i životních 
zápasů a plným právem byl od-
měněn řadou úspěchů. I díky nim 
tady zůstává s námi.

Markéta Záleská 
náměstkyně primátora
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

Vzhledem k omezenému počtu účastníků je na akce nutná rezervace 
telefonicky nebo mailem. Kontakty níže.

Příběh jednoho písmene 
Jonáš Pykal, 5. B, FZŠ Rožňavská, jeden z vítězů březnové soutěže – tex-
tu začínajícího na stejné písmeno:

Pan Pykal potřebuje párky
Pan Pavel Pykal přišel po poledni pro párky. Prošel prodejnou, pozdra-
vil paní prodavačku. Povídá: „Prosím, pět párků.“ Paní prodavačka po-
dala párky panu Pykalovi. „Prosím, plaťte padesát pět. Použijte platební 
přístroj.“ Pan Pykal poděkoval, přátelsky pokynul podbradkem. Podaře-
né párečky, pomyslil. Prima pochutina.

Virtuální čtenářský kvíz
Šest týmů ze Střední školy logistiky a chemie v Olomouci se poba-
vilo zapojením do kvízu s problematikou udržitelného rozvoje, kte-
rý je společným nápadem knihovny a Eurocentra Olomouc. Pokud 
další střední školy chtějí aktivně komunikovat téma životního pro-
středí a udržitelnosti se svými studenty a přihlásit je, ozvěte se na 
knihovna@kmol.cz.

 AKCE  

7. 10. v 16 hodin nám. Republiky – Právo není suchopár – s JUDr. Jarmi-
lou Podivínskou si představíme novověké pojetí práva ovlivněné ob-
jevem Ameriky, osvícenstvím a převratným francouzským zákoníkem 
Code civil. Nebudou chybět úsměvné případy ze soudních síní. 585 545 
123, dospele@kmol.cz

7. 10. v 17 hodin pobočka Jungmannova - Případ zmizení Jantarové 
komnaty – záhadolog Milan Zachu Kučera přiblíží jeden z největších 
mýtů poválečné éry. 731 123 081, jungmannova@kmol.cz

11. 10. a 25. 10. 17 hodin pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek pro 
děti od 9 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého robota a naučí se 
ho naprogramovat - 585 545 129, internet@kmol.cz

12. 10. v 17 hodin nám. Republiky – Filmové masky – Nikola Šrubařová 
představí svět maskérů filmových hvězd a ukáže vše od běžného líčení 
až po hororové masky (i živé ukázky). 585 545 123, dospele@kmol.cz

18. 10. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – přivítáme 
další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či nové stolní hry. Hry lze 
půjčit domů. 585 545 123, dospele@kmol.cz 

19. 10. v 17 hodin nám. Republiky – Jak pracovat se svými strachy – ne-
zpracovaná témata v podvědomí, která ovlivňují naše jednání, rozho-
dování i vztahy pomůže rozklíčovat psycholožka Veronika Pešková. 585 
545 123, dospele@kmol.cz

20. 10. v 10 hodin pobočka Brněnská – Hrátky s batolátky - celostátní 
projekt věnovaný podpoře čtenářství dětí již od narození pokračuje 
setkáním rodičů s úplně malými dětmi. Budeme si hrát, číst a povídat 
o barvách kolem nás. Potěšíme tipy na zajímavé dětské knížky. 731 611 
842, brnenska@kmol.cz

21. 10. v 16 hodin nám. Republiky – kreativní dílna S hlínou – možnost 
vyzkoušet si volné modelování, práci s klasickou i samotvrdnoucí hlí-
nou, s různými hrnčířskými nástroji a malování výrobků různými druhy 
barev. 585 545 123, dospele@kmol.cz

26. 10. 14–17 hodin oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – vý-
tvarná dílnička – práce s rozmanitými materiály, které svůj účel již spl-
nily a mohou znovu posloužit. 585 545 126 nebo detske@kmol.cz

29. 10. 9–11, 12–18 hodin oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – 
Halloween v knihovně – děsivá soutěž v překvapivě vyzdobených pro-
storách oddělení.

2. 11. 13–16 hodin pobočka Neředín – Strašidelné tvoření – dílna vhodná 
pro děti od 3 let, které se nebojí strašidel. 737 115 178, neredin@kmol.cz

5. 11. 12–16 hodin pobočka Brněnská – Podzimní tvoření – děti si vyrobí 
výzdobu do svého pokojíčku. 731 611 842, brnenska@kmol.cz

 VÝSTAVY  

Budovu na náměstí Republiky oživují až do konce roku fotografie Pavla 
Langera dokumentující lidi i události, které se odehrávají kolem kostelů, 
chrámů i katedrál. 

Pobočka Brněnská zve na výstavu abstraktních obrazů Ivety Skřiván-
kové, malovaných akrylovými barvami na plátně, zdobených intuitivně 
minerálními kameny, které autorka volí podle svých pocitů.

Pobočka Holice nabízí 5. a 7. 10. od 15 do 18 hodin ve spolupráci s Komi-
sí městské části Olomouc-Holice výstavu živých hub. Po celý říjen se zde 
také setkáte s tvorbou Martiny Michailidisové. 

Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít snímky přírody Františka Valčíka.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

5. 10. 19:00
Dokonalá svatba
Tohle bude ještě náročný... Činohra

6. 10. 19:00
Podskalák
Známá lidová opereta Opereta

7. 10. 19:00
Královny
Kde je humor, je i naděje Činohra

7. 10. 19:00
Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta Opereta

8. 10. 19:00
Pan Scrooge
Kde jiní končí, my začínáme Činohra

9. 10. 14:00
Baletní dílna - Giselle
Zažijte balet jinak!

9. 10. 16:00
Lovci perel
Exotická opera Opera

10. 10. 19:00
Die drei Musketiere - Tři mušketýři
Residenztheater Mnichov

Divadelní 
Flora

11. 10. 19:00
Giselle
O lásce na první pohled Balet

12. 10. 19:00
Pan Scrooge
Kde jiní končí, my začínáme Činohra

13. 10. 19:00
Revizor
Žalovat nebudu, ale hlásit se to musí! Činohra

14. 10. 19:00
Nedotknutelní
Česká divadelní premiéra Činohra

15. 10. 19:00 Malý stvořitel/ Der kleine Fratz Divadelní 
Flora

16. 10. 17:00 Malý stvořitel/ Der kleine Fratz Divadelní 
Flora

17. 10. 16:00 Malý stvořitel/ Der kleine Fratz Divadelní 
Flora

18. 10. 18:00
Die Frau, die gegen Türen rannte - Žena, 
která narážela do dveří Berliner Ensemble

Divadelní 
Flora

19. 10. 19:00
Kočičí hra
Žijeme jedna pro druhou Činohra

19. 10. 19:00 Styx Divadelní 
Flora

21. 10. 19:00
Donaha!
Co chcete víc... Muzikál

23. 10. 16:00
WOYZECK
HaDivadlo Brno - zájezd

Divadelní 
Flora

23. 10. 19:00
Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést Činohra

23. 10. 20:30
KUF
Koncert

Divadelní 
Flora

24. 10. 16:00
Lovci perel
Exotická opera Opera

25. 10. 19:00
Podskalák
Známá lidová opereta Opereta

26. 10. 19:00
Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést Činohra

27. 10. 19:00
Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala Činohra

28. 10. 19:00
Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra

29. 10. 19:00
Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus Činohra

30. 10. 14:30
Baletní dílna - Giselle
Zažijte balet jinak!

30. 10. 19:00
Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta Opereta

30. 10. 19:00
Medúza
tYhle

Divadelní 
Flora

31. 10. 14:30
Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden Muzikál

31. 10. 17:00 Jáma lvová Divadelní 
Flora
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MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

7. 10., 19:00
Reduta

To nejlepší z klasiky
Jan Kučera – světová premiéra skladby 
k 30. výročí Konzervatoře Evangelické 
akademie v Olomouci.

12. 10., 17:30
Reduta 

(Mozartův sál)

Kouzlo francouzského venkova 
i vznešenost barokního tance
Jacques-Christophe Naudot, Jean Jacques 
Hotteterre, Francesco Geminiani, císař 
Leopold I., Antonio Bertali

17. 10., 19:00, 
Reduta

Skvostné koncerty Beethovena a Martinů
Trio Martinů: Petr Jiříkovský – klavír, Pavel 
Šafařík – housle, Jaroslav Matějka – vio-
loncello. Jakub Klecker – dirigent

18. 10, 19:00, 
Klášterní Hra-

disko – Vojenská 
nemocnice 
Olomouc

Vynikající hobojista Vilém Veverka 
a komorní soubory MFO
Johann Sebastian Bach – Koncert a moll 
pro hoboj, smyčce a continuo BWV 1041
Samuel Barber (arr. Martin Hybler) – Ada-
gio pro hoboj a smyčce. Antonio Vivaldi 
– Koncert F dur pro hoboj, smyčce a con-
tinuo RV 455. Antonín Dvořák – Sere-
náda pro dechové nástroje, violoncello 
a kontrabas d moll op. 44. Vilém Vever-
ka – hoboj a umělecký vedoucí, Dechová 
harmonie a Komorní orchestr Moravské 
filharmonie Olomouc

21. 10., 19:00
 Reduta

FRAKY DOLŮ! – live
Filmové melodie, Moravia Quintet

27. 10., 19:00
 Reduta

Slavné melodie z československých filmů
Hudba z filmů Markéta Lazarová, Deváté 
srdce, Páni kluci, Smrt krásných srnců
Jakub Klecker – dirigent

Robert Vano v městské galerii
Fotografie módního a reklamního fotografa světového význa-
mu Roberta Vana jsou k vidění v Galerii města Olomouce na 
Dolním náměstí. Do 16. října můžete zajít na 84 snímků z jeho 
jedinečné platinové kolekce.

„Zahrnuje jeho dřívější proslavené práce včetně těch, co 
vznikly v New Yorku,“ uvedl kurátor výstavy Vladimír Janek. 

Vano nejčastěji fotografuje černobílé portréty a akty na kla-
sický film nejraději při denním světle a používá také už málo 
známou techniku platinotypie. „Ta kombinuje digitální negativ 
a klasický fotografický papír s emulzí,“ popsal Janek.   pok

Oslavy
vzniku republiky

s prezidentem Masarykem

slavnostní odhalení pamětní desky na olomoucké radnici
koncerty | výstavy | doprovodný program
lampiónový průvod | pietní akt | ohňostroj

zve statutární město Olomouc | www.olomouc.eu

čtvrtek 28. října 2021 | Horní a Žižkovo náměstí | Olomouc
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Těžkou ránu zasadil covid olomouckému 
Jazz Tibet Clubu. Klubu se po pandemii 
nepovedlo obnovit restauraci 
v původní podobě a koncerty se naplno 
rozjíždějí až nyní.

 Klub bývá otevřený až navečer a jen 
s jednoduchou kuchyní. Přišli jsme o per-
sonál a obnovit provoz v plné míře už 
není v našich silách. Snažili jsme se ale 
zachovat to podstatné – klubovou at-
mosféru a koncerty. Podzimní sezona je 
napěchovaná špičkovými hudebními la-
hůdkami, které se nastřádaly za rok a půl 
soustavného odkládání ,“ uvedl dramaturg 

hudebního klubu Vladimír Foret.
Jako příklad vyzdvihl koncert trumpe-
tisty Erika Truffaze a jeho Quartetu. „Na 
přelomu roku 2019 a 2020 byl takřka 
okamžitě vyprodaný, pak se ale musel 
postupně třikrát odložit. Nedovedu si 
představit, že by se to mělo stát počtvrté,“ 
řekl Foret. Dodal, že obdivuje lidi, kteří 
vstupenky tak dlouho drží a nechtějí zpát-
ky peníze. „S velkou lítostí nám vstupenky 
vracel jeden v Olomouci žijící cizinec, kte-
rý odjížděl domů,“ popsal Foret.

Velké starosti měl klub především 
s americkými a britskými interprety. Kvů-
li obavám z cestování a pandemickým 

podmínkám hromadně rušili nebo pře-
souvali již domluvené koncerty. „Teď jsou 
podmínky lepší a relativně stabilní, ale 
bojím se, že se to může rychle změnit. 
Pokud bychom museli omezit kapaci-
tu sálu na padesát procent, jak určíme, 
koho se zakoupenými lístky na koncert 
pustíme a koho už ne,“ uvažoval Foret.

V klubu opět hraje hudba a ne leda-
jaká, hosté ale musí dodržovat všechna 
opatření – musí mít test, očkování nebo 
potvrzení o prodělaném onemocnění. 
K tomu i roušku. Za to si mohou na živo 
vychutnat hvězdy jazzu, ambientu, soulu 
nebo funku.   pok

 JAZZ TIBET CLUB OŽÍVÁ 

NEJBLIŽŠÍ A PLÁNOVANÉ 
KONCERTY
9. 10.  Erik Truffaz Quartet (FR)
10. 10.  Butcher Brown (USA)
14. 10.  Madison McFerrin (USA)
3. 11.  Ghost Note (USA)
7. 11.  Electro Deluxe (FR)
22. 11.  Grandbrothers (DE) 
27. + 28. 11.  Gogo Penguin (UK)

Nebezpečné známosti tří sester s hřebenem Bruce Willise
Začala nová divadelní sezona. Po letním 
hraní na venkovních jevištích se soubor 
Divadla Tramtarie vrátil na svou domov-
skou scénu. 

„Máme na repertoáru spoustu novi-
nek, které jsme nazkoušeli během lock- 
downu nebo těsně před ním. Těší mě, že 
je divákům můžeme představit znovu 
v komorních prostorách našeho divadla,” 
uvedla ředitelka Petra Němečková.

K novinkám patří především skandální 
drama Nebezpečné známosti, moderní 
adaptace známého románu plná intrik, 

sexuálního napětí i zrady. Další novinkou 
je originálně pojatá ruská klasika Tři ses-
try, kdy Tramtarie vůbec poprvé zařadila 
inscenaci Antonína Pavloviče Čechova 
do svého repertoáru. 

Mezi nové kusy se stále řadí i hořká 
komedie o tom, jak muži přicházejí o ka-
deře, příznačně nazvaná Hřeben Bruce 
Willise. První dvě zmíněné inscenace 
měly premiéru na letních festivalech, 
v divadle je Tramtarie uvádí poprvé až 
nyní. A divadelní jeviště, to je jiný zážitek.

Do konce roku soubor nazkouší dvě 

další premiéry. Už v říjnu uvede kome-
dii Patrika Bouška Láska, sex a interne-
ty. Novinka se bude s humorem věnovat 
fenoménu seznamování na internetu. 
Nabídne odlehčený vhled do prostředí 
seznamovacích aplikací a bude zjišťovat, 
zda se na nich dá najít láska na celý ži-
vot. Premiéra se koná 19. října v 19 hodin.

V prosinci pak Tramtarie uvede další 
autorskou hru z pera uměleckého šéfa 
Vladislava Kracíka Amelie z Hejráku. Pů-
jde o něžnou, poetickou komedii z pro-
středí olomouckého sídliště.   dtx

90
Výstavu k životnímu jubileu 
významného českého 
divadelníka, hudebníka, textaře, 
zpěváka, básníka, skladatele, 
spisovatele, filmaře, grafika, 
výtvarníka, divadelního režiséra 
a sběratele, spoluzakladatele 
Divadla Na zábradlí a Semaforu 
Jiřího Suchého otevřelo 
Vlastivědné muzeum.
Oslavenec si k narozeninám 
střihnul i koncert v Moravském 
divadle s názvem No a co?   pok
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REZIDENCE HAMERSK Á     NOVÉ RODINNÉ DOMY
PRODEJCI

Martina Olšar
  606 750 030

Kateřina Menclová
  734 172 171

Funkčnost, estetika,
jednoduchost

Ojedinělá
lokalita

Dispoziční 
řešení 5+kk

2x parkovací 
stání

Zahrady situovány
jižním směrem

metr2.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sobota 2. 10. 2021 
od 9.00 do 18.00 hodin

Sobota 6. 11. 2021 
od 9.00 do 18.00 hodin
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT
Změna termínu vyhrazena.

Budapešť hostila na konci září meziná-
rodní konferenci věnovanou Smart City. 
A v rámci projektu City For the Future, 
vize měst s využitím českých technologií, 
se inspirovala i Olomouc.

„Problematika chytrých řešení je nám 
blízká a jejich zavádění do veřejné 
správy patří mezi naše priority. Nové 
technologie jsou totiž klíčem k rozvoji 
moderních měst. Doháníme sice zpož-
dění z minulých let, ale o to víc přemýš-
líme nad tím, která chytrá řešení jsou 
pro Olomouc vhodná, smysluplná a eko-
nomicky přijatelná,“ objasnil primátor 
Mirek Žbánek. 

Konference a veletrh nabídly kom-
plexní vhled do vývoje chytrých měst, 
technologií a osvědčených postupů 
nejen v Česku a Maďarsku a přinesly 

návody na cenné inspirace i výměnu 
zkušeností. „Zavádění chytrých techno-
logií řešíme zejména v oblasti dopra-
vy, ale i veřejného prostoru, konkrétně 
v podobě instalace inteligentního veřej-
ného osvětlení. A právě v těchto oblas-
tech jsme našli příklady dobré praxe 
i osvědčené postupy, které dokážou pře-
měnit městské lokality na příjemná mís-
ta k bydlení nebo trávení volného času,“ 
popsal přínosy Matouš Pelikán, náměs-
tek pro Smart City. 

Hi-tech výrobky nebo aplikace pro 
chytrá města nabídlo na veletrhu 24 
českých firem. „Vedle konference se 
prezentovaly prostřednictvím road-
show s konkrétními ukázkami nabí-
zených řešení,“ informovala ředitelka 
zahraniční kanceláře CzechTrade v Bu-
dapešti Dóra Egressy. 

Veletržní část nabídla širokou škálu vý-
robků a technologií. Od ekologických 
vozítek přes bezpečnostní koše, multi-
funkční městský mobiliář v podobě lavič-
ky s LED světlem, integrovaným stojanem 
na kola a nabíječkou elektrokol až po 
speciální rošty, které dokážou zpevnit 
parkovací plochu, ale zachovat přitom 
původní poměry pro odtékání vody.  

Pozornost návštěvníků zaujal napří-
klad i multifunkční strom, který doká-
že nabíjet auta a šířit vodní mlhu. „Řeší 
problém, jak dostat zeleň do měst, kde 
to není z dispozičních důvodů možné. 
Tvoří jej pevná ocelová konstrukce, která 
slouží jako nosný prvek popínavých rost-
lin. Navíc na něj lze instalovat například 
lampu veřejného osvětlení,“ popsal zá-
stupce jedné z vystavovatelských firem. 

Budapešťskou část roadshow City For 
The Future uspořádalo české velvysla-
nectví v Budapešti, proexportní agentura 
CzechTrade ve spolupráci s českým mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu a pod-
poru poskytly také české zastupitelské 
úřady v zahraničí. Po Budapešti se pro-
jekt představí na Světové výstavě Expo 
2020 v Dubaji.   ste

 OLOMOUC NABÍRALA  
 ZKUŠENOSTI V BUDAPEŠTI 
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Nová moderní cisterna, čestné stuhy 
a uznání za nasazení při zvládání pan-
demie. 

 To vše obdrželi v polovině září dobrovol-
ní hasiči na Horním náměstí. Od zástupců 
města převzali nový cisternový automo-
bil, který se stal součástí jednotky SDH 
Olomouc-Chválkovice. 

Cisterna dostala jméno Valerie. Vy-
chází z příběhu tajné křesťanky Valerie, 
která v roce 304, po popravě svatého 
Floriána, našla v řece jeho tělo a piet-
ně jej pohřbila na svém pozemku. Svatý 
Florian se pak stal patronem všech ha-
sičů, tudíž má k hasičům blízko i ona. 
Nová cisterna dostala i požehnání od 
chválkovického duchovního Stanislawa 
Boguslawa Surmy. 

„Když jsem po mši svaté prozradil, že 
budu křtít novou chválkovickou farnici 
Valerii, měli jste vidět, jak osazenstvo 
kostela zvědavě poskočilo v lavicích,“ 
dodal po obřadu s úsměvem chválko-
vický kněz.

Jako vlastní žena
Podle primátora Mirka Žbánka patří 
jednotka dobrovolných hasičů Olomouc-
-Chválkovice spolu s černovírskou mezi 
nejvytíženější. „Ročně absolvují oko-
lo osmdesáti zásahů. Nyní k tomu mají 
i potřebné vybavení a techniku,“ uvedl 
primátor. 

Na pořízení nového vozu Scania bylo 
potřeba 6,8 milionu korun. Ministerstvo 
vnitra prostřednictvím Hasičského zá-
chranného sboru ČR darovalo 2,5 milionu 
a Olomoucký kraj přispěl částkou 300 
tisíc korun. „Město na zakoupení auta 
dodalo čtyři miliony korun,“ potvrdil ná-
městek primátora Martin Major.

Hasiči si novou cisternu považují. „Sli-
bujeme, že se o ni budeme starat tak, jak 
se pořádný chlap má starat o svou ženu,“ 

uvedl starosta sboru Bernard Šafařík 
mladší.
Chválkovičtí hasiči dosud využívali cis-
ternovou automobilovou stříkačku Avia 
z devadesátých let. Ta teď bude předána 
jednotce v Holici. „Jedná se o vozidlo, 
které již není dostačující pro náročnou 
činnost chválkovické jednotky, ale nadá-
le je zcela akceschopné a vyhovující pro 
činnost sboru v Holici, která je zařazena 
v nižší požární kategorii,“ uvedl primá-
tor Žbánek.

Poděkování stuhami
Slavnostní nástup hasičů využilo vede-
ní města i k poděkování za jejich pomoc 
a za podporu obyvatel během náročné-
ho covidového období. „Nebyla to pouze 
distribuce ochranných prostředků, hasi-
či prováděli i další související činnosti, 
například dezinfekci veřejných prostor, 
společných prostor objektů města či 
školských zařízení. Zajišťovali logistickou 

podporu školám, sociálním a nezisko-
vým organizacím při distribuci osobních 
ochranných prostředků a mnoho další-
ho,“ doplnil primátor Žbánek.

„Poděkování rovněž patří profesio-
nálním hasičům za organizaci mobilních 
týmů pro testování přítomnosti náka-
zy covid-19, podíl na činnosti krizového 
štábu, práci s pacienty, a to vše vedle 
plnění standardních úkolů,“ konstato-
val náměstek Major. Podle něj jednotky 
dobrovolných hasičů dokázaly být těm 
profesionálním rovnocenným partnerem. 
Jako výraz poděkování obdržely všech-
ny olomoucké hasičské jednotky, včetně 
profesionálních, děkovnou stuhu.

Olomouc podporuje dobrovolné i pro-
fesionální hasiče a trvale jim pomáhá 
modernizovat vybavení a techniku, „V po-
sledních pěti letech město zakoupilo 
hasičským jednotkám sedm dopravních 
automobilů, dva speciální technické au-
tomobily, hliníkový člun, elektrocentrály, 
vybudovalo dvě nové hasičské zbrojnice 
a v Černovíře byla ustanovena automobi-
lová stříkačka,“ shrnul Jan Langr, vedoucí 
odboru ochrany magistrátu.   deš

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

 CHVÁLKOVIČTÍ HASIČI  
 DOSTALI NOVOU CISTERNU VALERII 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Jak je to v Olomouci s přemnoženými holuby a proč některé 
památky ve městě nesvítí, nebo svítí málo?
V rubrice Otevřená radnice pravidelně odpovídají zvolení politici obyvatelům Olomouce na jejich dotazy. A že jich není málo. 
Zabýváme se všemi vašimi dotazy a podněty, na všechny odpovídáme. Ty nejzajímavější pak vybíráme pro Olomoucké listy.

Bude se město nějak zabývat přemnoženými holuby? Jsou 
prakticky všude, v centru i na kraji města a kde se usídlí, 
je dole na chodníku podle znečištění poznat, že nahoře 
vyvedli mladé. Dokážou svým trusem poznamenat auta 
i zaneřádit balkon. A mám pocit, že jich přibývá. 

V poslední době byla několikrát barevně osvětlena 
radnice, sloup nebo katedrála. Během Dnů evropského 
dědictví jsem si ale všimla, že většina olomouckých pa-
mátek je ve tmě. Zajímalo by mě, proč tomu tak je.

Jakub Melecha Michaela Dlouhá

V posledních měsících jsme za-
znamenali řadu stížností na vý-
skyt holubů v souvislosti s jejich 
krmením, a to zpravidla prošlými 
potravinami. Ale já sám už ani 
nepamatuji, kdy jsem viděl něko-
ho na lavičce na náměstí krmit 
holuby, což bývalo dříve oblíbe-

ným zvykem některých babiček. 
Každopádně provádíme odchyt holubů, případně řízený lov. Od-

chyt zabezpečuje specialista s odbornou způsobilostí. Co se týče 
lovu, vycházíme z možností daných zákonem o myslivosti. Provádějí 
ho členové mysliveckých sdružení, případně jednotliví myslivci. 

Nezmůžeme ale všechno. Především je třeba mít na pamě-
ti, že holubi se stejně jako potkani vyskytují a zabydlují tam, 
kde jim to člověk umožní.  Lidé by proto měli své nemovitos-
ti zabezpečit proti přítomnosti a uhnízdění holubů vhodným 
ochranným systémem. 

Mirek Žbánek 
primátor

V rámci Dnů evropského dě-
dictví nasvěcujeme v různých 
barvách především pamětihod-
nosti na Horním náměstí. Památky 
v čele s radnicí se halí do různě la-
děného barevného světla také bě-
hem celého roku při připomínkách 
důležitých událostí či prospěšných 
aktivit. V Olomouci s jejím kulturním odkazem se přímo nabí-
zí, aby se večer nasvítily i další historické skvosty, dominanty, 
než jen třeba kostel svatého Michala a Dóm. Noční nasvícení 
má svou magii, památky ve tmě vynikají, dají se více zvýraznit 
části, které nám za dne unikají v rámci celku, o to je vizuální 
dojem pak silnější. V cestovním ruchu to rozhodně zvyšuje míru 
atraktivity daného místa. V současné době se zpracovává Plán 
rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci na deset let, 
v jehož analytické části se téma nasvětlování památek zmiňuje. 
Samozřejmě při dalším projednávání by mělo vyplynout, jestli 
do toho jít a co by to znamenalo z hlediska finančních nákladů 
a udržitelnosti.

Markéta Záleská
náměstkyně 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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Elektronická aukce / prodej pozemku

Rada města Olomouce schválila 23. 8. 2021 záměr prodat níže uvedenou nemovitou 
věc z majetku statutárního města Olomouce formou veřejné elektronické aukce.
 
Pozemek parc. č. 566/7 orná půda o výměře 2 792 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. 
Minimální kupní cena: 3.500.000,- Kč vč. DPH. Termín aukčního kola: 9. 11. 2021 v 10:00. 
Registrace zájemců do elektronické aukce je možná do 4. 11. 2021 do 10:00. 
Elektronický aukční portál pro registraci zájemců včetně podmínek elektro-
nické aukce je přístupný na webu města www.olomouc.eu/eaukce. Pozemek je 
z hlediska Územního plánu Olomouc vymezen jako součást stabilizované plochy 
smíšené výrobní 12/077S. 

Bližší informace k prodeji nemovité věci poskytne Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, oddělení majetkových řízení, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc,Bc. Ga-
briela Bělinová, telefon: 588 488 271, e-mail: gabriela.belinova@olomouc.eu. Bližší 
informace k nemovité věci z hlediska jejího využití dle Územního plánu Olomouc a do-
pravního napojení poskytne Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního 
rozvoje, Úřad územního plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Ing. arch. Jiří Šobr, 
telefon: 588 488 386, e-mail: jiri.sobr@olomouc.eu

Statutární město Olomouc nabízí k pronájmu:

1) prostor sloužící podnikání o celkové výměře 154 m2 v 1. PP budovy č. p. 241, ul. Polská č. o. 57, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 273 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.

 Jedná se o prostory bývalé vinárny. Energetická náročnost budovy: F – velmi nehospodárná. Předmětný prostor 
vyžaduje celkovou rekonstrukci, doporučujeme jeho prohlídku. 

2) prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, ul. Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc.

 Energetická náročnost budovy: F – velmi nehospodárná. 

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

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

Kolik potřebujeme obchodních center? A platí ještě územní plán?
Dle statistik je Česko evropskou velmocí supermarketů. A v rámci Česka je na 
špici právě Olomouc. Na každého obyvatele zde připadají téměř dva čtvereční 
metry obchodní plochy v obchodních centrech. Jen za poslední dobu zde přibyl 
nový Kaufland nedaleko OC Haná. Lidl má chystat již pátý supermarket, a aby 
to nebylo málo, přímo v historickém centru se bude rozšiřovat galerie Šantov-
ka o svou sestru na druhém břehu Mlýnského potoka s názvem Šantovka II. Ta 
vznikne na ploše velké zhruba jako dvě Horní náměstí.
Vypadá to, že toto olomoucké prvenství nám jen tak někdo nesebere. Budovaná 
obchodní centra mění tvář Olomouce na desítky let dopředu. Obchodní centra 
kupříkladu disponují i stovkami parkovacích míst. A kde jsou parkoviště, tam jez-
dí auta. Vadí-li vám zácpy dnes, v budoucnu to bude ještě horší. 
Vedle toho ale velká obchodní centra dusí i místní ekonomiku. Každá koruna 
zaplacená v Olomouci zahraničnímu řetězci jde ve výsledku jako zisk zase do 
zahraničí. Naopak koruna, kterou zaplatíte lokálnímu řezníkovi, zelináři nebo 
knihkupci, zůstane v Olomouci a má šanci se tu udržet. Je na každém z nás, kam 
bude své peníze posílat. Výstavba obchodních center však z našeho pohledu lo-
kálním podnikatelům vskutku nepomáhá.
Ale zpět k Šantovce II. Ta již disponuje pravomocným územním rozhodnu-
tím, takže jí v cestě již nic nestojí. Ale jak jsme se na posledním zastupitelstvu 
dověděli, panují zásadní pochybnosti o tom, zda projekt vůbec odpovídá územ-
nímu plánu a příslušné územní studii. Tam, kde je magistrát zpravidla velmi 
přísný, tedy v povolovacích řízeních na stavbu, umí být za jistých okolností 
i velmi benevolentní. Začátkem února 2019 měla Rada města na stole návrh 
vlastních úředníků k podání námitek do územního řízení. Ti byli přesvědče-
ni, že návrh Šantovky II. nelze z mnoha důvodů v daném místě povolit. Stačilo 
však, aby přišel osobně investor, ukázal líbivou prezentaci a pochybnosti rad-
ních byly ty tam.
Jak se vypořádala Rada s pochybnostmi o souladu s územním plánem? Nevíme. 
A neví to ani úředníci, kteří námitky sepisovali. Platí tedy ještě vůbec územní 
plán? O tom máme trochu pochybnosti. Ale návod, jak jej případně obejít, jsme 
dostali celkem zřejmý. Stačí působivá prezentace.

Marek Zelenka a David Helcel / Piráti a Starostové

Co nového v Nových Hodolanech?
Blíží se nám pomalu konec roku a je tedy načase se ohlédnout za tím, co jsme 
v komisi městské části za tento rok udělali. Nebylo toho opět málo. Navzdory 
tomu, že do naší práce opět vpadl covid a s ním přidružená omezení, snažili jsme 
se nepolevovat v našem úsilí. 
Záleží nám na tom, aby v naší městské části bylo více zeleně. Jsme vděčni pro-
jektu estetizace, ze kterého je možné zkrášlovat naše okolí. Na žádost obča-
nů jsme vysadili do parčíku U jilmu na Charkovské dvě lípy. Pro malé děti jsme 
nechali umístit do vnitrobloku na třídě Kosmonautů závěsnou dvouhoupačku. 
Protože nám na našich nejmenších záleží, vyslyšeli jsme prosby maminek a na 
dětské hřiště Orlák na Černé cestě objednali nový hrací prvek, kombinovanou 
prolézačku se skluzavkou. Své jsme si užili s lípou vysazenou ve vnitrobloku Sta-
rodružiníků, která se stala příčinou sousedských svárů. Ne nadarmo se říká, že 
za dobrotu na žebrotu. Nakonec vše dobře dopadlo a lípa dělá radost všem. 
V naší městské části máme spoustu chodníků v neuspokojivém stavu, proto jsme 
se opět rozhodli z rozpočtu komise některé opravit. Snažíme se přitom postupo-
vat koncepčně a sjednocovat neopravené části s opravenými. Letos volba padla 
na část chodníku na Masarykově třídě, který využívá spousta občanů. Ze stej-
ného důvodu jsme zadali k opravě část chodníku na Vejdovského vedle hojně 
využívané tramvajové zastávky. V obou případech musíme poděkovat Odboru 
dopravy a územního rozvoje, který nám obě opravy pomohl zafinancovat, neboť 
částka za jejich opravu významně převyšovala finanční možnosti naší komise. 
V rámci rozvíjení dobrých sousedských vztahů jsme se také rozhodli finančně 
podpořit akci Zažít Olomouc jinak- Oživme Masaryčku (natrvalo). Tato akce se 
více než vydařila a už se těšíme na další ročník. Stejně jako poslední léta také 
hodláme pro naše předškoláky a školáky do MŠ a ZŠ v naší městské části nakou-
pit různé hry a pomůcky, které dostávají pod vánoční stromeček. 
Kromě těchto zásadnějších záležitostí jsme udělali další spoustu práce, o které 
naši občané možná ani neví. Děláme to rádi a těší nás, když můžeme vidět vý-
sledky naší práce. Doufejme také, že se letos všichni budeme moci sejít v pro-
sinci u rozsvěcení našeho vánočního stromu před ZŠ Zeyerova. Loni jsme měli 
v plánu to spojit se školní besídkou, bohužel, covid nám naše plány zhatil. Snad 
to letos vyjde, tak si držme palce!

Svatopluk Binder / ANO 2011
předseda KMČ Nové  Hodolany
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Olomouc před sto lety: pokus císaře 
o návrat na trůn a velká mobilizace
„V předvečer třetího výročí naší samo-
statnosti nucena je republika česko-
slovenská činiti branná opatření proti 
nebezpečí hrozícímu z nového návratu 
Karla Habsburského na uherskou půdu.“ 
Nejen Olomouc se třásla před novou 
válkou.  

Když se u nás řekne mobilizace, většině lidí 
vytanou na mysli dojemné archivní obráz-
ky z podzimu roku 1938. Jenže k mobilizaci 
došlo v Československu vícekrát a ta první 
se odehrála přesně před sto lety. 

Roli hrály dva faktory. Jedním byl 
Karel Habsburský, bývalý císař, který 
se nechtěl vzdát nároku na trůny, které 
mu ještě v roce 1918 patřily; tvrdil, že se 
pouze dočasně vzdal výkonu vlády. Pro 
republiku znamenal jeho postoj poten-
ciální hrozbu. Druhým faktorem byla 
nejednotnost mladé armády, složené 
z různých typů bývalého c. a k. vojska, 
dobrovolnických jednotek a legionářů. 
Pro vládu byla tedy jakákoliv záminka 
dobrá k tomu, aby ověřila, jak se daří bu-
dovat armádu.

Maďarský příklad
Karel Habsburský o sobě nechal sly-
šet v roce 1921 hned dvakrát. Po po-
rážce marxistické republiky rad Maďaři 
obnovili v březnu 1920 monarchii a do 
jejího čela postavili Miklóse Horthyho 
jako regenta, tedy zástupce legitimní-
ho krále. Brzy nato do Budapešti dorazil 
Karel a chtěl převzít trůn. Horthy mu sice 
odpřisáhl věrnost, nicméně trůn „proza-
tím“ nepředal. Karel tedy odjel, ale už 
20. října to zkusil znovu. Tentokrát už 
ale jeho věrní připravili vojenské jed-
notky. V Šoproni se již utvořila solidní 

„habsburská“ armáda, která následně 
pochodovala na Budapešť. Vše trvalo ale 
příliš dlouho. Regent Horthy přestal před-
stírat loajalitu a spěšně dal dohromady 
vlastní vojsko, kterým hodlal bránit králi 
v návratu. Když Karel po prvních krvavých 
střetech pochopil, že by v Maďarsku vyvo-
lal novou občanskou válku, rezignoval. 

Československo sledovalo dění u jižní-
ho souseda s velkým napětím. S Maďary 
totiž po vyhlášení republiky regulérně 
válčilo a otázka jižní hranice Slovenska 
byla mimořádně citlivá. Případný nástup 
Karla na trůn by pro republikány zname-
nal nebezpečný precedens – co kdyby 
pak chtěl Habsburk i do Prahy? V neděli 
23. října tedy rozhodl prezident Masaryk 
o mobilizaci čtyř ročníků. Během ní do 
zbraně nastoupilo asi 385,5 tisíce mužů. 
Němci a Maďaři rozkaz ve velkém igno-
rovali a nenarukovali. V českých zemích 
chybělo 35 procent povolaných záložní-
ků, na Slovensku 27 procent. 

Prevence a manifestace
V Olomouci probíhala mobilizace vcelku 
spořádaně. Následující citace pocházejí 
z olomouckého tisku. „Mobilisace způso-
bila nejprve rozruch, který pak změnil se 
v klidnou úvahu, že jde pouze o opatře-
ní preventivní.“ V úterý už byli ve městě 
k vidění muži příslušných ročníků, jak 
s kufříky pospíchají ke svým jednotkám. 
„Ve všech olomouckých vojenských ubi-
kacích bylo neobyčejně živo.“ 

Lidé se nejprve vrhali na obchody, 
aby se zásobili před očekávanou válkou. 
Brzy ale horečka opadla a situace se 
zklidnila. „Až na nepatrné výjimky nedali 
se obchodníci svést nastalým shonem 
a nezdražovali zboží!“ Obchodní a živ-
nostenská komora vyzývala všechny 
živnostníky, aby co nejrychleji splatili 
dlužné daně a nečekali na platební roz-
kazy. Jinak by v případě válečného dění 
hrozila velká inflace. 

V Olomouci i jinde se manifestova-
lo proti Habsburkům. Legionáři veřejně 
demonstrovali věrnost republice, velký 
tábor lidu proběhl i na Horním náměstí, 
kde k němu promlouvali zástupci města 
z balkonu radnice. Manifestací se ale ne-
účastnili olomoučtí Němci.

Už 1. listopadu však odjel Karel s chotí 
na palubě britské lodi po Dunaji pryč na 
moře a následně do exilu na Madeiru. Do 
střední Evropy se už nikdy nevrátil. Mobi-
lizace mohla být odvolána.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Nováčci rukují střízliví a s úsměvem 
ve tváři
Začátek října, ještě před dramatic-
kými událostmi v Maďarsku, pro-
bíhají standardní vojenské odvody. 
Z Olomouce jdou samé dobré zprá-
vy. Mladí muži jdou na vojnu prý 
s radostí. „Není to už ono rukování 
jako za Rakouska: pochmurné ane-
bo s koupenou veselostí. Nováčci 
nastoupili většinou úplně v pořádku 
a střízliví. Jen k poledni, když přijely 
vlaky s nováčky z německých krajin, 
je vidět sem tam opilého mladíka. 
Ale i to byla výjimka!“ 

Bio Kosmos promítá olomoucký film
Nejenže v centru Olomouce před sto 
lety je spousta kin, ale dokonce zde 
můžeme sledovat i ryze olomoucké 
představení! Bio Kosmos, kino, které 
se ve 20. letech zaměřuje na naučné 
a dokumentární filmy, promítá dne 
5. října „film ze skautského srazu 
v Olomouci“. 

Hudební spolek marně prosí obe-
censtvo o účast
Na konec října se v Olomouci chystá 
vystoupení věhlasné francouzské 
klavíristky katalánského původu 
Selvy Blanche. Zajistit tuto dobo-
vou hvězdu, populární právě u nás 
díky tomu, že ve Francii propago-
vala skladby českých autorů, se 
povedlo Pěveckému spolku Že-
rotín. Jak ovšem redaktor deníku 
Pozor varuje, koncertní aktivity se 
v Olomouci dlouhodobě potýkají 
s chabým zájmem publika. Zatím-
co v Brně bude mít Selva Blanche 
už čtvrtý koncert a zájem je stále, 
v Olomouci je obava, aby publikum 
zaplnilo aspoň premiéru. „V tomto 
směru Brno už hodně předhonilo 
Olomouc… v Olomouci vůbec není 
možno získat naši českou inteligen-
ci pro tuto eminentně ušlechtilou 
kulturní akci.“ Koncert se odehraje 
29. října a Olomoučané potvrzují 
pověst kulturních ignorantů. „Bohu-
žel všechna hudební plus utrpěla 
hanebnou návštěvou tak, že projekt 
žerotínských komorních večerů se 
tím asi definitivně pochoval.“    mif

ŘÍJEN 1921 TELEGRAFICKY

Karel ještě jako císař v roce 1917. 

Selva Blanche



TIRÁŽ

TAJENKA
Někteří přátelé jsou jako stín...   
–  Michael Jackson (1958–2009) americký 
zpěvák
Tři vylosovaní výherci získají od zoologické 
zahrady věcné ceny, brožuru a vstupenky. 
Tajenku křížovky zasílejte do 14. října 

na adresu: Magistrát města Olomouce,  
Horní náměstí – 583, 771 27 Olomouc . 
Obálku označte heslem „Tajenka“. Elek-
tronicky můžete vyluštěnou tajenku 
zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu. 
Nezapomeňte prosím uvést své jméno, 
telefon a doručovací adresu.

Tajenka z minulého čísla:
Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. 
To je asi důvod, proč tak málo lidí myslí.
(Henry Martin Ford)

Úspěšná luštitelka: Zdeňka Křenková
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Easy Sudoku Puzzles 5 
www.printablesudoku99.com 
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Hard Sudoku Puzzles 5 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

6 
 

 
 

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

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

Hard Sudoku Puzzles 5 
www.printablesudoku99.com 
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Nový SEATIbiza
 Středem pozornosti.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,5–5,0 l /  100 km, 89–114 g/km.
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. Horní Lán 445/1, Olomouc – www.autocentrumolomouc.com

Volkswagen SUV
Vozy ihned k dodání

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Cross: 5,8−6,5 l / 100 km, 133−147 g/km, T-Roc: 4,9−8,7 l / 100 km, 127−197 g/km, 
Tiguan: 1,5−9,9 l / 100 km; 16,8 kWh / 100 km, 38−224 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, www.autocentrumolomouc.com
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NE 10/10 / 19:00–21:30 / Moravské divadlo 
A. Dumas – A. Latella – F. Bellini
TŘI MUŠKETÝŘI
Residenztheater Mnichov

Nesmrtelný příběh v brilantní úpravě režiséra Antonia 
Latelly (ředitele divadelní sekce Benátského bienále) 
a virtuózním podání hereckého kvarteta špičkové 
německé scény. Dokážeme dnes – v době polarizace, 
individualismu a izolacionalistických tendencí – 
naplnit legendární mušketýrské heslo „jeden za všechny 
a všichni za jednoho“? Moderní, energická a výsostně 
aktuální adaptace kanonického románu.
Slavnostní zahájení festivalu. 
V německém znění s českými titulky. 

PO 18/10 / 18:00–19:00 / Moravské divadlo
Roddy Doyle
ŽENA, KTERÁ NARÁŽELA DO DVEŘÍ
Berliner Ensemble

„Strhující a zuřivé sólo. Děsivé i dojemné zároveň.“ 
(Theater heute)

Nesentimentální výpověď o domácím násilí, alkoho-
lových excesech a chudobě. Jedna z nejvýraznějších 
německých hereček, Bettina Hoppe, „na prahu nového 
života“, v režii intendanta jednoho z nejvýraznějších 
evropských souborů – Olivera Reeseho.
V německém znění s českými titulky.

říjnové festivalové produkce 
na scéně Moravského divadla

za nanční podpory

OLOMOUC

pořadatel hlavní partner
generální 
mediální 
partner

hlavní 
mediální 
partneři

v partnerské 
spolupráci PR
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