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MARTIN A VÍNO – TRADICE,
KTEROU SI OLOMOUC OBLÍBILA
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TÉMA ČÍSLA

DLOUHODOBÁ REVITALIZACE OLOMOUCE
SKLÍZÍ ÚSPĚCHY I ZA HRANICEMI MĚSTA
Chystá se rozvoj tržnice,
zelenina z ní nezmizí
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25

Závody párů a beseda
Profil návštěvníka: kromě
s Evou Graham
Romanovou
poznání lákala i relaxace
www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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V TOMTO ČÍSLE
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VODOPÁD FUNGUJE,
NA JAŘE OZDOBÍ PARK
Nový vodní prvek v Bezručových sadech
navazuje na vodopád vybudovaný roku
1965, který fungoval do konce 80. let.
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21

BUSINESS
FIRST
Rozhovor s ředitelem okresní
hospodářské komory Radimem
Kašparem. O podnikání.

28

DRUHÁ PŮLKA REJNOKA
PŘEMOSTILA MORAVU

Tísnivé údolí, jehož jediným
protagonistou je robot z festivalového
vizuálu, se hraje od 12. do 14. listopadu.

Pětapadesát metrů dlouhá konstrukce
mostu vážící 290 tun se během října
dala do pohybu, aby překonala Moravu.

ROZBITÉ ZRCADLO, PLATO OD
VAJÍČEK A ZBYTKY Z KUCHYNĚ...
V Olomouci se nyní objevují nové
netypické kontejnery – na gastro
odpad, tedy na zbytky z kuchyně.

GLOSA
Okolí tržnice bylo ve 20. století
několikrát zásadně poškozeno: zrušení
Mlýnského náhonu, zatáčka jižního ústí
třídy Svobody vhodná snad pro dálnici,
ne pro městský bulvár, banální most
místo původního secesního oblouku
a konečně supermarket Šantovka

17

FESTIVAL DIVADELNÍ FLORA
UVEDE NA JEVIŠTĚ I ROBOTA

30

STRÁŽNÍCI PŘIPRAVILI BRANNÉ
ZÁVODY PRO DĚTI I SENIORY
Senioři i děti řešili na 14 stanovištích
úkoly z oblasti topografie, zoologie,
botaniky a záchrany života.

– špatná stavba na špatném místě. Dá
se ještě něco zachránit? Kromě století
starých úvah o novostavbě radnice snad
ještě oprášit myšlenku na propojení
Smetanových a Bezručových sadů.
Komunikační kloub s mimoúrovňovou
lávkou by měl sloužit pěším, zatímco
parter průběžné dopravě a parkování.
Při archeologickém průzkumu zbytků

barokního ravelinu č. XXVIII, který
v době pevnosti chránil Kateřinskou
bránu, se obnažilo jeho pozoruhodné
torzo. Kdyby se znovu vykopalo, mohlo
by pomoci vytvořit autentický vstup do
staré Olomouce od jihu.
Pavel Zatloukal
historik umění

Chodíte nakupovat ke stánkům na tržnici?

ANO
Radka Poliánová
na mateřské dovolené
Ano, moc ráda. Chodíme sem
každou sobotu i s dítkem, ať si najde
vztah k tomu, že nemusíme všechno
kupovat jen v supermarketech. Jsem
ráda, když můžeme podporovat
české a místní prodejce a pěstitele.

OBSAH / ANKETA

OBČAS

NE

Petr Šerý
důchodce
Kdysi jsem tam chodil často,
ale teď spíš výjimečně, nemám
důvod. Když jedu nakoupit,
koupím všechno pohromadě
v supermarketu a jinam už
nemusím.

Gabriela Bodišová
zdravotní sestra
Ne, vůbec tam nenakupuju,
nechodila jsem na tržnici, ani
když jsem bydlela poblíž. Je pro
mě pohodlnější koupit všechno
najednou v obchodě.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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nádražím u elektronických tabulí s odjezdy MHD.

OZNÁMENÍ
Tři Olomoučané usednou v poslaneckých lavicích. Voliči do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
poslali Milana Brázdila a Milana Ferance
(ANO) a Martina Majora (ODS).
Ve Sluňákově se v sobotu 13. listopadu
bude uspávat hora. Na odpolední procházku galerií v přírodě pro rodiče a děti
můžete vyrazit od 13 do 16 hodin. Rodinné vstupné činí 200 korun.
Statutární město Olomouc nabízí byty
k pronájmu. Bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz nebo na bytovém
oddělení Správy nemovitostí Olomouc
ve Školní ulici 2. K žádosti o městský byt
je nutno doložit doklady o bezdlužnosti
vůči městu a dopravnímu podniku. Žádosti je možné podávat písemně nebo
telefonicky na čísle 585 238 119.
Komorní přehlídka snímků olomouckého
rodáka a uznávaného fotografa Tomáše
Herynka je do 14. listopadu ve Vlastivědném muzeu. Zájemci mohou zhlédnout
výběr z jeho portrétní tvorby a ukázky
z několika fotografických cyklů pod názvem Setkávání všední i nevšední.
Výzva: Jsi mladý umělec do 30 let? Chceš
ukázat nějaké své dílo či soubor děl? Nezáleží na tom, v jakém médiu tvoříš, ani
na tom, jak moc jsi či nejsi zkušený. Areál
šternberského kláštera je ti k dispozici. Jsme
mladí nadšenci do umění a rádi bychom
dali slovo těm, co ho ještě neměli. Pokud se
chceš zapojit, neváhej a napiš nám do
1. ledna na malova.klara@email.cz.
Novou adresu má poradna pro pohlavní
choroby a bezplatné anonymní testování HIV a dalších nemocí. Nové prostory
a odběrové místo je otevřeno v Krapkově
ulici 18 vždy v pondělí a ve středu odpoledne. Pracovníci ambulance mobilně testují
11. listopadu a 9. prosince i před hlavním

Lidový básník Jiří Ošlejšek bude recitovat v listopadových Dnech poezie. Najdete ho 9. v Ponorce, 11. Na Balkoně, 12.
U Dvou strašidel a 20. listopadu v Café La
Fée. Začíná se vždy v sedm večer.
Využijte možnosti nahlédnout do olomouckého podzemí. Komentované prohlídky se
konají 11. a 12. listopadu od 15 hodin a jsou
zdarma. Sraz je na Horním náměstí u modelu města, provádí Vladimír Gračka.
Katedra romanistiky slavnostně otevřela
na filozofické fakultě Centro de Recursos
– Španělské centrum. Jeho posláním je
podpora výuky španělštiny a popularizace španělské kultury.
Zimní údržba místních komunikací bude prováděna v souladu s nařízením rady města na
základě Operačního plánu zimní údržby pro
období od 1. listopadu do 31. března. V plánu jsou schváleny konkrétní trasy s určením
pořadí důležitosti. Od pořadí důležitosti se
odvíjí i časový termín výjezdu posypových
mechanismů –4, 12 a 48 hodin. Podrobné informace jsou na stránkách www.tsmo.cz.
Sugestivní introspekce do života
lidí v 80. letech,
kdy komunistický režim pomalu směřoval ke
svému zániku,
i symbolický dokument své doby zachycující životy lidí v normalizační šedi socialistického Československa. Tak by se daly
charakterizovat snímky olomouckého
fotografa Petra Zatloukala v nové fotografické knize z edice Olomoučtí fotografové. Publikace je dostupná na e-shopu
Vydavatelství UP.
Studenti ze tří partnerských škol z italské Capui, Budapešti a Krakova navštívili

s programem Erasmus+ Gymnázium Čajkovského i centrum Olomouce. Během
své návštěvy radnice se seznámili se Zlatým trojúhelníkem renesance, který se
zabývá historickými postavami Vladislava
II. Jagellonského a Matyáše Korvína, kteří
právě zde uzavřeli Olomouckou smlouvu,
jež ukončila česko-uherské války.
Do pátku 12. listopadu můžete pojmenovat olomoucký vánoční strom. Tato tradice začala v roce 2006 se Stromovousem,
ten loňský měl jméno Naděje. Návrh
jména spolu s grafickým ztvárněním přijímá oddělení kultury, kancelář číslo 45
v olomoucké radnici.
Stříbrnou pamětní medaili předsedy
Senátu Parlamentu ČR za celoživotní oddanost, nadšení a úsilí pro umění
převzali Pavel a Ondřej Zatloukalovi.
Otec a syn, dva ředitelé Muzea umění, převzali instituci každý v jiné době,
ale oba v kritickém období a dokázali ji
přeměnit v mezinárodně respektované
muzeum. Oba ovlivňují debatu o vývoji
města, předávají touhu po poznání a významně podporují uměleckou činnost
místních autorů. Stříbrné pamětní medaile uděluje předseda Senátu významným osobnostem od roku 2007.
Dalších 87 míst k stání vzniklo v areálu
olomoucké fakultní nemocnice. Aktuálně
je tam k dispozici 1142 parkovacích míst.
Největší parkoviště s označením P1 se
nachází v sousedství Teoretických ústavů
Lékařské fakulty UP a v minulých dvou
měsících prošlo opravou.
Do 5. prosince trvá výstava Alfons Mucha
ve Vlastivědném muzeu zahrnující více
než pět desítek grafik a představující
autorovu ucelenou tvorbu. Návštěvníci
mají možnost vidět ukázky jeho práce
pro Sarah Bernhardt – plakáty k divadelním hrám Médea a Lorenzaccio, ikonická
plátna na téma přírody a ročních cyklů
nebo sérii grafik Documents Decoratifs.

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ
do 5. listopadu
do 10. listopadu
do 20. listopadu
od 13. do 20. 11.
do 15. listopadu
od 11. do 17. 11.
do 17. listopadu

4

úplná uzavírka třídy Svornosti
částečná uzavírka ulice Arbesova
úplná uzavírka ulice Rooseveltova (mimo bus)
úplná uzavírka Ladovy (přejezd)
částečná uzavírka ulice Kaštanová
částečná uzavírka ulice Rolsberská
částečná uzavírka v ulici Zikova

www.olomouc.eu

do 30. listopadu
od 10. do 19. 11.
do 31. prosince
do 31. prosince
do 15. ledna
do 30. června

částečná uzavírka Kmochovy (zastávka MHD)
částečná uzavírka ulice U Stadionu
úplná uzavírka ulice Zikova
úplná uzavírka ulice Nábřeží
částečné omezení provozu Horní
náměstí - Opletalova
úplná uzavírka ulice Masarykova
(most přes Moravu)

INFORMAČNÍ SERVIS

ZELENINA Z TRŽNICE NEZMIZÍ
Poprask způsobily fámy o konci olomoucké tržnice. Ve skutečnosti je všechno jinak. Trhovci nezmizí ani teď,
v době ekonomicky atraktivní dušičkové a adventní sezony, ani v dalších letech.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Tržnice, která k centru Olomouce tradičně patří, nezmizí ani v dalších letech,
naopak by se měla rozvíjet a měnit k lepšímu. Město ji chce pronajmout formou
koncesního řízení. Jednou z podmínek
udělení koncese je zachování zelných
trhů.

MICHAL FOLTA

Na posledním jednání městské rady
schválili radní studii podmínek dočasného využití území Tržnice – Třída Svobody. Tato studie na rozdíl od obecnějšího
územního plánu definuje, jak má být
v budoucnu lokalita městské tržnice využita, jaké zásahy do území jsou přípustné
nebo kudy mají vést komunikace. Neexistence této podrobnější územně-plánovací dokumentace byla ostatně jednou
z příčin, proč před lety neprošel návrh
dosavadního nájemce na rekonstrukci
tržnice. Radní schválili i další postup ve
věci správy tržiště.
„Cílem je zajistit další fungování i kvalitní rozvoj lokality a současně uchovat
městu vliv na podobu aktivit příštího
nájemce,“ vysvětlil primátorův náměstek
Matouš Pelikán.

Zájemci slibují desítky milionů
Koncem října bylo zahájeno koncesní řízení s tím, že lhůta pro podávání nabídek
skončí 30. listopadu. Se známými zájemci
už pracovníci magistrátu provedli předběžné konzultace. O další provozování tržnice projevoval zájem dosavadní nájemce
a ještě další dva podnikatelské subjekty.
Kdo z nich se nakonec do koncesního řízení přihlásí, není v tuto chvíli jasné. Vítěz
koncesního řízení získá koncesní smlouvu
na provozování tržiště na dobu 25 let. Podstatné je, že se smlouva týká jen samotné
plochy, nikoliv historické budovy tržnice.
Ta není v majetku města.
Z předběžných tržních konzultací vyplynulo, že pro každého z uchazečů je
důležitým kritériem délka koncese a výše
pachtovného (nájemného). Jako optimální byla nakonec zvolena varianta koncese na 25 let. „Zájemci počítají s tím, že by
do lokality investovali vlastní prostředky
v rozmezí od dvaceti do osmdesáti milionů korun,“ dodal náměstek Pelikán.

bude moci ujmout svých práv a povinností, zůstává v platnosti prodloužená
nájemní smlouva, byť měla původně
skončit k 16. říjnu.
„Dosavadní nájemce, společnost Tržnice Hopa, bude mít tržnici v nájmu až do
konce ledna příštího roku. To nám dává
záruku, že trhovci o tržnici nepřijdou ani
v době prodeje dušičkového nebo adventního sortimentu,“ zdůraznil Matouš
Pelikán, proč radní schválili prodloužení nájemní smlouvy. Náklady na provoz
tržiště současně zůstávají na bedrech
stávajícího nájemce.
Současně prodloužení umožní i případné
využití plochy tržnice pro vánoční trhy. Část
pozemku bude mít pronajatou společnost
NapaShop, která tam bude provozovat právě vánoční trhy i obří vyhlídkové kolo.

Nový nájemce od února
Novým provozovatelem tržnice bude
od příštího roku nájemce, který uspěje
v koncesním řízení. Lokalitu převezme
v únoru, a bude tak mít dostatek času připravit tržnici na novou sezonu.
Koncesní řízení je odlišné od běžného
výběru nájemce. Pro koncesionáře platí
přísnější pravidla, za jakých může lokalitu využívat, a pro město to pak znamená
lepší možnost kontroly atraktivní plochy
v centru Olomouce. Zároveň vyhlášená
koncese garantuje nájemci podmínky pro
ekonomickou návratnost vstupní investice tím, že se smlouva s vítězem koncese
uzavírá na dobu určitou.
Zjednodušeně řečeno, koncesionář
se na rozdíl od běžné nájemní smlouvy
zavazuje vykonávat na propachtované
lokalitě na vlastní náklady určitou konkrétní činnost nebo provést nějaké práce
či stavební úpravy.

V případě olomouckého tržiště je takovým úkolem například zachování provozu zelné tržnice a stavební investice.
Rozměry plochy, rezervované i při stavebních úpravách pro klasické trhovce,
pak určuje právě nová územní studie.
Stejně tak stanovuje i způsob využití dalších ploch tržiště.

KONCESNÍ ŘÍZENÍ
Koncesní řízení na lokalitu tržnice je vyhlášeno v režimu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, s ohledem na naplnění
definičních znaků koncesního řízení,
a to zejména úplatnosti, závazku
koncesionáře provést stavební práce
nebo služby na své náklady, protiplnění spočívající v právu braní užitků
vyplývajících z provozování stavby
nebo poskytování služby a existence přenesení provozního rizika
na koncesionáře spojeného s braním užitků z provozované stavby či
poskytování služeb. Se zřetelem na
naplnění výše uvedených definičních znaků nelze uzavřít pachtovní
smlouvu bez vyhlášení koncesního
řízení podle předmětného zákona.
Ivan Jarmer, právník majetkoprávního odboru magistrátu

Prodloužená smlouva zajistí
i dušičkové trhy
Radní museli současně vyřešit i otázku, co bude s tržnicí do doby, než skončí
koncesní řízení. Než se nový koncesionář
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TRŽNICE

VODOPÁD SPUSTÍ NA JAŘE
Kolaudací a předáním hotového díla na
počátku října skončila obnova vodopádu v Bezručových sadech. Důležitou
částí předání byla i půlhodinová zkouška
funkčnosti vodopádu. Vše proběhlo bez
problémů, takže zástupci města stavbu
převzali.
Nový vodní prvek v parku navazuje na
vodopád vybudovaný roku 1965 společností Sigma. Ten fungoval do konce 80.
let. Při úvahách o zatraktivnění městských parků se na základě archivních
fotografií začalo řešit, zda by bylo možné

vodopád obnovit. Po prověření situace
a sanaci skaliska se potvrdilo, že obnova
prvku možná je. Následně se do projektu
zapojila i společnost Sigma Group, která
deklarovala, že jako sponzorský dar věnuje celou novou čerpací technologii.
Stavba vodopádu včetně vybudování podzemní nádrže, šachty pro čerpací
technologii a třeba i očištění skal probíhala od jara. Její finále zbrzdily problémy
se zajištěním některých odborných prací,
dodávkami materiálu i dodatečné estetické úpravy. Výsledná podoba vodopádu je
vizuálně čistší, než bývala původní verze

z roku 1965, kdy například potrubí bylo
přiznané a vedlo po skále a hradbě z levé
strany vodopádu. Nádrž původního vodopádu nebyla oválná jako dnes, ale obdélníková. Elektrorozvodná skříň je nově
umístěna až za chodníkem v zeleni.
Vodopád funguje na principu uzavřeného okruhu vody, do něhož bude při
ztrátách odpařením voda doplňována
z cisterny. V oběhu je okolo deseti kubíků vody. Při plném provozu bude nádrž
naplněna zhruba do poloviny schodů
tak, aby na těch nejvyšších stupních bylo
možné sedět.
„Vodopád je hotový, čekají ho už jen
malé kosmetické úpravy, například ozelenění prostoru okolo nádrže,“ uvedl provozní ředitel Výstaviště Flora Olomouc
Jiří Svačinka. Mírně upraven bude ještě
i kryt maskující vodovodní porubí.
Náklady na obnovu vodopádu včetně
dodatečných estetických úprav jsou přibližně 2,3 milionu korun. Bez vstřícnosti
regionálních firem, tedy sponzorského
daru Sigma Group a snížené ceny stavebních prací od IDS Olomouc by byla stavba výrazně dražší.
Vodopád bude slavnostně spuštěn při
začátku jarní sezony 2022 a měl by být
v provozu až do podzimu. mif

Vyhodnocení květinové soutěže–Olomouc má na to, aby rozkvetla
Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu s názvem Máme na to rozkvést zná
své vítěze. Ve čtyřech kategoriích se o prvenství utkalo 22 soutěžících.
Už několik let se město snaží, aby veřejnému prostoru v sezoně dominovala
květinová výzdoba, snaha je však dostat
ji i dál, za hranice historického centra. Ve
výzdobě oken a průčelí zvítězila Nikola
Kovaříková z Nové Ulice.
„Proč nemít pěkný pohled na dům?
Domov se snažíme stále zvelebovat,
pěstujeme muškáty a fuchsie v truhlících, které vyrobil manžel, a já jsem je
vyzdobila lidovými motivy,“ popsala
vítězka. Překvapilo ji, že vyhrála, i to, že
se přihlásilo poměrně málo lidí. „To mi
přijde škoda. Přitom v Olomouci je tolik
krásných výzdob,“ prohlásila Kovaříková, kterou k soutěži přilákal plakát na
zastávce.
„Chtěli jsme těm, kteří si dávají na
květinové výzdobě záležet, dát možnost
získat za svou snahu uznání i hodnotné
ceny. A pokud soutěž motivovala k vyzdobení okna či vchodu i někoho dalšího,
splnila účel, který jsme jí chtěli dát,“ řekl
primátor Mirek Žbánek.
ZPRÁVY Z MĚSTA

Do soutěže se mohl se přihlásit každý,
kdo je majitelem či uživatelem domu,
bytu nebo provozovny v Olomouci. „Podmínkou účasti v soutěži bylo vyzdobení
fasády, případně průčelí domu, okenních
parapetů nebo balkonů živými okrasnými rostlinami,“ popsala základní pravidla
náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Hodnotila se také upravená prostranství
před vchodem do domu a vnitrobloky.
Soutěž probíhala od května do září,
vyhlášení výsledků se uskutečnilo na
podzimní Floře Olomouc. Odborná

komise ve dvou kategoriích zvolila vítěze, v dalších dvou rozdělila jen druhá
a třetí místa. Hlavní cenou byly dárkové poukazy na nákup v hobby marketu
v hodnotě tří tisíc korun, další ceny do
soutěže věnovalo statutární město Olomouc, zoo na Svatém Kopečku nebo olomoucký aquapark.
„Myslím, že nadšení, s jakým si všichni
ocenění účastníci přebírali odměny, nám
jen potvrdilo, že podobnou soutěž můžeme spustit i v příštím roce,“ naznačila
náměstkyně Záleská. jau, pok

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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ročních nákladů na obnovu osvětlení
a navrhuje harmonogram obnovy a modernizace. Na základě analýzy současného technického stavu veřejného
osvětlení a vývojových trendů navrhuje
modernizační opatření a harmonogram
pro jejich zavedení.
Standardy veřejného osvětlení definují
pravidla, postupy a požadavky na jednotlivé činnosti, které souvisejí s veřejným
osvětlením, a na technické a kvalitativní
požadavky na jednotlivé prvky osvětlení.

Nové ledky pro Hodolany

BUDIŽ SVĚTLO! OLOMOUC MÁ PLÁN
NA OBNOVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Na deset let je rozvržen Plán rozvoje
veřejného osvětlení pro město Olomouc. Představuje strategický dokument, jehož cílem je analyzovat
a navrhnout udržitelnost osvětlovací
soustavy při odpovídajících provozních
a investičních nákladech.
Plán se skládá ze tří částí – základního plánu, plánu obnovy a modernizace
a standardů veřejného osvětlení. V říjnu
byl představen Olomoučanům na veřejném projednávání s odborným výkladem.
„Veřejné osvětlení je důležitým prvkem z hlediska bezpečnosti chodců,
automobilové dopravy ale i nasvícení památek. Zastaralá svítidla, často i se sloupem, je třeba postupně vyměnit za nové

LED osvětlení. Je výrazně energeticky
úspornější a umožňuje regulovat intenzitu i podíl modré složky světla,“ objasnil
primátor Mirek Žbánek.

Co je co
Základní plán veřejného osvětlení je architektonicko-urbanistickou a světelně
technickou studií, v rámci které se řeší
a navrhuje vzhled města ve večerních
a nočních hodinách, utvářený veřejným
osvětlením.
Plán obnovy je technicko–ekonomickou studií, která slouží jako nástroj pro
finanční plánování města v oblasti veřejného osvětlení. Specifikuje soubor
prvků veřejného osvětlení, který je třeba
pravidelně obnovovat, stanovuje odhad

RE Z I DE NC E HAMERS K Á

Soustava veřejného osvětlení je nákladnou technickou infrastrukturou města,
která bývá dlouhodobě podfinancovaná.
Cena jednoho kompletního prvku dosahuje hodnoty mezi 15 až 40 tisíci korunami.
Jako každá technická infrastruktura má
i soustava veřejného osvětlení svoji životnost, která se pohybuje v rozpětí od 30
do 40 let. „Po uplynutí této doby je třeba
provést její kompletní obnovu. Vzhledem
k tomu, že taková obnova představuje nemalé finanční prostředky, je vhodné ji rozložit v čase, což je jeden z cílů,“ podotkl
městský energetik Roman Luczka.
Olomoucké veřejné osvětlení mají ve
správě Technické služby města Olomouce. Pečují o více než 13 tisíc svítidel na
sloupech, konzolách a převěsech.
„Ve spolupráci s odborem dopravy
a územního rozvoje, který tuto infrastrukturu financuje, se do konce tohoto roku
dočkáme v ulicích Tovární a Lipenská
výměny více než dvou set zastaralých výbojkových svítidel za nová LED svítidla,“
uvedl ředitel TSMO Pavel Dostál.
Plán rozvoje veřejného osvětlení je na
webu menime.olomouc.eu. mmo

N OV É R O D IN N É D OMY
PRODEJCI

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sobota 6. 11. 2021

Martina Olšar

606 750 030

od 9.00 do 18.00 hodin
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT

Kateřina Menclová

Funkčnost, estetika,
jednoduchost
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Ojedinělá
lokalita

Dispoziční
řešení 5+kk

www.olomouc.eu

2x parkovací
stání

Zahrady situovány
jižním směrem

metr2.cz
ZPRÁVY Z MĚSTA

INZ2111087

734 172 171

Změna termínu vyhrazena.

původních říčních druhů ryb včetně chráněných druhů. Přičteme-li k zjištění biologů
i druhy vykazované rybáři, máme zde více
než dvacet druhů ryb,“ zdůraznil Loyka.

Třetí etapa

„S konstrukcí se manipuluje pomocí
hydraulických pístů, kterými se pomalu
přesouvá nad řeku. Vysunutí probíhalo
kolmo nad řeku, aby se konstrukce dostala mezi levý a pravý břeh, pak se spustila o metr níže do finální pozice,“ popsal
proces generální ředitel Povodí Moravy
Václav Gargulák.
Na Rejnokovi, jak se mostu v Masarykově ulici přezdívá, přijdou nyní
ke slovu bednění a výztuže, následovat bude betonáž, izolace mostovky
a římsy a připojování inženýrských sítí.
V příštím roce bude vybudována tramvajová trať na obou polovinách mostu
i jeho předpolí. Kompletní dokončení

Protipovodňová opatření se záměrně nevydala cestou odtěžení koryta, ale jeho zkapacitněním. „Do hloubky těžená řeka by narušila
břehy a sousedící krajinu. Také by snížila
hladinu podzemních vod,“ naznačil vedoucí
odboru životního prostředí Petr Loyka.
Navýšení kapacity průtoku na 650 kubíků za vteřinu odpovídá 380leté povodni.
„Tato etapa ochrání dvacet tisíc obyvatel
a majetek v hodnotě tří miliard korun,“ poznamenal primátor Mirek Žbánek.
Z aktuálních biologických dat vyplývá,
že rozsáhlá stavba nijak neohrozila rybí
společenstvo řeky Moravy mezi mostem
na ulici Komenského a ústím Mlýnského
potoka. „Hlavní koryto Moravy se vyznačuje
druhovou pestrostí s výskytem téměř všech

Novým mostem na Masarykově třídě
a vytvořením takzvané náplavky na
březích skončí etapa protipovodňových
opatření označená jako II. B. Teprve po
vybudování III. etapy bude zajištěna
ochrana většiny území města.
„Současně s ochranou před velkou
vodou máme ale šanci přiblížit řeku lidem tak, aby si k ní našli cestu, a vytvořit
optimální prostředí pro ryby a další vodní
živočichy. Prioritou je kvalitní výsledek
architektonické soutěže, abychom řeku
Moravu včlenili do organismu města.
K tomu je nutné vnímat urbanistické
i ekologické souvislosti,“ řekl Loyka. Podle něj je šance zajistit pestrost vodního
prostředí, hloubkově strukturované koryto, případně vytvoření ostrova v řečišti.
Protipovodňová ochrana se v Olomouci začala budovat v roce 2006, tedy devět
let po katastrofální povodni z roku 1997.
Projekt se týká 14 kilometrů řeky Moravy
na území města. Nad a pod Olomoucí ponechává stávající rozlivové plochy, které
při zaplavení vodou minimalizují příval
vody do koryta Moravy. ste, pok

Jednosměrky

Zelenější Masaryčka

500 odběrů

Zklidnění dopravy v centru města pokračuje. V říjnu se změnil směr jednosměrek
vedoucích na Horní náměstí, tedy v ulicích Ztracená a Ostružnická. Úprava má
zamezit zneužívání centra města k rychlejšímu tranzitu.
Denně se jedná až o stovky vozidel, která
i přes časté kontroly městské policie projedou přes Horní náměstí s využitím ulic
Pavelčákova, Ztracená a Ostružnická. Otočení jednosměrek zabránilo možnosti přímého průjezdu z Pavelčákovy přes Horní
náměstí a Ztracenou do Denisovy ulice.
Problémy prvních dní v novém dopravním režimu pomáhali na místě řešit
strážníci městské policie. Součástí projektu na zklidnění dopravy v centru bylo
také rozšíření pěší zóny o části ulic Zámečnická a 8. května, k čemuž došlo už
v minulém roce. mif

Nová posezení a stromy zpříjemní lidem
život na Masarykově třídě. Obnovu veřejné zeleně na této důležité komunikaci
spojující hlavní nádraží s centrem připravil odbor městské zeleně a odpadového
hospodářství. Původně plánovaná obnova stromořadí akátů narazila na problém
inženýrských sítí, které jsou na mnoha
místech uloženy v zelených plochách
a znemožňují výsadbu stromů. Díky
vstřícnosti správců sítí bylo ale možné
upravit projekt do kompromisní varianty.
V části Masarykovy třídy tak příští rok
přibude devět nových akátů. Tam, kde to
inženýrské sítě nedovolují, budou vytvořeny speciální moduly s vyššími křovinami, okrasnými květinami a křesílky pro
odpočinek chodců.
Předpokládaná cena úprav je 1,9 milionu
korun. mif

Darovat krev je krásný pocit, tvrdí Ondřej
Chotěnovský, který nedávno absolvoval jubilejní pětistý odběr. Olomoucká
transfuzní stanice stále hledá nové dárce
krve, protože kvůli komplikacím s pandemií se zásoby nejcennější tekutiny rychle
ztenčily. Přitom dobrovolné dárcovství
krve patří k nejlepším cestám, jak být
prospěšný druhým. „Rozhodně to má
smysl,“ říká i Chotěnovský, IT odborník
olomouckého magistrátu. Krev je možné
darovat od 18 do 65 let. Jeden odběr 470
mililitrů plné krve trvá přibližně deset
minut a zachrání až tři lidské životy. Pokud o darování krve uvažujete, jste zdraví
a máte v Česku trvalý pobyt, pak si můžete zamluvit první návštěvu transfuzní stanice na webu transfuzka.fnol.cz. Na stejné
adrese můžete také sledovat aktuální stav
zásob podle krevní skupiny. mif

DRUHÁ PŮLKA REJNOKA
PŘEMOSTILA MORAVU
Pětapadesát metrů dlouhá konstrukce
mostu vážící 290 tun se během října dala
do pohybu, aby překonala šedesátimetrový tok Moravy.

ZPRÁVY Z MĚSTA

a uvedení do provozu je naplánováno
na léto příštího roku.

650 kubíků

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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DĚTI DOSTALY DVACET
TISÍC NA „VYTUNĚNÍ“ ŠKOLY
Pět nejlepších projektů představili v polovině října žáci olomouckých základních škol, jejichž týmy postoupily do
druhého kola soutěže Vytuň si školu!
V soutěži děti navrhovaly, jak by si přály vylepšit prostory školy nebo jejího
bezprostředního okolí. Samotní žáci
pak hlasováním zvolili tři vítězné týmy,
z nichž každý získal na uskutečnění

svého projektu dvacet tisíc korun.
„Oceňuji, s jakou vervou jste se pustili do vymýšlení, jak si školu zpříjemnit.
Není vůbec jednoduché vytvořit projekt,
pracovat v týmu a dělat kompromisy. Přitom ještě přemýšlet nad finanční stránkou svých nápadů,“ řekl žákům náměstek
primátora pro školství Karel Konečný.
Děti následně ostatním týmům i porotě představily své projekty, ve kterých

se věnovaly například vytvoření prostor, kde by mohly společně trávit volný
čas ve škole, případně by se daly využít
i k volnější výuce některých předmětů.
Vítězný tým z Fakultní základní školy
Hálkova uspěl s plánem na vylepšení
školní klubovny, druhé místo patří projektu FZŠ Holečkova, kde si děti vytvoří
venkovní prostor Doupě včetně květnaté louky a smyslového chodníčku, a na
třetím místě se umístily děti ze Svatoplukovy s projektem na vylepšení čtenářského koutku.
Další dva týmy z Komenia a Základní
školy Mozartova nezískaly dostatečný
počet bodů a odešly tedy bez finanční
odměny.
Pilotní ročník soutěže Vytuň si školu!
uspořádalo statutární město Olomouc
v rámci místní Agendy 21, jejímž cílem je
i větší zapojení veřejnosti do rozhodování o dění ve vlastním okolí. ste

Gaudeamus přinesl rady maturantům
Jak postupovat při výběru vysoké školy,
na co si dát pozor nebo jak správně podat přihlášku? Přesně takové rady dostali
maturanti od svých o něco starších kolegů na hejčínském gymnáziu.
„Hejčínský Gaudeamus, pořádaný asociací absolventů naší školy, má za cíl předat
žákům posledních ročníků cenné informace z oborů, o něž by jako budoucí vysokoškolští studenti mohli mít zájem,“ upřesnila
kantorka gymnázia Magda Králová.
Program pokračoval prezentacemi

absolventů školy, z nichž si každý žák
mohl vybrat, které se zúčastní. V nabídce
nechyběly obory jako medicína, psychologie, ekonomie nebo práva. Na výběr
ale letos byla i environmentální studia či
geoinformatika.
„Každý prezentující se ve svém výstupu snažil co nejupřímněji předat své
osobní zkušenosti a poznatky z oboru,
který se po maturitě na gymnáziu rozhodl studovat. Nechyběly ani tipy, jak
během studia vycestovat nebo jak se po

něm ve světě uplatnit,“ doplnila Králová.
Po sadě dvaceti pětiminutových přednášek byl vždy prostor na dotazy. dtx

První školní knihobudka je na Základní škole Hálkova
Fenomén knihobudek – bezplatných půjčoven knih je známý z měst i veřejných
míst. V olomoucké škole ale vznikla první
v Hálkově ulici.
Nápad se zrodil na samém konci minulého školního roku z minuty na minutu.
„V čtenářské dílně v půlce května a mohl
za to příběh O dívce, která chtěla zachránit
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knihy. Krásně ilustrovaný svazek od Klause
Hagerupa se šesťáckých duší dotkl tolik, že
se hned dali do přemýšlení, jak by šlo zachránit knihy, které už lidé nemohou nebo
nechtějí mít doma, protože na ně nemají
místo, anebo prostě proto, že už je nebudou podruhé číst,“ popsala učitelka žáků
tehdejší šesté třídy Zuzana Šullová.

www.olomouc.eu

Žáci pak sepsali oficiální žádost ředitelce školy Anně Zlámalové, která jim
potvrdila, že se mohou pustit do díla.
Stará oprýskaná skříňka se pod šikovnýma rukama žáků ve školní dílně zcela
proměnila.
Žáci pak řešili, jak se ostatní dozvědí, že do knihobudky mohou dávat knihy
a také si je zdarma půjčovat. Vše zařídil
školní rozhlas, ručně vyrobené plakáty
a reklamní spoty ve školní televizi.
„Díky takové práci se dá ledacos cenného naučit pro život nejen uvnitř školy,
ale především pro ten reálný, který se
odehrává až za jejími zdmi,“ podotkla
učitelka Šullová.
A po prázdninách začala knihobudka denně dělat radost čtenářům všech
věkových kategorií z Fakultní základní
školy Hálkova. dtx
ŽÁCI A STUDENTI

MARTIN A VÍNO – TRADICE,
KTEROU SI OLOMOUC OBLÍBILA
11. listopadu v 11 hodin a 11 minut se
na Dolním náměstí otevře první svatomartinské víno. Začnou Svatomartinské
slavnosti.
Připít si na den svatého Martina prvním novým vínem a ukončit vinařskou
sezonu, to je tradice, která sahá až do
doby Josefa II. V Olomouci má otevírání a ochutnávání svatomartinských
vín v modernějším pojetí tradici poněkud mladší.
„Poprvé jsme si mohli Svatomartinské
slavnosti v Olomouci užít v roce 2012

a od té doby si je už Olomoučané stihli
hodně oblíbit. A zvláště po roční pauze
způsobené covidovými omezeními se
na ty letošní určitě všichni moc těšíme,“
doufá v bezproblémový průběh letošních
oslav mladého vína náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Po dva dny, 11. a 12. listopadu od 11 do
20 hodin, můžete navštívit stánky patnácti
jihomoravských vinařů, kteří do Olomouce přivezou plody své letošní práce.
„K ochutnání bude určitě více než
čtyřicet vzorků mladých a svatomartinských vín. Ne každé mladé víno se

SVATÝ MARTIN
Svatý Martin je znám především
díky legendě, kdy se podělil o svůj
plášť se žebrákem. Narodil se ve
4. století v římské Panonii, dnes
Maďarsku. Byl římským vojákem,
který se vehementně podílel na
christianizaci Bretaně. Později
se stal poustevníkem a následně
biskupem ve francouzském městě
Tours, kde byl pohřben 11. listopadu 397. V Česku nese jméno
Martin více než 188 tisíc mužů.

může nazvat svatomartinským, to musí
zhodnotit odborná komise a usoudit, že
si tuto nálepku zaslouží,“ vysvětlila spoluorganizátorka slavností Jana Šubová.
Ačkoli slavnost vína zní spíše jako
zábava pro dospělé, program na Dolním
náměstí si mohou užít i děti. Zvláště ty
městské určitě potěší ohrádka s husami
i ohňové koše, kde si budou moci opéct
třeba špekáček. jau

Vánoční Olomouc bude plná tradic a nově i s vyhlídkou
Vánoce se kvapem blíží a s nimi i tradiční olomoucké Vánoční trhy, které
každoročně bývaly akcí, na niž se sjížděli návštěvníci nejen z různých koutů
republiky, ale i ze zahraničí.
„Loňský rok spoustu věcí změnil a to
nejdůležitější, v což všichni doufáme, je
to, aby mohly oblíbené trhy v předvánočním čase proběhnout s co nejmenším
omezením,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Svítit bude od 21. listopadu
Postavit přes 130 stánků není jen tak,
proto jejich montáž začala v centru
města už začátkem listopadu. První sortiment a punče si bude možné ve stáncích zakoupit už v pátek 19. listopadu,
slavnostní zahájení je pak naplánováno

TRADICE

na neděli 21. listopadu, kdy se v 18 hodin
rozzáří i vánoční strom.
„Téměř třicet metrů vysokou jedli
nám věnovala rodina z Hluboček. Už
byla moc vysoká a z bezpečnostních
důvodů bylo potřeba ji pokácet,“ řekl
vedoucí oddělení kultury olomouckého
magistrátu Radim Schubert.
Do samotného rozsvícení je třeba vánočnímu stromu ještě vybrat jméno. Soutěžní návrhy přijímá oddělení kultury do
12. listopadu.

Výhlídková střecha
Vánoční trhy budou opět ctít tradice
adventu a českých Vánoc a tomu bude
odpovídat také sortiment nabízený ve
stáncích. „Vybrali jsme takové prodejce,
jejichž zboží se hodí k předvánočnímu

období, a stejný přístup máme i k produkci na pódiu, která bude také převážně vánoční. Chystáme opravdu bohatý
kulturní program – hudební vystoupení,
kino s pohádkami pro děti, kulinářské
show i oblíbenou mikulášskou nadílku,
bez které už si Vánoční trhy umí málokdo představit,“ nastínil Petr Ilgner ze
společnosti Kulturní Olomouc, která
Vánoční trhy pořádá.
Kromě tradičního kolotoče nebo Ježíškovy dílny chystají pořadatelé i novinku, jeden speciální stánek, na jehož
střechu se bude dát vystoupat a bude
tak sloužit jako malá rozhledna s výhledem na vánočně vyzdobené náměstí.
„Další pohled z výšky si samozřejmě mohou lidé užít z vyhlídkového kola
u tržnice,“ dodává Ilgner. jau

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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DLOUHODOBÁ REVITALIZACE OLOMOUCE
SKLÍZÍ ÚSPĚCHY I ZA HRANICEMI MĚSTA
Zatímco dříve ve městě hrála hlavní roli šlechta, církev a armáda, dnes se Olomouc rozvíjí ve prospěch místních, turistů a lidí
dojíždějících za prací či studiem.
VÁCLAV VEŽRANOVSKÝ

Město se snaží držet krok s moderními trendy, pečuje o kulturní
dědictví a stará se o to, aby se v něm lidem dobře žilo a rádi se
sem vraceli. Proto se v něm neustále něco mění, staví a opravuje, což rezonuje také za olomouckými hranicemi.
Svědčí o tom i říjnové slavnostní vyhlášení vítězů prestižního
celorepublikového projektu Naše město 1991-2021, kde Olomouc získala jednu z hlavních cen. Ve Španělském sále Pražského hradu obdržela zvláštní Cenu organizátora Opera Civitatem
2021 za komplexní urbanistickou a architektonickou revitalizaci
města tvořící kulturní a estetický základ kvality života lidí.
„Ocenění je význačné už tím, že má komplexní hodnotu.
Získali jsme jej totiž za dlouhodobý rozvoj k lepšímu a na jeho
udělení se shodl celý organizační tým. Těší mě, že si odborná
veřejnost za hranicemi Olomouce všímá, jak se město za posledních třicet let proměnilo a proměňuje,“ zdůraznil primátor
Mirek Žbánek.
Společně s tím se mění také potřeby obyvatel. Lidé mají
stále vyšší nároky na bezpečnost, kvalitu veřejného prostoru
i služby, což je nutné zohlednit také při dlouhodobém plánování městských investic. Olomouc má momentálně připravené
projekty za 5,3 miliardy korun, které se mohou ihned realizovat, a po započtení návrhů bez dokončené projektové
dokumentace tato částka naroste na 17,5 miliardy korun.

„U všech projektů se snažíme hledat možnosti jejich spolufinancování z vnějších zdrojů, zejména z dotací. V současné době existuje spousta různých dotačních titulů, které nám
mohou pomoci posunout naše město kupředu. A to jak v péči
o naše kulturní dědictví, tak i v případě zavádění moderních
technologií a chytrých řešení,“ vysvětlil investiční náměstek
primátora Martin Major.
Jedním ze zdrojů, které má město k dispozici, jsou také
evropské integrované územní investice, při jejichž čerpání postupuje společně s dalšími městy a obcemi v regionu. Od roku
2014 do poloviny letošního roku se Olomoucké aglomeraci –
jak se toto sdružení města a obcí nazývá – podařilo z nabízených prostředků Evropské unie vyčerpat 3,36 miliardy korun
na 169 různých projektů.
„V Olomouci proběhla například komplexní obnova radnice
a podobně se podařilo obnovit také poutní baziliku na Svatém Kopačku nebo chrám svatého Mořice,“ vyjmenoval primátor Žbánek.
„Pro ekologickou městskou hromadnou dopravu je významnou investicí nákup modernizovaných tramvají, které přispějí
ke zvýšení dostupnosti pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením i pro rodiče s kočárky. Dalším významným
projektem je druhá etapa tramvajové trati Nové Sady – Povel
a odstav tramvají v Jeremenkově ulici, “doplnil náměstek primátora pro dotace Matouš Pelikán.

S rozvojem města pomáhají dotace
Každoročně se ve městě rozjíždějí nové investice a naopak se
dokončují ty, s jejichž realizací se začalo v předchozích letech.
Opravují se silnice, mosty, dětská hřiště i památky, staví se nové
cyklostezky, stará kontejnerová stání nahrazují polozapuštěné
nádoby na odpad, vysazuje se zeleň, modernizují se školy, revitalizují se velká sídliště i městská památková rezervace a pracuje se také na rozšíření tramvajové trati nebo na postupné
rekonstrukci zimního stadionu.
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Pod dohledem útvaru hlavního architekta
Tvář města však proměňují také nejrůznější veřejné či soukromé subjekty působící na jeho území. Poloprázdná třída Kosmonautů a 17. listopadu se díky nové developerské výstavbě mění
v moderní městský bulvár, modernizuje se areál fakultní nemocnice, revitalizují se církevní stavby, opravují se staré a nevyužívané budovy, vznikají zde nové instituce, jako je například
oceňované Arcidiecézní muzeum, a velkým zásahem do podoby města jsou také právě budovaná protipovodňová opatření,
která chrání Olomoučany před velkou vodou a zároveň oživují
okolí řeky Moravy.
O plánovaný rozvoj Olomouce se stará především útvar
hlavního architekta, který se mimo jiné věnuje tvorbě veřejné
infrastruktury, přípravě koncepčních dokumentů a strategií či
organizaci architektonických soutěží.
„Útvar hlavního architekta nemá na starost pouze velké
projekty a strategie, které ovlivňují Olomouc jako celek, ale
podílí se i na přípravě menších projektů náměstí, ulic, parků
nebo na zavádění bezpečnostních prvků v dopravě,“ vysvětlila
jeho vedoucí architektka Jana Křenková.

O budoucnosti rozhodují Olomoučané

NOVÁ TVÁŘ PRO BÝVALOU JEDNOTU
Jedním z dokončených projektů je plánovaná rekonstrukce
funkcionalistického objektu bývalé Jednoty na třídě Svobody, který se promění v moderní polyfunkční dům.
Administrativní budova z roku 1972 by měla sloužit
zejména k bydlení. Zatímco v jejím přízemí zůstanou
zachovány komerční prodejny, ve vyšších podlažích
vznikne bydlení pro vysokoškolské studenty a nájemní
byty. Nejvyšší patro se změní v restauraci a na střeše přibude nová terasa. Další změnou bude ozelenění fasády,
jejíž součástí bude pět desítek stromů.

Město se nemůže rozvíjet nezávisle na svých obyvatelích, proto
je důležité do tohoto procesu zapojovat také veřejnost. S tím
Olomouci pomáhá zejména místní Agenda 21, která se soustřeďuje na zavádění zásad udržitelného rozvoje, strategického
plánování nebo spolupráci s veřejným, neziskovým či podnikatelským sektorem a širokou veřejností.
A na podobu a rozvoj veřejného prostoru mají vliv také komise městských částí, kterých na území Olomouce funguje
sedmadvacet. Každá z nich má k dispozici tři sta tisíc korun na
drobné opravy chodníků a vozovek a stejnou částku může každoročně využít i na estetizaci veřejných prostranství.
OCEŇOVANÉ EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ
CENTRUM SLUŇÁKOV
Projekt Naše město 1991–2021 navazuje na loňskou akci
Náš venkov 1990–2020, která se soustředila na rozvoj
venkova a pro Olomouc taktéž skončila úspěchem. Za
vybudování centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou totiž město získalo Cenu Olomouckého
kraje Patria Nostra 2020.

EVROPSKY VÝZNAMNÉ ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM
Z projektu Naše město 1991–2021 do Olomouce putovaly rovnou dvě ocenění. Arcibiskup olomoucký Jan
Graubner s ředitelem Muzea umění Ondřejem Zatloukalem totiž obdrželi Cenu arcibiskupa pražského a primase českého Dominika Duky Opera Civitatem 2021 za
rekonstrukci Arcidiecézního muzea a přípravu expozic
evropského významu.

REVITALIZACE MĚSTA

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Jak hodnotíte posledních třicet let z hlediska urbanismu
a architektury v Olomouci?
Václav Kryl
ANO 2011

Yvona Kubjátová
ČSSD

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Hodnotím určitě pozitivně. Hlavně v posledních deseti letech, kdy
se zvýšila životní úroveň, vzniklo v Olomouci několik architektonicky kvalitních domů.
Ty však nevzniknou bez kvalitního územního plánování a dílčích regulačních plánů. Významně se změnil i přístup k historickému
jádru města a výsledkem jsou nádherně opravené budovy na náměstích včetně zrekonstruované budovy radnice. Příslibem kvalitní
architektury mohou být nově připravované
projekty prestižních zahraničních i tuzemských architektů.

Z provinčního okresního města se Olomouc
za posledních třicet let
proměnila v důstojnou
metropoli střední Moravy. Za určitý mezník považujeme schválení
územního plánu sídelního útvaru Olomouc
z roku 1998 a počátkem odborného uchopení
rozvoje centra města byla veřejná architektonická soutěž na obnovu Horního náměstí
z roku 1995. Na tento projekt navázala v roce
2001 rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice
a výstavba Ariónovy kašny. Přes občasné střety hodnotíme urbanismus a architekturu při
omezených financích veřejné správy kladně.

Troufnu si tvrdit, že se
za posledních 30 let
Olomouc významně
proměnila a zkrásněla.
Většina domů, nejen
v centru, je opravena. Po odchodu okupačních
vojsk se propojily ulice, po nichž se mohly rozjet tramvaje a začal proudit život. Vznikly zde
desítky velice kvalitních a oceňovaných staveb, jež se dostaly na stránky knih a odborných časopisů. I přes všechna tato pozitiva má
Olomouc ještě velké rezervy a spoustu práce
před sebou. Nejvíce asi v osvětě a výchově
stavebníků, developerů a majitelů realit.

Jiří Zima
KSČM

Martin Major
ODS

David Helcel
Piráti a Starostové

Kromě historického
jádra, které je pěkně
opravené, hodnotím
celé tři dekády jako
zmařenou příležitost. Neřešená odstavná parkoviště na okraji
města, nákupní galerie na místě, kterému
by více slušel park, cyklostezky, které nikam
nevedou, výškové budovy, které byly architektonicky zastaralé již ve fázi plánování…
A to, co bylo architektonicky hodnotné, bylo
poničeno. Jen tak namátkou - Černý dům
z r. 1958, fasáda domu U Zlaté koule z konce
19. století a symetrický ráz průhledu ulice
Komenského.

Během třiceti let se
Olomouc změnila zásadně. Předtím šlo
o expanzivní rozvoj,
město se roztahovalo
do okolí panelovými sídlišti, často bez domýšlení důsledků, které teď řešíme my. V posledních dekádách preferujeme využívání
brownfieldů a proluk a zahušťování města.
To je ohleduplnější k naší půdě a rozumnější
pro fungování města. Snažíme se dohnat dluhy v dopravní infrastruktuře, stavíme tramvajové trati a modernizujeme komunikace,
přibývají zajímavé stavby a celkově je ve
městě o dost příjemněji.

Olomouckým fenoménem je developerská výstavba bytů.
Přináší plošný růst
města a vyšší náklady na jeho provoz, ale počet obyvatel, tím
i rozpočet stagnují. Nové domy ve stávající
zástavbě často narušují její měřítko, likvidují
zeleň, zvyšují dopravu, nároky na parkování.
Nové čtvrti na brownfieldech či zelené louce
vesměs usilují o maximální hustotu zástavby,
chybí jim návaznost na okolí, občanská vybavenost, kvalitní veřejný prostor se zelení.
Město má na tyto bolesti nástroje, zatím ale
nemá odvahu je použít.

Pavel Grasse
ProOlomouc

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Stanislav Flek
spOLečně

Architekturu kladně,
Horní i Dolní náměstí, rekonstrukci Olomouckého hradu. Víc
tu není prostor. Olomoucký urbanismus je pro mě zmarněná
příležitost. Chybí účelný dopravní skelet,
severní spoj Řepčína s Chválkovicemi se
neplánuje. Východ a západ města odkázaný jen na 5 propojení přes železnici. Nová
tramvaj od Šantovky umístěná mimo silnici rozděluje bariérově protější strany ulic.
Dům se dá zaměnit za hezčí, pokud je na
správném místě. Poničená či chybně založená struktura města se napraví těžko.

Vzhledem k tomu, že
se necítím být odborníkem v této oblasti,
tak můj názor je ryze
subjektivní. Nemám
rád současnou úspornou železobetonovou architekturu, která se po skončení své
životnosti zboří a postaví se něco jiného.
Nevidím nic krásného na věžáku u nádraží
a též BEA centrum mi nic neříká. Jako vrchol nevkusu vnímám postavení bytu na silu
u Šantovky. Na druhou stranu jsem rád, že
zde v Olomouci máme opravdu nespočet
architektonických skvostů minulosti, a zde
bychom se měli maximální měrou snažit
o jejich zachování pro příští generace

O lomouc rozho d ně nepatří poslední
desetiletí na poli architektury a urbanismu mezi progresivní
města. Minimum arch. soutěží, absence
městského architekta, dvě podprůměrné
vertikální dominanty na exponovaných místech, třetí je bohužel ještě ve hře, nezvládnuté přednádraží a most u Bristolu, spor
mezi radnicí a arch. Šépkou… Nicméně jsou
tu první vlaštovky z posledních let, které dávají naději na zlepšení – vznik odboru měst.
architekta, obnovení arch. soutěží, strategie
zeleně, řešení veřejných prostranství, pravidla pro design v centru atd.
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Pohledem primátora

MĚSTO NA PROVÁZKU
Papíroví draci ovládli v uplynulých týdnech podzimní nebe
na Olomoucku. Taky jsme s rodinou vyrazili na drakiádu do
Holického lesa a po čase nás to s manželkou zase chytlo,
možná víc než naše děti. Ve škole mě učili říkanku, kterou si už sice přesně nepamatuji, ale nabádala děti, ať se
neposmívají drakům, že jsou na provázku, protože ten jim
pomáhá vzlétnout a udržet se na obloze. Tím provázkem,
který pomáhá našemu městu nahoru, svou délkou ho možná poněkud omezuje, ale umožňuje ho řídit a zachovávat
jeho jasné obrysy, jsou klíčové strategické dokumenty. Řadu
z nich tento podzim veřejně projednáváme s vámi, občany.
Na dlouhá leta dopředu nám říkají, kam a jak se město má
rozvíjet, aby se udrželo mezi těmi nejatraktivnějšími v zemi.
Aby jako ti draci zvádlo bezvětří i poryvy větru, které s ním
mohou zamávat, ale nespadne. Je smutné, že na tyto diskuse téměř nikdo nechodí a sedím se svými kolegy v poloprázdném sále. Přitom těch pár aktivních lidí, co dorazili,
přineslo spoustu dobrých námětů a nápadů. Za to jim touto
cestou chci poděkovat.
S neochotou podílet se na veřejné diskusi se nesetkáváme
pouze v Olomouci. Podobné zkušenosti mají i moji kolegové
z jiných větších měst a institucí. Vše se přesouvá do diskusí na sociálních sítích. Ty sice hýří kritickými až agresivními

příspěvky, komentáři, šklebíky a gify, ale věci samotné moc
nepřispívají. Překvapilo mě, že s pasivním přístupem má špatné zkušenosti i sama univerzita. Právě s ní chceme daleko
úžeji spolupracovat, zapojovat studenty i akademické pracovníky do projektů města, sdílet témata, jako je například
udržitelný rozvoj, adaptace nejen na klimatické, ale i sociální
změny, diskutovat o budoucnosti Evropy a fungování jejích
institucí nebo třeba jen formulovat podobu veřejných prostranství před univerzitními objekty. Nejen o těchto tématech
jsme se bavili při společných setkáních zástupců obou institucí v uplynulých týdnech. A konkrétní projekty už jsou na stole.
Patří-li měsíc listopad studentům, je to více než symbolické.
Mám rád, když se o věcech jen nemluví, nepíše, ale když
se realizují. Díky vaší iniciativě jsme tak před pár dny vysadili nové stromy a aleje v Chomoutově nebo na Lošově
a chystají se výsadby podél Velkomoravské a Masarykovy
třídy. Zapojení komisí městských častí je opravdu rok od
roku lepší a věřím, že se nám i přes velmi vážné problémy
na příjmové stránce rozpočtu města pro rok 2022 podaří zachovat objem prostředků na estetizaci. Komise tak už nyní
mohou začít připravovat své projekty. Zatímco o strategie
lidé moc zájem nemají, o dění kolem nich se naštěstí zajímají a podoba okolí jejich domovů jim není lhostejná, stejně
jako nám ve vedení města.
Jako místopředseda Svazu měst a obcí České republiky
mám za sebou celou řadu jednání s končící vládou a spolu
se svými kolegy z předsednictva se připravuji na sérii jednání s vládou novou. Rád bych, aby hlas starostů a primátorů, kteří nejlépe vědí, jaké problémy nás v území trápí, jaké
úskalí nám přinášejí vládní a poslanecká rozhodnutí, byl co
nejvíce slyšet a byl taky respektován. Takový příslib zatím od
představitelů nové exekutivy mám a věřím, že se naplní. Přeji
příjemný podzim nejen na draka vám i nově zvoleným poslancům z našeho regionu.
Mirek Žbánek
primátor		

Primátor četl dětem
Oblíbená Noc s Andersenem, kdy si děti hrají, soutěží, poslouchají čtené slovo či samy čtou a nakonec spí mezi regály, se
uskutečnila i v Knihovně města Olomouce. Primátor Miroslav
Žbánek byl na ní pro malé čtenáře překvapením, ale brzy našli
k sobě cestu a rozvinuli diskusi o křestních jménech, sourozeneckých vztazích nebo oblíbených knížkách. Letos děti „spaly
s medvědy“, a tudíž host četl úryvek z knihy No, jo, medvěd! od
Huberta Schirnecka. dtx

Britský velvyslanec poprvé
navštívil Olomouc
Britský velvyslanec Nicholas Stewart Archer poprvé na misi zavítal do Olomouce, avšak společných témat s primátorem našli
pánové hned několik. Řeč byla nejen o krásách a historii města,
ale také o ekologii a potenciálu, který město má v univerzitě
a ve výzkumu a vývoji moderních technologií.
Archer se setkal se zástupci města, kraje a univerzity a také navštívil Český institut výzkumu a pokročilých technologií Catrin. jau
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základě změny legislativy možná připadnou i jesle. Od května
běží práce na zateplení školky v Dělnické ulici v Neředíně a potrvají do března příštího roku. I v tomto případě jsme museli
děti přestěhovat. Od srpna byly umístěny ve škole v Přichystalově ulici, kde se uvolnilo místo po dětech ze Slavonína.
Zatepluje se stále?
Ještě asi pět šest škol a školek vůbec zatepleno není. Jsou to
budovy ze sedmdesátých nebo osmdesátých let, mají stará
okna, což představuje obrovský únik energie. Tristní je stav školy v Černovíře nebo v mateřské škole v Husitské ulici. O situaci
víme a snažíme se ji řešit. V případě rekonstrukce se ale vždy
jedná o desítky milionů korun, přičemž velkou investici si nemůžeme dovolit spustit bez dotací. Ale v případě Husitské biji
na poplach, kde se dá.

„ŠKOLA NA SVATÉM KOPEČKU
JE DOBRÝM ZÁZEMÍM“
Na starosti má 24 základních a 49 mateřských škol a během
léta náměstek primátora Karel Konečný sledoval, jak se mění
a vylepšují. A jen co začal školní rok, vítal v Olomouci delegace
ze zemí V4 a především partnerské Pécse z Maďarska, protože
na radnici má na starosti i zahraniční vztahy.
Jak moc se toho přes léto ve školách změnilo?
Na všech školách se během prázdnin dbá na údržbu. Drobnější opravy elektroinstalatérského typu nebo malování probíhají
téměř všude, ale je to zpravidla i období finalizace velkých rekonstrukcí jako třeba na Svatém Kopečku.
Co to bylo?
Vznikla tam nová tělocvična s nářaďovnou, kabinetem, šatnami
a sociálkami. Ale také čtyři nové odborné učebny, v budově byl
zesílen strop a vestavěn výtah. Všechny stavební práce a nákup
nového vybavení, především špičkové informační techniky stál
zaokrouhleně třicet milionů korun. Kromě školy a žactva bude
tělocvična sloužit i veřejnosti – klubům a spolkům. Prostě je na
Svatém Kopečku dobrým zázemím.
Takže nejmodernější olomoucká škola?
To ne. Nejmodernější je teď jen její dolní pavilon. Ten horní
bych hodnotil téměř opačně.

A je nějaká naděje?
Z jednoho z objektů této mateřské školy by v budoucnu mohly být jesle a na ně se dá pořídit až stoprocentní dotace. To by
nám hodně pomohlo.
Končící rok byl v Olomouci ve znamení Maďarska. Jaký byl?
Šlo především o spolupráci s partnerským městem Pécs, ale
podařilo se nám také zorganizovat summit V4 podporovaný Visegrádským fondem ve výši přes dvacet tisíc euro, což umožnilo
pozvat do Olomouce nejen představitele z Pécse, ale i dalších
měst z Polska, Slovenska i České republiky a také diplomatických a vládních kruhů. Hned nato se ve městě konal povedený
Maďarský den. Byl to úspěšný rok.
Co vás zaujalo na Maďarském dni?
Ta spontaneita! Myslím, že Olomoučany zaujalo úplně všechno.
Výborná gastronomie, delikatesy, víno i jazzové trio. Maďarština na náměstí v podání herců s obřími loutkami byla úžasná.
Malé děti si myslely, že to je asi nějaký pekelný jazyk. Bylo to
jak barokní opera. Rozdaly se také stovky porcí guláše a předvedl se i zvláštní sport teqball. Úplně to sršelo, asi je to dáno
maďarským temperamentem.
Jak bude vypadat příští – polský rok?
Zatím ho připravujeme, postupně vzniká plán akcí. Důraz chceme klást na spolupráci s Krakovem, naším partnerským městem. A do celého projektu chceme i více zapojit univerzitu,
s čímž souhlasilo její nové vedení. Pavel Konečný

Takové velké rekonstrukce se ale za dva měsíce prázdnin asi
nestihnou...
Zaberou tak rok. Letos nejen na Svatém Kopečku, ale i ve Slavoníně na Základní škole Zolova. To samozřejmě komplikovalo
výuku. Zatímco na Kopečku se podařilo najít náhradní řešení v rámci školy, ze Slavonína musely všechny děti dojíždět na
Přichystalovu ulici. Tak si myslím, že se jim, ale i kantorům šlo
v září do vlastní vylepšené školy lehčeji.
Co se ve Slavoníně změnilo?
Vznikly tam dvě nové učebny, šatny pro žáky, zázemí pro učitele i výtah. I tam je nový nábytek, pomůcky a také počítače. Vše
v hodnotě přesahující patnáct milionů korun.
Máte něco ještě „rozděláno“?
Máme na starosti i mateřské školy a v budoucnu nám na
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Karel Konečný
náměstek primátora
Kompetence: odbor školství, oddělení vnějších vztahů.
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ROZBITÉ ZRCADLO, PLATO OD
VAJÍČEK A ZBYTKY Z KUCHYNĚ...
Neobvyklé a nadměrné odpady zamotávají lidem hlavu, přestože konkrétní informace o třídění odpadu, co kam
patří, jsou přímo na barevných sběrných
kontejnerech. A v Olomouci se nyní objevují i nové netypické nádoby – na gastro
odpad, tedy na zbytky z kuchyně.
Zatím na zkoušku je na sídlišti Povel čtyřicet nových nádob na sběr gastroodpadu. Ten následně najde využití při výrobě
bioplynu, potažmo biometanu, elektřiny
a tepla v Rapotíně, kam jej bude svážet
společnost Energy financial group, která bude sběr gastroodpadu zajišťovat.
Pokud se třídění a sběr gastroodpadu
osvědčí, zhruba v polovině příštího roku
bychom mohli najít tyto sběrné nádoby
i jinde ve městě.

Tmavě hnědé
„Větší separaci vytřiditelných složek
biologicky rozložitelného komunálního odpadu nám nově ukládá legislativa.
Na sídlišti Povel mohou lidé do tmavě
hnědých popelnic s označením gastroodpad vhazovat kuchyňské zbytky i prošlé
potraviny. Podtrhuji tmavě hnědé, protože světle hnědé nádoby na bioodpad již
v ulicích máme a právě v nich mnohdy
nesprávně končí gastroodpad živočišného
původu, který tam nepatří,“ uvedl náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák. Do
tmavě hnědých nádob mohou lidé vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů,
jako jsou tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného či živočišného
původu, prošlé potraviny i s původním
obalem, maso, mléčné výrobky, pečivo,
cukrovinky, čaje či kávovou sedlinu. Tento odpad je možné do popelnice vhodit
v jakémkoli obalu kromě skla.
ODPADY

Těsnění proti potkanům
Nádoby na gastroodpad mají speciální těsnící systém, aby vyhozené zbytky
v okolí nezapáchaly a nelákaly třeba
potkany. Podle zkušeností ze Šumperska měla instalace těchto sběrných
nádob dokonce takový efekt, že se
u kontejnerů i v rizikových lokalitách
potkani přestali úplně objevovat. Právě proto, že už je nelákaly zbytky jídla
vyhozené do klasických popelnic na
směsný odpad. Rozmístění gastropopelnic je zakresleno v mapách a zveřejněno na webu města.

Třídění je důležité
„Každá recyklace má smysl. Snad bude
třídění odpadu z kuchyně úspěšné
i v Olomouci,“ věří náměstek Bačák. Především proto, že za směsný odpad město
platí, za vytříděný dostane zaplaceno.
„Kvalitní třídění se může v konečném
důsledku pozitivně odrazit ve výši místního poplatku za odpady. Skládkovné na
skládkách v celé zemi se neustále zvyšuje, a pokud by lidé netřídili vůbec, byl
by poplatek až o padesát procent vyšší
než nyní,“ potvrdila Hana Vacová z městských technických služeb.
A jak je to s platy od vajec? Dříve se
tvrdilo, že jde o recyklovaný papír, který nelze recyklovat. To se již změnilo
díky novým technologickým postupům
a plata od vajíček patří do modrého
kontejneru na papír. Co zůstalo, je pověra o rozbitém zrcadle i to, že do skla
nepatří. Prostě ho zavezte do sběrového dvora.
Olomoučané mají možnost na sběrové dvory v Neředíně a Hodolanech
uložit bezplatně kusový domovní odpad
včetně domácích. ste, pok

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD V OLOMOUCI NEZDRAŽÍ
Přestože náklady na svoz netříděného odpadu rostou, radní se rozhodli ponechat poplatek ve stejné
výši. Olomoučané tak zaplatí stejnou částku jako letos, tedy 804
korun. Návrh městské vyhlášky
musí ještě schválit zastupitelé.
„Poplatek, který se pro každý
rok vypočítává samostatně, neodráží skutečné náklady města
vynaložené na sběr a svoz odpadu. Přesto jsme se rozhodli ponechat ho ve stejné výši jako letos.
Je to vstřícný krok,“ oznámil primátor Mirek Žbánek.
„S ohledem na aktuální výrazné zdražování i na rozhodnutí o zvýšení daně z nemovitostí,
které jsme ovšem museli učinit,
abychom ufinancovali městský
rozpočet, nebudeme lidem dál
přitěžovat,“ komentoval usnesení
primátor Žbánek.
Skutečné náklady na likvidaci
odpadu jsou na obyvatele reálně
o 200 korun vyšší. Rozdíl město
hradí z běžných příjmů, respektive úsporou ve výdajích. „Přestože nám v důsledku pandemie
vzrostla produkce odpadů u všech
komodit o deset procent, rozhodla se rada města nepřenášet
zvýšené náklady na poplatníky,“
objasnil náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák.
Také podmínky pro osvobození a úlevy zůstávají stejné. ste

Cestou postupné obměny se vydaly
Technické služby města Olomouce
při zavádění nového logotypu, který
vytvořil grafik Jano Puškáš. Důvodem je finanční úspora.
„Stará verze byla složitá pro aplikaci. Nové logo jsme poprvé použili na
reflexních tričkách pro zaměstnance,“
potvrdil ekonomicko-obchodní náměstek Milan Štarnovský.
Logo symbolizuje primárně písmena
TSMO, ale lze v něm spatřit i symbol
šestiúhelníku - představitele symetrie, efektivity a pevnosti. pok
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Kaufland otevřel v olomouci
vlajKovou loď moravy
V říjnu byla v Olomouci otevřena zbrusu nová prodejna Kaufland. Vyniká moderním optickým designem
a zároveň bude testovacím místem pro nejnovější technologie. Při její stavbě kladl Kaufland důraz
na ekologii a udržitelnost. Zákazníky osloví i široká nabídka produktů od regionálních dodavatelů.

Tradiční a jedinečné
Olomoucké tvarůžky z Loštic
Mléčné produkty
z Doubravského dvoru
Mléčné a masné produkty
ze Zlaté farmy ve Štětovicích
Báťkovi sirupy vyrobené dle
tradičních receptur i nových
nápadů
Masné a lahůdkářské
výrobky Váhala z Hustopečí
nad Bečvou
Lokální pivo z Hanáckého
pivovaru

Rozhodují
činy.

udržitelný
sortiment
Kaufland je jediný řetězec
s vlastním masozávodem
a díky tomu má perfektní
přehled o kvalitě
a čerstvosti masa
Nabízí více než 200 druhů
čerstvého ovoce a zeleniny
od 50 vybraných lokálních
dodavatelů
Produkty privátní značky
K-Jarmark jsou výhradně
od českých výrobců
Najdete zde široký sortiment
produktů pro vegany,
vegetariány či osoby
s potravinovou intolerancí
Přes 800 produktů má
certifikát udržitelnosti
(Bio, Fairtrade, GOTS,
FSC a další)

186x264_2.indd 1
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eKoloGie
a udržitelnost
Prodejna je vytápěna
pouze odpadním teplem
z chladících boxů
K osvětlení využívá
Kaufland úspornou LED
technologii
V bateriích jsou
nainstalovány spořiče
pitné vody
Kaufland neprodává
jednorázové plastové
produkty a ročně šetří
stovky tun plastu
změnou obalů
V blízkosti prodejny byl
nainstalován hmyzí hotel
podporující městskou
biodiverzitu

sPolečensKÁ
odPovědnost
V následujících 3 letech
rozdělí Kaufland částku
1 000 000 Kč mezi komunitní
projekty v rámci Olomouce
Prodejna je vybavena
defibrilátorem (AED) a nabízí
zcela bezbariérový přístup
včetně speciálního nákupního
koše pro vozíčkáře
Zakrytý prostor nákladové
rampy výrazně snižuje
hlučnost
Prodejna bude zapojena
do Sbírky potravin (20. 11.)
či Vánoční sbírky pro
Světlušku (22. 11.–5. 12.)

INZ2111088

reGionÁlnÍ
ProduKty

20/10/21 11:35
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PASTELKA
ZA PODPORU
Služby pro zrakově postižené podpořili
všichni, kdo si v říjnu koupili bílou pastelku. Ta má připomínat bílou hůl, která

není jen znakem slepoty, ale je především symbolem aktivního a důstojného
života nevidomých.
Sbírka podpoří aktivity, díky nimž mohou nevidomí a těžce zrakově postižení
vést co nejvíce samostatný a plnohodnotný život.
Dobrovolnicí s pastelkou byla i Kateřina Danielová, doktorandka z filozofické
fakulty. „Dělám to letos druhým rokem
a překvapuje mě, že lidé jsou ochotni
přispět i bankovkami. A jiní si nás dokonce hledají, aby mohli přispět. Je vidět, že
sbírka má tradici,“ uvedla Danielová.
Výtěžek každoročně přesahuje sto tisíc

korun a podpoří služby, které poskytuje
obecně prospěšná společnost Tyfloservis
a její zakladatel Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR.
„Bezplatné služby jsou dostupné
všem, kteří mají v dospělém věku vážné potíže s viděním. Výtěžek použijeme
ho k nácviku orientace s bílou holí nebo
jakýchkoliv sebeobslužných dovedností
včetně použití Braillova bodového písma
nebo psaní na klávesnici počítače bez
zrakové kontroly,“ popsala Michaela Ševčíková z olomouckého Tyfloservisu.
Peníze ze sbírky se využijí i na celostátní projekty při výcviku vodicích psů. pok

Milostivé léto: jak se zbavit dluhu u veřejných institucí

Pokud do 28. ledna zaplatí jistinu a 908
korun exekutorovi jako náklady na zastavení exekuce, budou jim odpuštěny
veškeré další poplatky, které vznikly vymáháním exekuce. Tedy úroky či penále.
Lidé s dluhy u veřejných institucí, jako
třeba na sociálním a zdravotním pojištění či u města za nájem, tak budou moci
v tomto období využít jednorázovou
možnost zaplatit svůj dluh výrazně levněji. Dojde k zastavení exekuce a dlužník

bude od zbytku dluhu osvobozen.
„Jedná se o významný institut, prostřednictvím kterého město a jeho
organizace mohou vymoci alespoň
původně vzniklý dluh, získat zpět část
doteď zdánlivě marných pohledávek
a ukončit dlouhá exekuční řízení. Zároveň jde o vstřícný krok vůči dlužníkům,
kteří se tak mohou vymanit z dluhových pastí,“ je přesvědčen primátor Mirek Žbánek.
Podmínkou je, aby šlo o dluh vymáhaný soudním exekutorem a dlužník
nebyl v insolvenci. Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům, ale výhradně na dluh vůči státu,
krajům, městům a obcím či institucím,

ve kterých má stát, obec nebo kraj majetkový podíl a dluh přešel do exekuce,
kterou vede soudní exekutor. Na závazky, které si veřejné instituce vymáhají
samy pomocí daňových nebo správních
exekucí, se toto osvobození nevztahuje.
Exekutorovi sdělte, že chcete využít
Milostivého léta dle článku IV odst. 25
zákona č. 286/2021 Sb.
Exekutor je následně povinen vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí od
placení veškerých dalších vymáhaných
pohledávek přesahujících zaplacenou
jistinu v exekučním řízení.
V Olomouci lze najít pomoc a dluhové poradenství u neziskové organizace
Člověk v tísni. ste

Homesharing

Dražba pro mobilní hospic

Kytičkový den

Spolek Zet-My pomáhá rodinám dětí se
zdravotním znevýhodněním. Klientům
s kombinovaným mentálním postižením
či poruchou autistického spektra poskytuje terénní odlehčovací službu ZET, kterou
kombinuje s metodou homesharingu. Tato
specifická forma odlehčovacího pobytu
spočívá ve sdílené péči na bázi komunitní
pomoci. Více na www.zet-my.cz. dtx

Benefiční aukce spojená s bohatým kulturním programem se koná v pátek 26.
listopadu ve freskovém sále Základní
školy Komenium. Dražit se bude přes
třicet výtvarných děl významných regionálních umělců ve prospěch mobilního hospicu Nejste sami, který slaví páté
výročí činnosti a na finančních darech
je závislý. Aukce začne v 18 hodin. ise

Olomoucký Onko klub Slunečnice se
i letos zapojil do celonárodní sbírky
Ligy proti rakovině. Do Kytičkového
dne, jehož symbolem je měsíček lékařský, se zapojilo šest desítek členek
Slunečnice, které prodaly 3100 kytiček
a na účet získaly téměř 70 tisíc korun.
K dámám ze Slunečnice se přidaly i studentky hejčínského gymnázia. pok

Novela exekučního zákona, kterou na
začátku léta schválil parlament a dostala proto pojmenování Milostivé léto,
umožňuje lidem definitivně se zbavit
dluhů, které mají u veřejných institucí.
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BUSINESS FIRST
Absolvent politologie a právnické fakulty Radim Kašpar (*1985) se nejprve specializoval na politický
marketing a poté působil v marketingových agenturách se službami pro klasické komerční subjekty. Teď
už je přes pět let ředitelem Okresní hospodářské komory Olomouc.

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
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Politologii považuje Radim Kašpar za
dobrou průpravu pro současnou pozici.
„Není totiž jen o politice, ale i o fungování systému a veřejné správy. A komora
je partnerem samosprávy i vlády, takže
legislativu musíme znát a pohybovat se
v ní,“ vysvětlil.
Jako ředitel je zaměstnanec, který prošel výběrovým řízením. „Hodnotilo mě
tehdy devítičlenné představenstvo a celá
dozorčí rada,“ zdůraznil. Prostě si ho vybrali. Byl nejlepší.
Vy sám podnikáte, nebo podnikal jste?
Jako ředitel komory nepodnikám, ale
jsem zodpovědný za celkový chod naší
organizace, takže je to v podstatě jako
řízení klasické firmy.
Co je hlavním účelem komory?
Účel je dán ze zákona, protože hospodářská komora je zřízena na základě
zákona, a když to hodně zjednoduším,
tak hospodářská komora má prosazovat
zájmy podnikatelů, usilovat o jednoduché
podnikatelské prostředí, dělat vše pro to,
aby se tady dobře podnikalo bez zbytečné byrokracie a bez zbytečných překážek.
A cílem je i poskytovat podnikatelům a firmám servis v nejrůznějších oblastech. Ať
už je to podpora polytechnického vzdělávání, informační a poradenské aktivity, podpora exportu. A nejde jen o profit
podnikatelů, ale i místa, kde bydlíme. Podporujeme i lokální patriotismus a pomáháme startupům.

i Univerzita Palackého, Moravská vysoká
škola, několik středních odborných škol
i základní škola.
Proč školy?
Cílem komory je i to, aby byla prostředníkem mezi vzdělávacím systémem a reálnou praxí, protože pokud ty dvě úrovně
budou oddělené, nebude to dávat smysl
a absolventi budou mít kompetence, které neodpovídají tomu, co firmy požadují
od svých zaměstnanců. Také se snažíme zlepšovat image některých oborů.
Olomoucko je i tradiční průmyslová bašta, máme tady silné strojírenství nebo
elektroobory a ty potřebují mladou krev.
A také ty školy musí umět reagovat, protože v businessu se mění skoro všechno ze
dne na den.
Nemůžou se školy navázat na firmy přímo?
Samozřejmě, že ano, ale hospodářská
komora tomu dává nadhled a je platformou, která propojuje. To umíme. A propojování je důležité, třeba i mezi městem
a firmami, protože každý z nich mluví
svou řečí. My pak podstatnou informaci
dostaneme k firmám lépe než město prostřednictvím úředníků.
Jaké jsou vaše poplatky?
Liší se podle počtu zaměstnanců, ale
nejsou nikterak zásadní. Pro menší firmy
jsou symbolické. Živnostník třeba aktuálně platí pětistovku za rok.

Kolik máte členů, nebo kolik zastupujete
podnikatelů?
To jsou dvě odlišné věci, zastupujeme
všechny podnikatele, i ty, kteří našimi členy nejsou. A členů máme na dvě stovky.

Proč by se někdo měl stát členem hospodářské komory, jaký k tomu má důvod?
Protože dostane informační a poradenský servis během celého roku. Bez
jakéhokoliv vlastního úsilí. Sledujeme
novely a změny, se kterými své členy
seznamujeme. Pořádáme pro ně odborné a vzdělávací akce, ale máme i dobrý
networking a pořádáme i společenské
akce a ples. Máme i claim – elitní klub
firem. To nemá evokovat naši nabubřelost, ale naopak chceme, aby ty firmy
spolu komunikovaly a dělaly business
mezi sebou, aby to bohatství zůstalo
tady u nás v regionu. Naši členové se
mají možnost potkat se i na shromáždění delegátů, což je vlastně valná
hromada, kde dostáváme zpětnou vazbu, a jednou za tři roky si členové volí
představenstvo, tedy vedení komory.

Jaká je jejich struktura?
Pestrá. Od jednotlivců, živnostníků přes
malé a střední firmy až po nejdůležitější
zaměstnavatele, jako jsou Nestlé, Miele
nebo Extralibur Army. Ale mezi členy je

Kolik je tady podnikatelů?
Myslím, že formálně kolem třiceti tisíc, což
ale neznamená, že se každý podnikatelskou činností úplně živí. Ale v případě eseróček je to číslo výrazně menší. Kdybych

Daří se vám to?
Jak v čem. Je potřeba rozlišovat regionální úroveň a je potřeba dívat se i na to,
jak to vypadá na celostátní úrovni, protože podnikatelské prostředí je ovlivněno
dost legislativou. Hospodářská komora
České republiky je připomínkovým místem legislativy. Ale neznamená to, že
má rozhodující pravomoc, zákony může
jen připomínkovat a legislativní prostředí je složité a mnohdy tak kostrbaté, že
ne vždy podnikatelé jásají, jak jsou věci
nastaveny.
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ale sečetl zaměstnance nebo obrat našich
členů, tak přesahujeme padesát procent.
Zastupujeme tedy opravdu relevantní sílu,
nepřímo samozřejmě všechny.
Změnil něco covid?
Potvrdil to, že kdo chce v budoucnu
přežít, bude muset umět rychle reagovat na změny. Právě proto je důležitá
ta komunikace v regionu, protože covid
narušil také dodavatelsko-odběratelské
řetězce. Což se projevuje na extrémním
zdražování materiálů nebo kontejnerové
dopravy. To nám ukazuje, že nemůžeme
být závislí na Číně, ale naopak musíme
některé věci vracet k nám.
Když to vztáhneme lokálně, třeba k akci
Olomouc si pomáhá... Pomohla si?
Určitě se projevila solidarita. Ale byl to
projekt, který cílil na služby, na pohostinství či kadeřnice, a lidé pochopili, že situace je vážná a musí jim pomoci, a to se
dělo. Byl to jeden ze střípků, který vznikl
ze spolupráce města a komory.
Olomouc už není ryze potravinářsky zaměřená, co dnes dominuje?
V popředí je zcela jistě strojírenství,
elektroobory a specifické segmenty
jako čerpadlářství, optika. Potravinářský průmysl a služby s tím spojené hrají
stále svou roli a služby obecně také
samozřejmě.
Co považujete za nejdůležitější téma pro
business?
Firmy nejvíc nedostatek zaměstnanců
a jsou mnohdy až na hraně. Téma číslo
jedna je nedostatek lidí. Druhé téma je
byrokracie a složitá legislativa.
A konkrétně v Olomouci?
Také absence rozvojových ploch. S tím
souvisí i územní plán, složitost výstavby
v Olomouci a délka celého povolovacího
procesu. Dneska trvá dlouho, než se záměr uvede do praxe.
Zažil jste za těch pět let nějakou dramatickou změnu – k lepšímu nebo horšímu?
Dramatickou určitě ne. Zažil jsem některé restrukturalizace, ale většina firem
z našich členů se vyvíjí, prosperují a posunují kupředu.
Máte recept na úspěšné podnikání?
Dívat se kolem sebe a říct si, jak bude
moje služba či produkt vypadat, porovnat ho s konkurencí a najít přidanou hodnotu. A pak je to o osobní píli a jít si za
svým. Pavel Konečný
ROZHOVOR

GULÁŠ
A MAĎARŠTINA
Pohádka Ďáblem zoraná hora loutkového divadla Bóbita z Pécse byla jednou
z nejvýraznějších částí Maďarského dne
v Olomouci. Tou druhou byla ochutnávka
speciálního fazolového guláše podle receptu z regionu Baranya. Obě divadelní
představení sledovalo zaplněné hlediště,
na guláš se stály dlouhé fronty.
Maďarský den byl jedním z vrcholů letošního česko-maďarského roku, nikoliv
však akcí poslední. Maďarský akcent budou mít i Olomoucké vinné slavnosti nebo
velký koncertní program maďarských klasiků v podání Moravské filharmonie. mif
OBRAZEM

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Nové Centrum kožní
prevence vám vyšetří
znaménka umělou inteligencí
Malé tečky, které ale umí způsobit velké problémy. Mateřská znaménka bychom
měli pravidelně hlídat, mohou totiž být projevem melanomu, tedy nebezpečné
rakoviny kůže. Pomůže nechat si je pravidelně zkontrolovat u dermatologa.
Nově vybudované Centrum kožní prevence Kliniky Švýcarská v Olomouci nabízí
vyšetření nejmodernějším diagnostickým celotělovým skenerem, který využívá
umělou inteligenci.
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dermatoložka Kliniky Švýcarská
Martina Matzenauer

a nabízí včasnou a přesnou kožní prevenci.
Jedna z výhod jejího využití spočívá také
v tom, že při vaší příští návštěvě za rok porovnají nové snímky s původními a okamžitě
odhalí i ty nejmenší změny, které nemusí být
okem patrné.
Preventivní vyšetření znamének celotělovým
skenerem v Centru kožní prevence Kliniky
Švýcarská stojí dva a půl tisíce korun a pět set
korun na něj přispívají zdravotní pojišťovny.
Slovo dermatoložky na závěr
Pokud vyšetření opravdu odhalí nebezpečný
nález, do dalšího postupu se zapojují spolupracující specialisté. Dermatoložka Martina
Matzenauer připomíná: „Kůže je jediný
orgán který můžeme kompletně vyšetřit
pohledem. Ten ale mnohdy nestačí! Nejpřesnější preventivní vyšetření znamének je
pomocí celotělového skeneru s umělou
inteligencí, který analyzuje
stovky znamének během
několika minut. Udělejte si čas
na vyšetření. Přijďte včas!“

INZ2111090

můžeme pomoci zrcátkem. Každopádně
Co říká statistika?
znaménka je vhodné si nechat vyšetřit
Podle údajů z Národního onkologického
jednou ročně lékařem i v případě, že jsme
registru u nás lékaři ročně diagnostikují
dosud neměli žádné kožní problémy,“
přibližně tři a půl tisíce nových případů
vysvětluje vedoucí dermatoložka Kliniky
melanomu a kolem pěti set pacientů
Švýcarská Martina Matzenauer.
na něj bohužel umírá. Mezi náchylnější
část populace patří
Nová lékařská techlidé se světlejší kůží
„Pro úspěšnou léčbu
nologie s umělou
i vlasy, věkem mezi
je naprosto nezbytná
inteligencí
35 až 75 lety, s větším
Nově otevřené
počtem znamének
včasná diagnostika,
Centrum kožní
nebo rodinnou
ke které vede návštěva
prevence se cíleně
anamnézou. A také ti,
kožního lékaře.“
zaměřuje na včasné
kteří se příliš vystavují
a co nejpřesnější
slunci nebo se proti
vyšetření kožních znamének. K tomu
němu dostatečně nechrání, případně se
využívá nejmodernější celotělový digitální
vážně spálili například v dětství, kdy je
skener FotoFinder ATBM Master, který
pokožka nejcitlivější. Snědá kůže je sice
během několika minut zmapuje stovky
stále ideálem krásy a k létu neodmyslitelně
znamének a analyzuje je za pomoci umělé
patří, jenže nadměrné opalování nebo
inteligence. Samotné vyšetření je rychlé,
podceňování používání krémů s vysokým
nebolestivé a bezkontaktní. Pacient se
ochranným faktorem je jednou z nejpostaví před přístroj, který ho vyfotí
častějších příčin vzniku melanomu.
a zmapuje všechna znaménka na těle.
Ta vybraná potom lékař podrobně prohlíží
Vyšetření znamének jednou ročně
speciální dermatoskopickou kamerou se
U svých mateřských znamének pravidelně
400násobným zvětšením a nález může
kontrolujte, zda se nemění jejich velikost,
srovnávat s aktualizovanou databází
obrysy, tvar a barva, tedy jestli netmavnou
nálezů u ostatní populace. Tento postup
nebo naopak výrazně nesvětlají. „Domácí
významně urychlí a zpřesní práci lékaře.
samovyšetření je ideální i za pomoci druhé
Metoda tedy účinně spojuje zkušenosti
osoby, která může zkontrolovat těžko
lékařů s nejmodernějšími technologiemi
viditelná místa. Pokud to nejde, tak si

Závody tanečních párů a beseda s Evou Graham Romanovou
26. ročník mezinárodního závodu v tancích na ledě Memoriál Pavla Romana se
bude od 5. do 7. listopadu konat na olomouckém zimním stadionu.
Letos se tohoto klání zúčastní taneční
páry z dvanácti zemí Evropy a atraktivní
bude také účast nejlepšího českého tanečního páru sourozenců Natalie a Filipa
Taschlerových.
V rámci Českého poháru budou startovat i závodnice kategorie juniorek.
V této kategorii se představí závodnice
z FSC Olomouc Kateřina Hladišová, Sára
Hubáčková a Nela Šreková. Z pověření
Českého krasobruslařského svazu pořádá tento závod oddíl krasobruslení FSC
Olomouc a záštitu nad ním převzala náměstkyně primátora Markéta Záleská.

„Memoriál Pavla Romana je tradiční akce
s mezinárodním kreditem. Zaslouží si
podporu, navíc v ní startují všechny věkové kategorie a především pro mladé závodníky patří mezi vrcholy sezony. Mám
velkou radost, že v hledišti bude také
sestra Pavla Romana Eva Graham Romanová, krasobruslařská legenda, která
naše město proslavila po celém světě
a opakovaně se do svého rodiště vrací,“
řekla náměstkyně Záleská.
Součástí závodu bude také beseda
s olomouckou rodačkou a čtyřnásobnou
mistryní světa, která proběhne 4. listopadu od 15.30 hodin v Divadle na Šantovce.
„Paní Eva Graham Romanová je příjemná dáma. Setkání s takovou osobností
bude velký zážitek,“ dodala náměstkyně.
Vstup na besedu je volný. deš

Judisté zářili na mistrovství republiky
Po více než roce bojovali judisté o tituly
mistrů České republiky mužů a žen. Tentokrát hostil soutěž Judo Klub Olomouc
ve sportovní hale Univerzity Palackého.
Domácí klub a jeho tréninkové centrum
se v celkovém součtu medailí ze všech
klubů umístil na prvním místě, když získal pět medailí a tři tituly mistrů České
republiky pro rok 2021.
Horkými favority soutěže byli tři olomoučtí sportovci David Klammert, mistr Evropy do 23 let a účastník Letních
olympijských her 2021 v Tokyu, Renata
Zachová, mistryně Evropy juniorů a dvojnásobná medailistka ze dvou světových
Grand Prix, a Tomáš Raška, sedmnáctiletý bronzový medailista z Mistrovství
Evropy kadetů 2021.

Váhový přestup, zranění
a zkušenost
David Klammert jako nasazená jednička
prošel celým turnajem velmi obstojně,
a to i za situace, kdy přestoupil do vyšší
váhy do 100 kg. Renata Zachová zaznamenala ve váhové kategorii do 70 kg
celkem pět výher, z nichž se její poslední
zápas odehrával s olomouckou závodnicí
Lucií Pustějovskou, dvojnásobnou zlatou
medailistkou z evropských dorosteneckých pohárů. Té však kvůli výkonu, jenž
byl způsoben vlivem doznívajícího zranění, a tedy i nižšímu počtu bodů, utekla jen
o malý kousek cenná bronzová medaile.
Tomáš Raška se v těžké váze nad 100
kg probojoval až do finále, kde se střetl s medailistou ze světového Grand Prix
SPORT

a bojovníkem o účast na letní olympijské
hry Michalem Horákem z USK Praha. Střet
mladické energie s dlouholetými zkušenostmi v mužské reprezentaci posunul
domácího závodníka na bronzovou pozici.

Přespolní medailistky
Medailistky odjinud trénující v olomouckém centru, ale vystupující pod svým domovským klubem byly zlínská závodnice
Veronika Horáková, která ve váze do 52
kg úspěšně obhájila titul mistryně České
republiky, a Barbora Ondroušková z Hranic, jež v kategorii žen nad 78 kg obsadila stříbrnou pozici.
„Po covidové pauze jsme tuto soutěž
chtěli pojmout trošku jinak. Osvěžit ji,
zpřístupnit ji široké populaci prostřednictvím divácky jímavé show a doprovodných komentářů k jednotlivým soubojům
a ukázat tak, že judo v Olomouci prostě
dělat umíme. Nikdy bychom se ale neobešli bez pomoci rodičů našich sportovců, přátel a štědrých sponzorů, kteří
nám naše představy pomohli naplnit ve
skutečnost,“ komentoval závod Adam
Suchánek, jeden z hlavních organizátorů
celé soutěže. deš

MASKOT DĚTSKÉ OLYMPIÁDY
V příštím roce bude Olomouc centrem jubilejní desáté Olympiády dětí
a mládeže. O medaile se bude bojovat v termínu od 26. do 30. června ve
dvaceti disciplínách. A poprvé bude
v programu šerm. Právě zástupce
tohoto sportu a účastník olympiády
v Tokiu Jakub Jurka se stal ambasadorem sportovního svátku.
Pořadatelé již představili maskota.
Je to orel vyvedený v barvách pořádajícího kraje, držící českou vlajku.
„Olympiádu dětí a mládeže vnímáme hlavně jako akci, která motivuje
mládež zůstat u sportu a zlepšovat
se v něm, což je v této době zásadní,“ uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Podle něj
Olomoucký kraj připravuje skvělé
podmínky na svých sportovištích
a i díky tomu se na olympiádu vrací
kanoistika a nově se představí šerm.
Závodníci poměří své síly ve dvaceti
sportech na čtyřiatřiceti sportovištích. Od roku 2003 se Olympiády
dětí a mládeže zúčastnilo téměř čtyřicet tisíc mladých sportovců. deš
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Dodržujeme platná hygienická opatření, nutná rezervace.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
2. 11.

AKCE
4. 11. 16 hodin nám. Republiky – Renesance v evropských zemích –
s Věrou Mičkovou společně nad obrazy El Greca, A. Dürera či H. Bosche
585 545 123, dospele@kmol.cz
4. 11. 13–18 hodin pobočka Holice – Macramé peříčka – dílnička pro
děti, 730 815 117, holice@kmol.cz
5. 11. 12–16 hodin pobočka Brněnská – Podzimní tvoření – výroba výzdob do pokojíčku, 731 611 842, brnenska@kmol.cz
9. 11. 17 hodin pobočka Brněnská – Bylinkami na imunitu s Dagmar
Langovou – harmonizace těla a posílení imunitu přírodní cestou,
731 611 842, brnenska@kmol.cz
10. 11. 10 hodin pobočka Neředín – Se zvířátky do pohádky – celostátní
projekt věnovaný podpoře čtenářství dětí již od narození pokračuje setkáním rodičů s dětmi do 6 let, 737 115 178, neredin@kmol.cz
10. 11. 12:3–13:30 hodin oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky –
Rozprávky – povídání o slovenštině a slovenských knihách
11. 11. od 16 hodin nám. Republiky – kreativní dílna Malování kamínků
– možnost vyzkoušet si techniku malování na kameny. Vše bude k dispozici. 585 545 123, dospele@kmol.cz
15. 11. a 29. 11. 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
18. 11. 13–18 hodin pobočka Holice – Advent se blíží – dílnička pro
všechny čtenáře, 730 815 117, holice@kmol.cz
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Louskáček - Kouzelný příběh
Vánoční čas plný tajemství
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23. 11. 19:00
24. 11. 18:00

26. 11. 19:00

25. 11. 17:00

27. 11.

19:00

28. 11. 18:00
29. 11. 19:00

Pohádka
Pohádka

Divadelní Flora

Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést
Lovci perel
Exotická opera
Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích

20. 11. 14:00

21. 11. 17:00

Divadelní Flora

Balet

Virtual Ritual

20. 11. 17:30

Činohra

Divadelní Flora

Baletní dílna Louskáček - Kouzelný
příběh
Kouzla všude kolem nás!

Pobočka Brněnská zve na obrázky překreslované na sklo. Podmalby zdobívaly příbytky našich předků většinou nad stolem, kde se rodina scházela.

www.olomouc.eu

Balet

19. 11. 19:00

24. 11. 19:00
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Divadelní Flora

Divadelní Flora

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

Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít kreativní plakáty aranžérů SOŠOS Štursova, zaměřené na udržitelný rozvoj.

Divadelní Flora

Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje
vaše bránice…
Vladař
Divadlo Komedie Praha
Krkonošská pohádka
Divadlo Šumperk
Krkonošská pohádka
Divadlo Šumperk

16. 11. 19:00

Pobočka Holice nabízí fotografie Petra Palarčíka inspirované mostem na
Masarykově ulici v Olomouci zvaným Rejnok.

Divadelní Flora

Unheimliches Tal - Tísnivé údolí

16. 11. 19:00

VÝSTAVY

Balet

13. 11. 15:00

18. 11. 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Den poezie – Petr Kozel
a jeho novinka Krajiny (mého) srdce, 731 123 081, jungmannova@kmol.cz

27. 11. 8–12 hodin nám. Republiky – Den pro dětskou knihu – tradiční
program zaměřený na dětskou literaturu – pohádková soutěž, výtvarná
dílna a živá návštěva z olomoucké zoo.

Balet

Divadelní Flora

Giselle
O lásce na první pohled

26. 11. 16:30 hodin nám. Republiky – Pohádkové vyprávění pro Jolinku
– křest knihy Jany Švaňhalové pro děti, umožňující objevovat krásu i tajemství dětského světa, 585 545 123, dospele@kmol.cz

Činohra

Unheimliches Tal - Tísnivé údolí

Unheimliches Tal - Tísnivé údolí

25. 11. 16 hodin nám. Republiky – kreativní dílna S hlínou – lze si vyzkoušet volné modelování, práci s klasickou i samotvrdnoucí hlínou,
s různými hrnčířskými nástroji a malování výrobků různými druhy barev,
585 545 123, dospele@kmol.cz

Činohra

12. 11. 19:00

14. 11. 16:00

23. 11. 17 hodin nám. Republiky – Esoterický Egypt – Eva Kolářová
představí monumentální chrámy zasvěcené bohům a poodkryje tajemství, která v sobě ukrývají, 585 545 123, dospele@kmol.cz

Činohra

Divadelní Flora

Od nehybnosti k pohybu
Workshop
Kacířské eseje
Studio Hrdinů Praha
Louskáček - Kouzelný příběh
Vánoční čas plný tajemství
Pan Scrooge
Kde jiní končí, my začínáme
Nedotknutelní
Česká divadelní premiéra

18. 11. 16–18 hodin pobočka Brněnská – Náramkování – výroba náramků z korálků pod vedením výtvarnice Ivety Skřivánkové, 731 611 842,
brnenska@kmol.cz

22. 11. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – přivítáme další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či nové stolní hry,
585 545 123, dospele@kmol.cz

Divadelní Flora

Dokonalá svatba
Tohle bude ještě náročný...
Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme
hrát!
Královny
Kde je humor, je i naděje
Louskáček - Kouzelný příběh
Vánoční čas plný tajemství

Činohra
Opera
Opera
Divadelní Flora

Virtual Ritual

Balet
Divadelní Flora

Louskáček - Kouzelný příběh
Vánoční čas plný tajemství
Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození
Grandbrothers
Koncert
Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta
Zahradníček / Vše mé je tvé
Divadelní spolek Jedl
Zahradníček / Vše mé je tvé
Divadelní spolek Jedl
Noc na Karlštejně
Romantická komedie plná známých
a oblíbených melodií
Zahradníček / Vše mé je tvé
Divadelní spolek Jedl
Zánik samoty Berhof
Daleko od konce, daleko od začátku
Sláva a pád krále Otakara
Divadlo Komedie Praha
Hrdinové kapitalistické práce
Divadlo Komedie Praha
Zánik samoty Berhof
Daleko od konce, daleko od začátku

Balet
Opera
Divadelní Flora
Opereta
Divadelní Flora
Divadelní Flora
Muzikál
Divadelní Flora
Činohra
Divadelní Flora
Divadelní Flora
Činohra

KULTURNÍ PROGRAM

Přátelské setkání

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

Od 10. do 27. listopadu vystavuje v Galerii města Olomouce svá
díla Věra Kovářová. Jubilejní výstavu přerovská rodačka nazvala Přátelské setkání a pozvala si na ni olomouckou výtvarnici
Báru Bendovou a Petra Válka, který stejně jako Kovářová žije
na Šumpersku.
Všichni tři výtvarníci nejsou olomoucké veřejnosti neznámí, protože
se tady již prezentovali několikrát na
svých samostatných nebo kolektivních výstavách.
Galerie na Dolním náměstí se
tentokrát zaplní grafikou, keramikou
i obrazy a bude plná barev a fantazie. Na vernisáži ji zpestří i hudební
performance Petra Válka. ise

4. 11.
19:00
Reduta

Vodní inspirace v hudbě
Santa Ratniece, Justé Janulyté, Shant
Nadi, Mirjam Tally
Miroslav Beinhauer – klavír, Pavel Zlámal
– saxofony, Peter Vrábel – dirigent

7. 11.
10:30
Reduta

Den hraček
Klára Beriša – soprán, Michal Marhold –
baryton, Jiří Sova – křídlovka, Miloš Machek – dirigent

11. 11.
19:00
Reduta

Když promluví vášeň. Strhující inspirace
maďarským folklórem
György Ligeti, Ludwig van Beethoven,
Ernő Dohnányi, Zoltán Kodály
Nino Gvetadze – klavír, Zsolt Hamar –
dirigent

22.11.
19:00
Husův sbor

Komorní soubory MFO a světový hornista
Radek Baborák
Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Felix Mendelssohn-Bartholdy
Radek Baborák – lesní roh a umělecký
vedoucí

PR2111080

eshop.olomouc.eu

www.mfo.cz

ČASOVĚ
OMEZENÁ

INZ2111091

AKCE

KULTURNÍ PROGRAM

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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FESTIVAL DIVADELNÍ FLORA
UVEDE NA JEVIŠTĚ I ROBOTA
Energická adaptace Tří mušketýrů v podání Bavorské státní činohry odstartovala v říjnu festival Divadelní Flora. Ten
potrvá až do prosince.
Divadelní Flora letos probíhá v netradičním termínu a také v nestandardním protiepidemickém módu.
„Podzimní harmonogram několikrát odložené Flory jsme se rozhodli

rozprostřít do delšího časového období a předejít tak opakované kumulaci
návštěvníků během jednotlivých dnů.
Kromě několika desítek divadelních
představení a besed až do poloviny prosince nabízíme emancipovaný hudební
či filmový program nebo workshopy, dohromady na šest desítek akcí,“ zve na festivalová setkání po téměř dvou a půlleté
odmlce ředitel festivalu Petr Nerušil.

Přehlídka, zastřešená mottem Krásný
nový svět, se vedle uvádění špičkových
tuzemských titulů už popáté zaměřuje na mapování německojazyčného
kulturního prostoru. To dokazovalo
i hostování legendárního souboru Berliner Ensemble.
Vedle spousty českých činoherních inscenací či šestice domácích
i zahraničních tanečních představení
a performancí bude k vrcholům devítitýdenní přehlídky patřit zcela netradiční produkce, kterou bude hned
třikrát hostit komorní sál Mozartea
v Arcidiecézním muzeu. Na společný projekt renomované experimentální skupiny Rimini Protokoll Berlín
a německého divadla roku Münchner
Kammerspiele – Tísnivé údolí, jehož
jediným protagonistou je robot z festivalového vizuálu, zvou pořadatelé Flory od 12. do 14. listopadu. pok

Třicátiny
Instalace Jitky Havlíčkové nazvaná
Viktor –Pomník automobilu
připomíná na Horním náměstí,
že Galerie Caesar slaví třicet let
svého vzniku. Jejím posláním jsou
experimentální a nekomerční
přehlídky významných českých
i zahraničních umělců. Prostor
je věnován začínajícím autorům,
umění instalace i akce, architektuře,
fotografii a kvalitnímu umění. pok

Jubilejní rok evangelické konzervatoře
Konzervatoř Evangelické akademie slaví
třicet let. Úvod oslav, které potrvají do
dubna, obstaral v říjnu zahajovací koncert nazvaný To nejlepší z klasiky. Vrcholem bude závěrečný koncert v Redutě.
„Posluchači si mohou vybrat ze široké
nabídky hudebních událostí od drobných
komorních koncertů přes adventní či velikonoční rozjímání až po vokálně instrumentální díla či průřez operou Figarova
svatba,“ uvedla za konzervatoř Alice
Ondrejková.
Koncerty studentů, pedagogů a jejich
hostů se odehrají v barokní budově školy ve Wurmově ulici, ale také ve Vlastivědném muzeu, Arcibiskupském paláci,
Domu u parku či v evangelickém kostele.
Slavnostní atmosféru bude mít
celý školní rok. Konzervatoř Evangelické akademie připravila pro tuto
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výjimečnou příležitost také speciální
jubilejní abonmá.
Ke vzniku konzervatoře přispěla na počátku 90. let iniciativa manželů Horkých,
kteří usilovali o znovuobnovení tradice
církevního hudebního školství u nás. Před
deseti lety se hudební střední škola přestěhovala z Kroměříže do Olomouce. pok

www.olomouc.eu

NOVÝM ŠÉFEM BALETU
BUDE JAN FOUSEK
Po třech sezonách odchází
k 31. prosinci z funkce uměleckého šéfa baletu Michal Štípa. Své
rozhodnutí oznámil již v úvodu sezony, přesto ještě připraví
naplánovaný premiérový titul
Louskáček – Kouzelný příběh. Do
čela baletu se postaví dlouholetý
sólista baletu Národního divadla
v Brně, držitel dvou Cen Thálie
a pedagog Jan Fousek.
„Musím říct, že jsem byl nabídkou Moravského divadla potěšen. Je to pro mě krok vpřed
a do neznáma, proto tuto funkci
přijímám s velkým respektem
a velkou pokorou,“ sdělil Fousek.
Za prioritu považuje stabilizaci
souboru. pok

KULTURA

PROFIL NÁVŠTĚVNÍKA: KROMĚ
POZNÁNÍ LÁKALA TURISTY I RELAXACE
Pravidelný výzkum oddělení cestovního
ruchu nazvaný Profil návštěvníka přinesl
po pandemii až nečekané závěry. Výrazně vzrostl zájem o odpočinek a relaxaci, častěji přijíždějí návštěvníci vlakem
a oslovila je kampaň nazvaná Léto na
pohodu.
Výzkum potvrdil, že Olomouc je nadále oblíbenou destinací. „Klíčová zjištění
ukázala, že domácí turistika letos vládla.
Tento trend byl pandemií covidu jen posílen. Ukázalo se, že převažujícím segmentem turistů jsou rodiny s dětmi, mladé
bezdětné páry a skupiny přátel. Přijíždí
také stále více mileniálů a generace Z.
Kromě poznání je hlavním důvodem návštěvy Olomouce odpočinek a relaxace,“
komentovala výsledky výzkumu náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Čísla a grafy potvrzují i další skutečnosti, například že 77 procent

Návštěva
6%

6%

4%

Akce

Veletrh
3%

Význam sociálních sítí roste
„U českých klientů výrazně roste podíl sociálních sítí jako zdroje informací předcházejících plánování cesty do Olomouce. To
ukazuje, že jsme se vydali správným směrem a že náš facebookový profil Olomouc
Tourism dobře funguje,“ prohlásila vedoucí
Informačního centra Jitka Lučanová.
Podle výzkumu ve srovnání s rokem
2020, kdy byly sociální sítě hlavním
zdrojem informací k návštěvě města jen
u čtyř procent dotázaných, v letošním
roce činí již tento podíl 14 procent.
„Klíčové ukazatele potvrdily, že zabrala i kampaň Léto na pohodu, která
prodloužila délku pobytů v Olomouci,“
uvedla vedoucí odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu Karin Vykydalová.

Severočeši i Valaši v soukromí
Ve srovnání s rokem 2020 se sice snížil
počet turistů z Prahy, ale výrazný skok
nastal v počtu příjezdů z Libereckého,
Zlínského a Pardubického kraje.
Data ukázala, že dochází k přesunu
ubytování do soukromí a přes celkově
pozitivní hodnocení spokojenosti s pobytem v Olomouci nelze přehlédnout
některé kritické odezvy respondentů.
Návštěvníci měli výhrady k nedostatku

Olomouc ve Vídni
a na Slovensku
Dvě vídeňské tramvaje jezdily na
podzim po rakouské metropoli
s olomouckým motivem. Umístění reklamy platila agentura Czech
Tourism zřízená ministerstvem hospodářství. Kampaň s názvem Světové Česko se objevila i na Slovensku,
kde Olomouc jezdila na autobusech Slovak Lines v regionech Bratislavy, Trnavy a Nitry. pok

PR2111081

2%

2021

9%

Relax

2020

31 %

9%

31 %

49 %

Poznání

Hlavní důvody návštěvy
města Olomouce 2020 a 2021

návštěvníků přijíždí na vlastní pěst, že si
svou cestu organizují sami a že o 18 procent vzrostlo používání turistické slevové
karty Olomouc Region Card.

veřejných WC, otevíracím dobám obchodů v centru města, většímu množství
bezdomovců na viditelných místech či
problematické dostupnosti některých
památek pro osoby s postižením.
Výzkum vedli Miroslav Rončák
a Vladimír Hobza z Univerzity Palackého. Vlastní šetření probíhalo v červenci a srpnu v Informačním centru.
V září proběhla optická a logická kontrola získaných dat, jejich matematicko-statistická analýza a zpracování
závěrečné zprávy.
Do výzkumu se zapojilo 204 respondentů. Největší část (38 procent) tvořili lidé
ve věku od 26 do 34 let. Podle vzdělání
absolvovalo 46 procent dotazovaných
vysokou školu. pok

OLOMOUCKÉ ZRCADLO

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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MEDAILE ZA VĚRNOU SLUŽBU
Sedmdesát hasičů převzalo v říjnu medaile Za věrnost ve třech stupních. Udělil
jim je generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.
Medaili Za věrnost I. stupně si z rukou krajského ředitele Karla Koláříka

převzali tři příslušníci. Bylo tak oceněno jejich příkladné plnění služebních
povinností ve spojení s dobou trvání
služebního poměru v délce třicet a více
let. Ocenění obdržela ekonomická náměstkyně Marcela Chromcová, dlouholetý olomoucký instruktor pro práci

ve výšce a nad volnou hloubkou Dušan
Dutzsák a zkušený prostějovský hasič
Pavel Jarmar, který aktivně reprezentoval sbor v požárním sportu.
Medaile Za věrnost II. stupně byla
udělena 31 příslušníkům za dvacetiletou
službu a 35 hasičů dostalo medaile Za
věrnost III. stupně po deseti letech příkladné služby.
Na slavnostním ceremoniálu byly
předány i dvě Čestné medaile. „Aleně Hložkové za rozvoj integrovaného
záchranného systému v Olomouckém
kraji a náměstkovi ředitele pro vnější
službu olomouckého ředitelství policie
Petru Tománkovi,“ potvrdila mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Tři medaile HZS Olomouckého kraje dostali Věra Kovářová za dlouholetou spolupráci v oblasti krizového
řízení a Martin Svoboda s Luďkem Ordeltem z vedení olomoucké vojenské
nemocnice. dtx

Strážníci připravili branné závody pro děti i seniory
Začátkem podzimu zorganizovala olomoucká městská policie na Svatém Kopečku v areálu zoo branné závody pro
seniory a žáky základních škol.
„U seniorů se mezi sebou na tříkilometrové trati utkalo jedenadvacet tříčlenných družstev. Nejlépe se s nástrahami
vypořádalo družstvo s názvem Svatý
Kopeček, druhé místo obsadil Droždín 2
a třetí skončilo družstvo Pešek,“ vyjmenoval mluvčí strážníků Petr Čunderle.
Na delší trať se pak vydalo 14 pětičlenných družstev žáků základních
škol, které bojovaly o putovní pohár
primátora. „Vítězem se nakonec stalo
družstvo ze Základní církevní školy sv.

Voršily, druhé místo obsadila škola Svatoplukova a třetí místo vybojovali žáci
z Gorkého,“ doplnil Čunderle.
Senioři i děti řešili na 14 stanovištích úkoly z oblasti topografie, zoologie,

botaniky a činností spojených s mimořádnými událostmi. Dále prověřila
účastníky doplňková stanoviště v podobě laserové střelnice, hodu šipkami
nebo lanové dráhy. dtx

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 605 017 245

Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot
a mastnot v odvětrávací šachtě.
po
př
ed

INZ2111092

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

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo.

www.plicedomu.cz

Jak to bude s poplatky za parkování, zvláště pro motoristy,
co mají více aut, a proč vzniká nové značení cyklostezek?
Vedení města, ale i úředníci magistrátu odpovídají čtenářům Olomouckých listů na jejich dotazy. Odpovědi pravidelně publikujeme
v této rubrice s názvem Otevřená radnice. Důvodem je transparentní postup při rozhodování a objasňování souvislostí, které nemusí
být na první pohled zřejmé. Pokud chcete informace z první ruky, ptejte se dál.

Jak to bude s poplatky za parkování, které se chystají –
spousta rodin má i dvě auta a ještě třeba služební, které
parkuje před domem, pak není místo pro ostatní občany. Proto budou všichni platit městské parkovné? Nezdá
se mi to spravedlivé třeba vůči starým lidem, kteří chodí
o berlích a auto potřebují k odvozu k lékaři nebo na větší
nákup.

Proč je zrušeno původní značení oddělených pruhů pro
cyklisty a chodce v úseku od Rudolfovy aleje směrem do
ulice U Botanické zahrady a k železničnímu přejezdu?
Několik let trvalo, než si obě skupiny uživatelů zvykly na
tento režim ve velmi frekventovaném úseku, a nyní, kdy
tento provoz už dobře fungoval, je nutno ho změnit?

Stanislav Novotný
Miloslava Strnadlová

Myslím, že se nemusíte příliš obávat. Dlouhodobé parkování rezidentů bude zpoplatněno v řádu
stokorun za rok, což je v podstatě
administrativní poplatek přijatelný i pro seniory. Naopak pro druhé a další vozidlo jsou už ceny za
stání navrženy v rozsahu od deseti do šestnácti tisíc korun za rok, podle typu a zóny.
Všechny zaváděné poplatky v rámci nové parkovací politiky
mají regulační charakter a navrženy jsou tak, aby zlepšily
situaci s parkováním v jednotlivých oblastech města. Výše
poplatků byla předmětem dlouhé diskuze, kdy cílem je
zvýhodnit obyvatele s trvalým pobytem v dané zóně. Navíc
vybrané peníze putují do fondu mobility, ze kterého bude
financován rozvoj nových parkovacích míst, stavba parkovacích domů i opatření pro bezpečnost v dopravě.
Veškeré návrhy a informace k parkovací politice včetně interaktivní mapy jsou shrnuty na webu Spokojená Olomouc,
kde jsou i odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.
Mirek Žbánek
primátor

Jistá nevraživost mezi chodci
a cyklisty se již nějakou dobu kumuluje právě na stezkách s odděleným provozem vedených po celé
délce Smetanových sadů v souběhu s Vídeňskou ulicí s vyznačenou
dělicí čárou uprostřed. Cyklisté,
ale i chodci se chovají často bezohledně s lichým přesvědčením, že jim tento pruh patří a nikdo
jiný do něj nesmí. Přitom by se na zbývajících komunikacích
cyklisté neměli vůbec pohybovat, protože celé Smetanovy sady
jsou pojaty jako pěší zóna s povoleným pohybem cyklistů jen na
vyznačených koridorech. Cyklistická obec poukazovala na zvyklosti ze zahraničí, kde je možné se po parcích pohybovat na kole
společně s chodci. Bez segregace. Ti všichni se pak ve společném
dopravním prostoru chovají daleko ohleduplněji. Tímto směrem
se nyní vydáváme v některých místech, kde to dává smysl a není
taková frekvence chodců. V Olomouci už existují tři takovéto lokality – chodník propojující hlavní nádraží a most do Hodolan, chodník od parkoviště u supermarketu v Pavlovičkách pod podjezd na
Pasteurovu a chodník na Pavelkově ulici od řeky Bystřice až po Lipenskou. Tady všude se již pohybují cyklisté a chodci společně bez
jakýchkoliv problémů. I do budoucna chceme město více otevírat
pro chodce a cyklisty.
Matouš Pelikán
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT?
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...?
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu

OTEVŘENÁ RADNICE

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Zpátky na kola a koloběžky!
V poslední době se zdůrazňuje více a více rozvoj individuální cyklodopravy. Jsme
ale na ni opravdu připraveni? Kolo jako nástroj rekreace je jistě něco jiného než
kolo jako nástroj každodenního dojíždění do práce či pohybu po Olomouci.
Rozvoji cyklodopravy v Olomouci z mého pohledu brání několik faktorů. Na
prvním místě jsou jako vždy finance na výstavbu nových, a hlavně bezpečných
cyklostezek. Na druhém místě je nemožnost vměstnat cyklopruhy do úseků
s tramvajovým provozem, jako je to kupříkladu na Masarykově třídě. Auta by musela jezdit po tramvajovém pásu, a to je v současnosti nemožné. Místo dedikovaného cyklopruhu lze pouze piktogramy označit pro motoristy, že se v pravé části
vozovky mohou pohybovat cyklisté, tak jak je tomu kupříkladu na ulici Komenského a na mostu u Bristolu. Třetím problémem je naše samotné centrum, které je
vydlážděno kostkami, a tudíž pro cyklodopravu naprosto nevhodné. Kdo si zkoušel
projet centrem na kole, ví, že kostky z vás doslova vytřesou duši.
Rád bych ještě zmínil jeden problém. Ten se týká samotné bezpečnosti. Každé
křížení dopravní komunikace, která byla vystavěna pro automobily, ne pro cyklisty, bývá spojeno s velkým rizikem. To zdaleka největší představují přejezdy pro
cyklisty. Není divu, že byl zrušen přejezd na Hodolanské. Cyklista totiž nemá absolutně žádnou přednost v jízdě, naopak, nesmí ohrozit sebe ani ostatní účastníky
silničního provozu a ani nesmí donutit řidiče ke změně směru či rychlosti jízdy!
Jinými slovy, komunikaci může přejíždět pouze tehdy, kdy je auto v dostatečné
vzdálenosti, aby nemuselo zpomalit. V reálu to znamená faktickou nemožnost
použití přejezdu v dnes běžném hustém dopravním provozu. Problémem je, stejně
jako u přechodů pro chodce (u kterého je zakořeněn mýtus o absolutní přednosti
chodce), cyklisté tento fakt neví a trpí falešnou představou o své přednosti před
automobily. Při eventuální kolizi je jasno, kdo z ní vyjde hůře.
Nedivím se tedy orgánům dopravní policie, že se k zavádění těchto přejezdů staví
s ohledem na bezpečnost cyklistů zdrženlivě. Je daleko bezpečnější pro cyklistu,
když sesedne z kola, pořádně se rozhlédne a v rámci pudu sebezáchovy přejde
vozovku pouze tehdy, když mu nehrozí žádné nebezpečí. Těm, co jezdí na kole
a také na koloběžce, přeji, aby mysleli především na své zdraví. Noste tedy helmu,
reflexní prvky, používejte dostatečně viditelné blikající zadní světlo a pamatujte,
že řidiči Vás ne vždy musí vidět. Přeji hodně najetých kilometrů bez nehod.
Svatopluk Binder / ANO 2011
předseda KMČ Nové Hodolany
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Čekání na družstevní byty, dvě koncepce sportu
Minulý rok seznámila rada města zastupitele s problémy s převody stovek bytů
z vlastnictví města a městských bytových družstev do vlastnictví nájemníků, které měly proběhnout podle smluv uzavřených před 20 lety. I po více než roce však
zůstávají stovky nájemníků, kteří splatili své závazky a dle uzavřených smluv se
měli stát vlastníky bytů, bez bytů a v nejistotě.
Členové rady města v čele s primátorem od té doby mnohokrát deklarovali,
že hodlají dodržet původní smlouvy, pokud to bude právně možné. Převod bytů
na nájemníky komplikuje nejasnost, zda původní smlouvy po právní stránce skutečně platí.
Rada města navzdory opakovaným příslibům nepředložila zatím nájemníkům ani zastupitelstvu kvalifikovaně připravený návrh řešení. ProOlomouc od
začátku žádalo o zpracování komplexní právně-ekonomické analýzy s návrhy
řešení některou z renomovaných firem, radnice se místo toho spoléhá na vlastní
síly a dílčí externí posudky. Téměř tragicky pak působí to, jak nejasně vedení
města komunikuje věc s nájemníky. Další prodlužování situace znamená úplnou
ztrátu důvěry. Rada města by měla předložit komplexní návrh řešení s jasným
harmonogramem co nejrychleji. Včera bylo pozdě.
Podruhé v krátkém čase nechává radnice zpracovat koncepci sportu. Proč
by to mělo občany města zajímat? První koncepci, kterou připravila FTK UP,
schválila rada města v únoru 2021. Koncepce obsahovala 61 opatření a investic,
od kroužků na školách po velké investice. K těm patřila vana a střecha plaveckého bazénu, střecha zimního stadiónu, malá hokejová hala, multifunkční hokejová aréna, rozvoj Androva stadiónu, sportovní areál Demlova a sportovní hala
Holečkova. Provozní výdaje na léta 2021–24 měly být 70 mil. Kč, granty 120 mil.
Kč, investice 2,1 miliardy Kč. Koncepce zapomněla na dostupná hřiště a sportoviště, příměstské rekreační plochy a transparentní finanční plánování.
Dostupná sportoviště a hřiště pro občany města považujeme za prioritu.
Stejně tak víc možností pro zdravý pohyb a rekreační sport ve městě a jeho okolí. Naopak zadlužené město, které má potíže vůbec sestavit vyrovnaný rozpočet, nemůže myslet vážně, že bude v příštích 3 letech investovat 2,1 miliardy do
sportovních staveb. Proč těsně po přijetí koncepce zadala radnice zpracovat její
změnu, je záhada, zdá se to být velmi nehospodárné. Naše připomínky zopakujeme znovu, bude-li to třeba.
Tomáš Pejpek / ProOlomouc

REDAKČNÍ POŠTA

Rodiče hlasují nohama
V říjnu doporučila Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času vznik
a navýšení kapacity dvou mateřských škol a navýšení kapacity Waldorfské základní školy. Rada města Olomouce následně vydala souhlasné stanovisko. Těší
mě, že město podporuje rozvoj škol, o něž je mezi rodiči evidentní zájem, byť se
jedná o školy jiných zřizovatelů.
O podpoře či nepodpoře rozvoje „neměstských“ škol se vedla velká diskuze přesně před rokem, loni na podzim. Tehdy připravovaná koncepce rozvoje školství
totiž původně obsahovala závazek, že město nebude rozvoj těchto škol nadále
podporovat a ke vzniku nových a rozšiřování jejich kapacity nebude udělovat
souhlas. Drastické vymezení vůči školám jiných zřizovatelů nakonec bylo z finální verze koncepce vypuštěno, a město tak může vedle důvodů ekonomických
zvažovat i další kritéria, například kvalitu školy a její přínos pro rozvoj vzdělanosti olomouckých dětí.
Jako Piráti a Starostové máme za to, že podporovat růst škol, o něž je evidentní
zájem rodičů, je ku prospěchu celého města. Oblíbenost některých konkrétních
škol, ať už soukromých, či zřizovaných městem, odhaluje, jak rodiče hodnotí
práci té které školy a její výsledky a jaké má daná škola v rodičovském prostředí
renomé. Hlasují pro ni tím, že do ní chtějí chodit. Vedení města by si mělo pečlivě všímat škol, které z důvodu velkého zájmu a naplněnosti chtějí rozšiřovat své
kapacity, a maximálně jim vycházet vstříc. Signálů rodičovského hlasování je
mnoho a nemusí se jednat jen o poněkud krajní řešení v podobě formálního přehlašování trvalého bydliště do spádové oblasti vysněné školy, aby do ní mohlo
být dítě přijato. Koalice Pirátů a Starostů si klade za cíl podporovat kvalitu všech
škol a prosazovat růst těch, pro něž hlasují rodiče.
Radmila Prchal Pavlíčková / Piráti a Starostové

Budou Nové Sady zelenější?
Snad každý Olomoučan si přeje bydlet v pěkném a funkčním městě plném zeleně.
Naplnit tohle přání patří i k dlouhodobým cílům Komise městské části Nové Sady.
Z jejího úsilí se aktuálně realizuje v okolí kaple Neposkvrněného početí Panny
Marie další část budoucího Parku Rožňavská, jež navazuje na dřívější výsadbu
zeleně. Kapli to důstojněji zakomponuje do okolí. Plocha pro dovádění dětí a oblíbené Novosadské slavnosti bude srovnaná, pěšiny nahradí parková dlažba a nové
chodníky spojí průchod pod bytovým domem Družební 2 s okolím. Uváženě vykácené náletové dřeviny nahradí 4 topoly, připravují se úpravy košů, laviček a další.
Komise také usiluje o zřízení nového parku na zanedbané ploše mezi Švýcarským nábřežím a Rokycanovou ulicí. Její podstatná část bývala soustavou dvou
rybníků. Dodnes jsou patrné zbytky vrb z břehů. Právě přiznání obrysů rybníků
je základní ideou nového Parku Švýcarské nábřeží, jehož studie byla místním
představena na zářiovém jednání KMČ. Komisí i veřejností byly kladně hodnoceny jak návaznost na historii, dětské hřiště, drobné sportovní prvky, přírodě
blízké pěšiny a zachování vzácného křížence vrby, tak dosud chybějící propojení
pro chodce a cyklisty. Zatím se povedlo zasadit alej stromů a keřů, organizovat
úklidy, zahájit boj s černou skládkou zeminy a zvýšit zájem úředníků i občanů.
K dokončení je ale potřeba zdolat ještě mnoho překážek.
Tím výčet realizací úprav na Nových Sadech rozhodně nekončí, stejně jako seznam nápadů a podnětů.
Kvalitnímu veřejnému prostoru nebrání jenom obvyklé peníze, inženýrské sítě a složité majetkoprávní vztahy, ale bohužel i všude přítomní vandalové, bordeláři a lidé
lhostejní vůči svému okolí. Péče o něj není zdaleka jen věcí politiků, úředníků a technických služeb, ale každého z nás – svým příkladným chováním, výchovou dětí, spoluprací na veřejných (pro)jednáních, úklidem, aktivním přístupem a mnoha dalšími
způsoby. Zjištěné závady hlaste cestou formulářů na www.tsmo.cz, www.olomouc.
eu nebo v aplikaci Moje Olomouc. Jste-li svědky ničení majetku, neváhejte kontaktovat policii. Velké poděkování patří každému, jemuž veřejný prostor lhostejný není
a přidává ruku k dílu také/nejen při celostátních úklidových akcích.
Jan Rakovský
člen KMČ Nové Sady
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Před sto lety: radnice moc utrácí a počet
úředníků strašně stoupá. Zastavte to!
V listopadu intenzivně probíhá příprava
městského rozpočtu na rok 1922. Není to
nic snadného, hospodaření města není
už mnoho let dobré, po válce převzala
nová olomoucká reprezentace od dosavadní německé městské rady pokladnu poloprázdnou, zaplněnou převážně
dlužními úpisy. Ani tři roky po válce to
není o moc lepší. Veřejnost si ale stěžuje
hlavně na to, že za posledních pár let obrovsky narostl počet úředníků.
Pro srovnání: v roce 1914, před vypuknutím války, zaměstnával magistrát
o dvě stě úředníků a zřízenců méně než
v roce 1921. Tuto alarmující informaci
si opozice nevycucala z prstu, dodala ji
finanční komise při olomoucké radnici.
Na obranu nového vedení města je ale
potřeba uvést věci na pravou míru. Dvě
stovky úředníků sice přibyly, to je pravda,
ale i samo město se v roce 1919 počtem
obyvatel zvětšilo více než dvakrát a co
do rozlohy ještě podstatně více. Stalo se
tak kvůli vytvoření Velké(ho) Olomouce,
kdy bylo k Olomouci připojeno jedenáct
blízkých vesnic a dvě samostatná města
Hodolany a Nová Ulice. Před spojením
v Olomouci žilo asi 23 tisíc obyvatel, po
sloučení skoro 48 tisíc obyvatel, a to ještě bez započtení vojska. Potom se navyšování počtu zaměstnanců dá pochopit.
Například krátce po sloučení s okolními obcemi radnice výrazně zvyšovala
počet městských strážníků, protože bylo
nutné zajistit bezpečí v podstatně větších rajónech. Obdobně musela radnice
přibírat další úředníky. Už od 90. let 19.
století olomoucká radnice vykonávala
některé úkony (například z oblasti stavebního zákona) i pro tehdy samostatné
předměstské obce, nyní je ale musela zajišťovat kompletně všechny. To ale kritici
příliš nebrali v potaz. „Když šetřiti se má,

JAK BYLI PLACENI POLITICI
A JAK ÚŘEDNÍCI
Starosta města měl roční plat 20 tisíc
korun, tedy 1666 korun měsíčně. Jde
o přibližně desetinásobek tehdejšího
průměrného platu. Náměstkům primátora náležel honorář 12 tisíc korun ročně, tedy 1000 Kč za měsíc. Neuvolnění
členové městské rady, kteří jinak chodili
normálně do práce, brali za každou
schůzi, jež trvala déle než hodinu, 20

PŘED STO LETY

tak šetřit všude a důsledně! Zejména ve
stavebním úřadě jest celá řada zaměstnanců přespočetných! Záležitostí touto
zabývá se hospodářská komise města,
která vedle jiného má vypracovati plán
účelného a úsporného úřadování,“ psalo
se v listopadu v olomouckém listu Pozor.
Úředníci prý nemají často co na práci. V jiném čísle stejného olomouckého
denního tisku čteme toto: „Zaměstnanost
není v mnohých odděleních intenzivní a pravidelná. Stavební úřad zasluhuje reorganizace. Mnohdy pět až šest
nejvyšších úředníků dlí mimo kancelář,
ačkoliv by věc pořídili i úředníci podřízení.“ Stavební úřad vůbec měli kritici jaksi
na mušce. Přitom právě v těchto dekádách se stavělo všude o sto šest, zejména
tedy v připojených předměstských obcích, a tak lze s odstupem času věřit spíše
tomu, že stavební úřad měl opravdu dost
práce. Dalšími body, které se v Olomouci
projednávaly, bylo zvýšení pracovní doby
úředníků o hodinu a zákaz jakýchkoliv vedlejších pracovních aktivit a přivýdělků.
Krom toho kritizovali lidé, že na
některých místech, třeba na berním
(finančním) úřadě se dosud úřaduje „rakušácky“, tedy s větší ochotou k německým klientům. A radniční zaměstnanci
prý taky moc plýtvají. Za necelé tři měsíce zvládli spotřebovat tužky, papíry,
složky a další kancelářský materiál za
10 tisíc korun. A to ještě lidé nevěděli,
že zanedlouho vznikne v Olomouci další
úřad. Konkrétně šlo o územní pobočku Státního pozemkového úřadu. Její
úředníky, kteří řešili zdlouhavou pozemkovou reformu, ale naštěstí aspoň neplatilo město…
K některým úsporným opatřením
radnice pro následující rok přistoupila;
ovšem žádné velké propouštění úředníků
nenastalo… Michal Folta

korun. Úředníci brali za totéž 10 korun a
vydělali si v průměru 400 korun měsíčně.
U úředníků ale hodně záleželo na tom,
do které třídy byli zařazeni, jejich plat
mohl být i o dost nižší či naopak vyšší. Běžný měsíční plat zaměstnance se
na počátku 20. let pohyboval mezi 135
a 260 korunami. Nejméně brali námezdní pracovníci v zemědělství, kteří si vydělali 50 až 90 korun za měsíc, k tomu ale
dostávali deputát v naturáliích.

KVĚTEN 1921 TELEGRAFICKY

Franz Josef se stěhuje od soudu
Celé tři roky od zániku monarchie
vydržela socha Františka Josefa
v porotní síni v budově olomouckého soudu na třídě Svobody. V listopadu 1921, když doznívá krize
vyvolaná pokusem Karla Habsburského o návrat na uherský trůn
v Budapešti, dohořívá i vyměřená svíce této sochy. Dosud stačilo,
že byla zakrytá plachtou, protože
vedení soudu prohlásilo, že nemá
dost prostředků na stěhování těžké sochy. V listopadu ale už česká
veřejnost, podrážděná mobilizací
a snahou o obnovu monarchie, trvá
na vystěhování poslední sochy bývalého císaře. Na začátku listopadu
tak začíná i stěhování zvěčnělého
panovníka.
S. K. Olomouc postupuje
do vyšší třídy!
Nejstarší olomoucký a současně
český fotbalový klub S. K. Olomouc,
který už od roku 1913 hraje svá
utkání na hřišti na Lazcích kousek
od břehů řeky Moravy, hraje v listopadu 1921 důležitý zápas s A. C. Slovácká Slavia v Uherském Hradišti.
Olomouc vítězí 2:0 a postupuje do
I. třídy. Mimochodem o šestnáct let
později se tentýž klub spojuje s týmem ASO, vzniká ambiciózní klub
SK Olomouc ASO, který v roce 1940
vítězí v celostátním Českém poháru!
Školám chybí učebny!
Školní rok 1921/22 je sice v listopadu v plném proudu, ale v některých
olomouckých školách stále řeší
problémy. Třeba na Nových Sadech
v české škole chybí třídy. Proto si
vedení školy dohodlo vypůjčení
dvou učeben v tamním klášteře,
v budově, kde dnes sídlí Střední
polygrafická škola Olomouc. V Řepčíně nemůže začít plnohodnotné
vyučování, protože chybí dvě učebny a kabinet. Obecná škola v Hejčíně musela přenechat dvě učebny
rostoucí měšťance, ale sama pak
učí jen polovinu dne a žákům chybí
plný počet hodin. V Černovíře nemůže být pro nedostatek učeben
škola rozdělena na dívčí a chlapecké třídy. V mnoha školách chybí tělocvičny a pomůcky. Učitelé i rodiče
volají po tom, aby se na tohle všechno myslelo při sestavování městského rozpočtu na rok 1922. mif

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Tajenka z minulého
TAJENKA
do 9. listopadu na adresu: Magistrát měsNěkteří přátelé jsou jako stín. Jsou tu jen,
Buďme vděčni za to, že existují blbci...
ta Olomouce, Horní náměstí – 583, 771
9
když nad vámi
– Mark Twain, americký spisovatel
27 Olomouc. Obálku označte heslem „Ta3 svítí
1 slunce.4
(Michael Jackson) 6 7 5 2 3 8
(1835–1910)
jenka“. Elektronicky můžete vyluštěnou
Pět vylosovaných výherců získá dvě
tajenku zaslat na adresu: tajenka
4
7 3 1
Úspěšní luštitelé:
vstupenky na olomoucký koncert Heleny
@olomouc.eu. Nezapomeňte prosím uvést
4 Monika Srovnalová,
Šimeček
Vondráčkové. Tajenku křížovky zasílejte
a doručovací adresu.
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17:00-18:30
PALACKÉHO 21, OLOMOUC
Olomouc v srdci Evropy:
Jakou budoucnost si přejete?

Zveme Vás na slavnostní zahájení činnosti střediska EUROPE DIRECT Olomouc
INZ2111094

spojené s debatou „Olomouc v srdci Evropy: Jakou budoucnost si přejete?“
Přijďte a prožijte zahájení s námi!

EUROPE DIRECT Olomouc přibližuje Evropskou unii občanům Olomouckého
kraje. Nenechte si ujít zajímavé semináře, debaty a soutěže k aktuálním
tématům, které hýbou Evropou a dotýkají se i Vašeho života.

Na přednáškách seznamujeme účastníky s fungováním Unie, aktivním
zapojením Česka do jejího chodu a představujeme příležitosti pro všechny
Čechy a Češky. Načerpejte inspiraci a zjistěte, co vše můžete získat i Vy!

EUROPE DIRECT Olomouc je součástí celoevropské sítě EUROPE DIRECT a
národní sítě Eurocenter. Veškeré nabízené služby jsou zdarma. Rádi se s Vámi
setkáme osobně a prokonzultujeme Váš dotaz.
Stačí napsat na olomouc@europe-direct.cz.

Těšíme se na Vás!

Nakupte letos dárky včas!

10% SLEVA

*

15.–30. listopadu 2021
sleva na volně dostupný sortiment
s použitím klientské karty*

Sdílejte s námi svůj názor

Olomouc v srdci Evropy:
Jakou budoucnost si přejete?
Jaké výzvy před Evropou stojí?
Jak EU mění Olomouc?

Přijďte se zapojit do debaty!

RTA

Á KA

TSK
KLIEN

www.lekarna.agel.cz
*Akce platí v Lékárně AGEL v Poliklinice AGEL
na ulici Jeremenkova 40/1056, Olomouc. Slevy nelze sčítat.
Neplatí na nákup dárkových poukazů a na nákup na e-shopu.

Diskutovat budou:
Zdeněk Beránek: ředitel think-thanku EUROPEUM

INZ2111095

Co se Vám líbí, nebo nelíbí na Evropské unii?

Milena Hrdinková: Státní tajemnice pro evropské záležitosti
Aleš Marousek: ředitel centra pro regionální rozvoj Olomouc (TBC)
Karel Konečný: náměstek primátora města Olomouce
Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.
Vstup na akci je zdarma.
Více informací se dozvíte na webu europedirect.cz/olomouc
nebo na Facebooku Eurocentrum Europe Direct Olomouc.
Pokud chcete mít jistotu místa, doporučujeme registraci na: olomouc@europe-direct.cz.

INZ2111096

INZ2111093

Občerstvení zajištěno.

Nový
Tiguan
Allspace

Nový Tiguan Allspace má nejen dostatek prostoru pro nevšední nápady, ale převeze až 7 cestujících s volitelnou třetí řadou
sedadel. Flexibilní sklopná sedadla vám poskytnou spoustu možností, jak mít přátele, rodinu nebo na co si pomyslíte stále
sebou. A jestli Vám místo nestačí, Váš Tiguan Allspace utáhne i opravdu velký přívěs.

Připraven. Stejně jako vy
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Tiguan Allspace: 5,3−8,9 l / 100 km, 139−201 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní
a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.

INZ2111097

Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, www.autocentrumolomouc.com

Ibiza

Nový SEAT

Středem pozornosti.

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

INZ2111098

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

