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 NA PRAHU NEBE 
 OLOMOUC MĚSTEM ŘEHOLNÍKŮ A KLÁŠTERŮ 

TÉMA ČÍSLA

Na čokoládě z Olomouce si
pochutnávají i v Japonsku

Velkomoravská ulice: staré 
lípy a javory nahradí platany

Fam tripy a blogeři –
způsob, jak se ukázat světu

5 17 29



Nový SEATIbiza
  s fi nancováním CHYTŘE 
za 4 199 Kč měsíčně.*

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,5–5,0 l / 100 km, 89–114 g/km. *Vzorový příklad úvěru na vůz  SEAT Ibiza Style 1.0 
TSI 70 kW v ceně 444 900 Kč, při fi nancování s SEAT Financial Services v ceně 444 900 Kč, splátka předem 154 336 Kč 
(35 %), výše úvěru 290 564 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 331 616 Kč, celkové 
platby za úvěr vč. pojištění  379 520 Kč, RPSN vč. pojištění 9,718 %, délka úvěru 48 měsíců, poslední nerovnoměrná 
splátka 177 960 Kč, měsíční splátka úvěru 3 201 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 199 Kč, úroková sazba p. a. 4,33 %. 
SEAT Pojištění MINI obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh 
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné 
použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím 
přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka je platná do odvolání.

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

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.

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

Nový 
Tiguan 
Allspace

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, www.autocentrumolomouc.com
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V TOMTO ČÍSLE

VÁNOČNÍ STROM SE LETOS
JMENUJE HANÁČEK

MUŽ, JEHOŽ PREZIDENTEM 
JE JOHANN SEBASTIAN BACH

SPOLUPRÁCE S NYSOU JE DOB-
RÝM ZÁKLADEM PRO POLSKÝ ROK

Bez účasti veřejnosti se letos rozsvítil
olomoucký vánoční strom a samotné
Vánoční trhy se nedočkaly ani adventu.

Petra Bárová 
majitelka obchodu

Pavla Wang    
servírka   

Bohumila Pavlíková    
důchodkyně  

Čokoládu na stromku mám 
a dávám přednost regionální 
produkci. Někdo dává klasické 
duté figurky, ale my máme nejradši 
bonbónky. Na ty pak nejvíc chodí 
děti a u babiček vnoučata. 

Někdy dávám čokoládovou 
kolekci, někdy perníčky. Děti to 
mají rády. Dělám to podle toho, 
jestli mám na zdobení perníků 
čas, nebo ne. 

Už ne, protože máme kocoura 
Ferdu a ze stromku nazdobeného 
čokoládou by do rána nic nezbylo. 
Takže máme malý umělý stromek 
bez čokoládových figurek, který 
dáváme na noc do skříně. 

GLOSA

Stále znovu přicházející období 
církevního roku vnáší do našich 
životů důležitý faktor času. Čtyři 
týdny adventní doby nám poskytují 
čas připravit se na hlubší prožití 
tajemství Vánoc. Okamžik, kdy Ten, 
který je nad námi, vstoupil jako 

dítě do konkrétních historických 
souvislostí, se stal jakýmsi středem 
lidských dějin, proto od jeho 
narození počítáme náš letopočet. 
Adventní období v našem městě 
je charakterizováno atmosférou 
slavnostních trhů s nabídkou všech 
možných druhů zboží a zážitků. 
Jedna možnost se nám však nabízí 

bez reklamy. A to na chvíli opustit 
ruch večerních náměstí, vstoupit 
do některého z našich překrásných 
olomouckých chrámů, dovolit, aby se 
v přítmí a tichu dotklo našeho srdce 
skutečné vánoční tajemství.
 
Antonín Basler
pomocný biskup

Zdobíte si vánoční stromek čokoládovými kolekcemi?

Rozhovor se svatokopeckým varhaníkem 
a organologem Janem Gottwaldem 
nejen o královském nástroji.

Obrysy budoucí spolupráce v kultuře 
a cestovním ruchu byly hlavním
tématem návštěvy na radnici.
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ANO NĚKDY NE

OBSAH / ANKETA

SETKÁNÍ POD PLATANEM
ANEB FRANCOUZSKÝ DEN

Francouzské kultuře a gastronomii 
se věnovali žáci deváté třídy
ze Základní školy sv. Voršily.

K LOŠOVSKÉ HVĚZDÁRNĚ 
NOVOU LIPOVOU ALEJÍ

Čtyřiadvacet lip srdčitých lemuje polní
cestu k hvězdárně. Lidé tam novou
alej vysadili na počátku listopadu.

ONDRUŠEK POKOŘIL DALŠÍ 
METU, CHCE TISÍC ZÁPASŮ

Kapitán olomouckých hokejistů
odehrál proti Hradci Králové
jubilejní čtyřstý zápas v extralize.
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OZNÁMENÍ

Statutární město Olomouc nabízí byty 
k pronájmu. Bližší informace jsou uveřej-
něny na www.sno.cz nebo na bytovém 
oddělení Správy nemovitostí Olomouc, 
Školní 2. K žádosti o městský byt je nut-
no doložit doklady o bezdlužnosti vůči 
městu a dopravnímu podniku. Žádosti je 
možné podávat písemně na bytovém od-
dělení, telefon 585 238 119.

Výstava Pavla Korbičky s názvem Space 
of Perception prezentuje unikátní světel-
nou instalaci vytvořenou na míru vý-
stavního prostoru olomoucké Telegraph 
Gallery. Výstava bude zahájena vernisáží 
ve čtvrtek 9. prosince v 18 hodin a v Teleg-
raph Gallery bude k vidění do 13. února.

Hřbitovy města Olomouce sdělují, že 
od 23. prosince do 1. ledna bude uza-
vřena pokladna a evidence organizace. 
Pro sjednání uložení zesnulých v rakvi 
do hrobky či hrobu bude v tomto období 
možno navštívit kancelář každý pracovní 
den do 12 hodin.

Knihovna města Olomouce zvítězila 
v kategorii statutárních měst v soutěži 
Odlož mobil v knihovně a získala deset 
tisíc korun. Osvětovou aktivitu na pod-
poru zvýšení informovanosti o třídění 
drobných vysloužilých elektrozařízení 
v Olomouckém kraji zorganizovala nezis-
ková společnost Asekol.

Zoologická zahrada Olomouc se poma-
lu převléká do svátečního a zve malé 

i velké k procházce zimní zoo, kde ná-
vštěvníky kromě zvířat a tradiční vánoč-
ní nabídky restaurace Pod Věží přivítají 
i nové scény českých pohádek.

Jak podnikat na úplném začátku i jak 
podnikat v zemích Evropské unie, lze 
zjistit na Jednotném kontaktním místě. 
Tato pracoviště nabízí informace o mož-
nostech podnikání a působí při obec-
ních živnostenských úřadech ve všech 
krajských městech. Olomoucké pracovi-
ště je zájemcům k dispozici v pracovních 
dnech kromě pátku. Bližší informace jsou 
na webu olomouc.eu/jkm.

Jen těžko si v roce 1998 zakladatelé olo-
mouckého sdružení Šance mohli před-
stavit, že charitativní sbírka Vánoční 
hvězda bude mít tak obrovský ohlas po 
celém Česku. Při prvním ročníku se pro 
těžce nemocné děti, které se léčí na Dět-
ské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, 
podařilo získat 58 tisíc korun, loni to byly 
necelé dva miliony. Tradiční charitativní 
akce se letos koná do 10. prosince. Kupte 
si vánoční hvězdu!

Tradiční olomoucký adventní koncert skla-
datele, zpěváka a olomouckého rodáka 
Richarda Pachmana a muzikálové herečky 
a zpěvačky Dity Hořínkové se uskuteční 
v pátek 17. prosince v 19:00 hodin v Hu-
sově sboru nedaleko zimního stadionu. 
Výtěžek z koncertu je věnován Dětskému 
centru v Choceradech. Předprodej vstupe-
nek najdete na portálu ticketstream.cz

Trápí vás zanedbaný park? Chybí vám 
místo, kde byste se mohli potkávat se 
sousedy? Chodíte kolem polámaných 
laviček a říkáte si, tady by mohlo být 
krásně? Teď máte šanci své okolí změnit. 
Společnost Kaufland ve spolupráci s Na-
dací Via věnuje v každém z měst, ve kte-
rém otevře svou novou pobočku, jeden 
milion korun na projekty zlepšující ve-
řejná prostranství a sousedskou vzájem-
nost. O podporu mohou žádat neziskové 
a příspěvkové organizace nebo skupina 
přátel. V Olomouci lze o příspěvek žádat 
do 12. prosince. 

Větší komfort chodcům ve městě zajistí 
nově opravené chodníky. Stavební úpra-
vy se podařilo dokončit v Hněvotínské 
ulici i na třídě Spojenců nedaleko centra. 
Úpravy stály skoro 3,5 milionu korun.

Kanaďané, Američané, Belgičané a další 
zahraniční důstojníci obdivovali v listo-
padu Olomouc. Ve městě byly tři desítky 
zahraničních i českých důstojníků, vy-
členěných do speciální pracovní skupiny 
NATO, která plní úkoly související s vý-
cvikem v oblasti ochrany proti zbraním 
hromadného ničení.

Dvě nové příručky z oblasti požární 
ochrany připravili pro veřejnost odbor-
níci z hasičského záchranného sbo-
ru Olomouckého kraje ve spolupráci 
s krajským úřadem. V prvním případě se 
zaměřili na starší generaci, ve druhém 
se pak věnovali problematice bytových 
domů. Brožura je určena především 
majitelům objektů, bytovým družstvům 
a společenstvím vlastníků. Vydáváním 
brožur se specialisté na prevenci snaží 
doplnit vzdělávání a informace, které li-
dem kvůli omezení vzdělávacích aktivit 
při pandemii chybí. 

Rezignaci na post neuvolněného člena 
Rady města Olomouce předal Ladislav 
Šnevajs do rukou primátora Mirka Žbán-
ka. Odstoupení radní zdůvodnil jmeno-
váním do funkce ředitele příspěvkové 
organizace Hřbitovy města Olomouce. 

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 10. prosince  částečná uzavírka ulice Přáslavská
do 10. prosince  částečná uzavírka ulic Voskovcova 
 a Slavonínská
do 20. prosince  úplná uzavírka ulice Zikova 
 – obslužná komunikace
do 31. prosince  úplná uzavírka ulice Zikova

do 31. prosince  úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 15. ledna  umístění pevných překážek v ulicích 
 Pavelčákova, Opletalova, Ostružnická,  
 Ztracená, Lafayettova a Kateřinská 
 a omezení provozu na Horním náměstí 
do 30. června  úplná uzavírka ulice Masarykova 
 (most přes Moravu)
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NA ČOKOLÁDĚ Z OLOMOUCE SI 
POCHUTNÁVAJÍ I V JAPONSKU A KANADĚ

Už skoro 130 let patří k české vánoční atmosféře i čokoládové figurky zavěšené na stromečku. Jde o ryze tuzemskou 
tradici. Výraznou roli v ní hraje i největší výrobce čokoládových cukrovinek u nás, olomoucká Zora. Její čokoládu znají 
lidé po celém světě. 
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Když na konci 19. století vznikla První spo-
lečná moravská továrna na cukrovinky 
a čokoládu v Olomouci, nemohli zaklada-
telé tušit, že firma bude prosperovat i ve 
třetím tisíciletí a její čokoládu budou mlsat 
lidé v Británii, Rusku, Kanadě či Japonsku. 

MICHAL FOLTA

Patří k největším zaměstnavatelům 
v Olomouci. Na rozdíl od řady jiných po-
travinářských podniků dobře prošla trans-
formací ekonomiky v devadesátých letech 
a dnes prosperuje jako málokterá jiná fir-
ma. Zora Olomouc, součást nadnárodního 
koncernu Nestlé, je dnes moderním pod-
nikem, který uplatňuje při výrobě vysoce 
sofistikované metody a používá automati-
zaci na špičkové úrovni. 

Časy, kdy stovky žen v bílých pláštích 
a zástěrách ručně balily a skládaly slad-
ké produkty, jsou minulostí. Ověřila si to 
i návštěva vedení města, která se díky 
vstřícnosti firmy i pomoci Okresní hospo-
dářské komory Olomouc mohla do pro-
stor největší české čokoládovny podívat. 

Kdo zde byl někdy před dvaceti tři-
ceti lety coby student na brigádě, dnes 
by se divil. Na některých pracovištích je 
už skoro vzácností potkat člověka. Zato 
vás může vylekat robotický vozík, který 
se sám neslyšně, ale rychle přesouvá po 
podlaze velké haly. Nejen výrobu cuk-
rovinek, ale i manipulaci s nimi a balení 
zajišťují automatické a robotické stroje. 
Neznamená to ale, že by v Zoře přebýva-
li zaměstnanci, ba naopak. 

Počítačoví odborníci v čokoládovně
„Aktuálně máme asi osm stovek zaměst-
nanců a dalších několik desítek nových 

kolegů bychom uvítali,“ říká ředitel závo-
du Zora Olomouc Jan Fišer. Rozdíl oproti 
minulosti je patrný spíše ve struktuře 
zaměstnanců. Dnešní Zora díky důrazu 
na modernizaci provozu potřebuje nejen 
tradiční dělnické profese, ale i vysoce spe-
cializované odborníky, včetně těch zahra-
ničních. Také proto se ostatně v provozu 
setkáte i s instruktážními panely v anglič-
tině. Rekonstrukcí a automatizací prošla 
zatím část výrobních objektů v areálu 
podniku, další provozy ještě tato velká 
proměna čeká. Stane se tak dost brzy. 

Podle ředitele Fišera se jedná o nut-
ný vývoj. Bez automatizace ve výrobě by 
čokoládovna v evropském měřítku brzy 
ztratila konkurenceschopnost.  

Jinak chutná v Japonsku, 
jinak v Británii
Ačkoliv se dost podstatně mění proces 
výroby, samotné složení sladkých pro-
duktů je v zásadě stále stejné. Tradiční 
čokolády, ovšem s různými regionál-
ně podmíněnými chuťovými variace-
mi, mají fanoušky na mnoha místech 
světa. Z olomoucké Zory putují čokolá-
dy a bonboniéry do celé Evropy včetně 
Portugalska či Velké Británie, dobrý 
odbyt je i v zemích bývalého Sovětské-
ho svazu a obchodní partnery má firma 
dokonce až v zámoří, a to na obou svě-
tových stranách. Dobroty ze Zory byste 
si tak mohli klidně zakoupit v obchodě 
v Kanadě či v Japonsku. Firma přitom 
musí myslet na to, že v různých zemích 
mají zákazníci různé preference. Na-
příklad pro britský trh se musí počítat 
s čokoládami, které by pro tuzemského 
zákazníka byly asi příliš sladké.  

Jedním ze sortimentu olomoucké 
čokoládovny jsou i vánoční čokoládové 
kolekce. Ty na rozdíl od jiných produktů 
neputují na export, ale jsou určeny ryze 
pro náš trh. Zajímavé je, že se k výrobě 
tohoto druhu cukrovinek vázala jedna 
komplikace. Souvisí s provázkem. „Bylo 
poměrně obtížné najít na trhu tako-
vý automat, který by dokázal zvlád-
nout vložení a přilepení provázku do 
obalu čokoládové figurky,“ vysvětluje 
s úsměvem Jan Fišer. Bez provázku by 
ale čokoládové figurky nešlo pověsit na 
stromeček. 

Dnes už jsou všechny vánoční kolek-
ce pro letošní svátky dávno vyrobené 
a distribuované v obchodní síti. V olo-
moucké Zoře mezitím vznikají desítky 
jiných produktů, které udělají radost 
milovníkům dobré čokolády v některé 
z desítek zemí, kam ze středu Moravy 
poputují. 

ZAČÍNALI V OBČANSKÉ BESEDĚ
Psal se červen 1899. Spojení olo-
moučtí maloobchodníci oznamu-
jí veřejnosti, že zakládají „První 
společnou moravskou továrnu na 
cukrovinky a čokoládu v Olomou-
ci, společenstvo s obmezeným ru-
čením“. Investorům nabízí koupě 
akcií začínajícího podniku. Kdo 
vyslyšel nabídku a akcie nakou-
pil, určitě nelitoval; ze skromného 
potravinářského závodu vyrostla 
největší čokoládovna u nás, Zora 
Olomouc. Oficiálně nový podnik 
vznikl 25. listopadu 1898. První 
valná hromada i start výroby sa-
motné ovšem nesou datum
12. června 1899.  Výroba začínala 
v pronajatých prostorách v budo-
vě Občanské záložny (nebo také 
Občanské besedy) na Dolním 
náměstí, první čokolády vyrábě-
lo patnáct zaměstnanců. V bu-
dově kromě čokoládovny sídlila 
například i záložna či restaurace. 
S ohledem na sídlo na Dolním ná-
městí se také panstvo po zahá-
jení valné hromady odebralo do 
blízkého kostela Zvěstování Páně. 
Zde se odehrála slavná mše svatá, 
která měla celému podniku dodat 
posvěcení shůry. Vyšlo to dobře, 
Zora je dnes jedním z největších 
výrobců čokoládových cukrovinek 
v Evropě.  

ČESKÝ ČOKOLÁDOVÝ VYNÁLEZ
Vánoční kolekce neodmyslitelně 
patří k českým Vánocům. A jedná 
se skutečně o ryze českou specia-
litu a také český vynález. Čokolá-
dové bonbony na stromeček nebo 
duté závěsné čokoládové figurky 
spatřily údajně světlo světa v roce 
1892 v továrně na cukrovinky ve 
Velimi. Kolekce získaly brzy vel-
kou oblibu a tak třeba Orion už 
na konci dvacátých let minulého 
století nabízel mnoho druhů vá-
nočních kolekcí. Zboží se úspěšně 
vyváželo i do zahraničí, zejména 
do Francie a USA. 
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Bez účasti veřejnosti se letos rozsvítil 
olomoucký vánoční strom a samotné 
Vánoční trhy se nedočkaly ani adventu. 
Další vlna koronavirové pandemie je za-
vřela už po týdnu existence.

Dvacetimetrový vánoční strom dorazil 
na Horní náměstí z Hluboček a návr-
hů na jeho pojmenování dorazilo 395. 
„Tak velký zájem nás opravdu překvapil, 
přišlo nejvíce návrhů za celou dobu, co 

soutěž pořádáme, a všechny byly ori-
ginální a nápadité, takže nebylo vůbec 
jednoduché vybrat pouze jeden,“ řekl 
primátor Mirek Žbánek.

Nakonec zvítězil návrh třídy Lvíčat 
z Mateřské školy Husitská a strom do-
stal jméno Hanáček. „Vánoční strom 
na náměstí máme jen jeden, ale sešlo 
se nám tolik krásných návrhů, že jsme 
se rozhodli udělit i další ocenění, a to 
za výtvarné pojetí a originální nápad,“ 
vysvětlila náměstkyně primátora Mar-
kéta Záleská. Cena připadla dětem 
z Nemilan, které pro olomoucký strom 
vymyslely jméno Hlubočka a k výtvar-
nému návrhu připojily také originální 
básničku. 

První jméno dostal olomoucký vánoč-
ní strom v roce 2006, byl to Stromovous.

Hanáček svítí od 19. listopadu. Ve 
stejný den začaly i Vánoční trhy. Ve 130 
stáncích se prodávalo napřed bez kul-
turního programu, poté je stav nouze 
zavřel úplně.    pok

 VÁNOČNÍ STROM SE LETOS  
 JMENUJE HANÁČEK 

Do Tří králů
I letos se na trať dopravního podniku 
vydaly vánočně nazdobené tramvaje. 
Jako vánoční jsou vypravovány jedna 
souprava a jeden sólo vůz. Svezete se 
s nimi na linkách 7 a U.
„Letošní nové vánoční osvětlení je 
na nejnovějších tramvajích, vozech 
EVO1, které jezdí v soupravě. Současně 
vypravujeme i vánočně osvětlenou tramvaj 
T3, kterou cestující mohou ve městě 
potkávat od roku 2018,“ uvedla mluvčí 
DPMO Martina Krčová. Obě tramvaje 
budou nazdobené do Tří králů.   pok

Olomouc má ocenění za společenskou odpovědnost
Město zabodovalo v nové soutěži. Vy-
hlásilo ji olomoucké hejtmanství, kte-
ré se poprvé rozhodlo ocenit ty, kdo se 
chovají společensky odpovědně. V soutě-
ži určené organizacím podnikatelského 
i veřejného sektoru, včetně škol a obcí, 
obsadila Olomouc stříbrnou příčku.

Druhé místo v soutěži získala Olomouc 
v kategorii Obcí s rozšířenou působnos-
tí. „Je to skvělá zpráva, která je uznáním 
naší snahy jít s dobou, poskytovat kvalit-
ní veřejnou službu a nadále ji zlepšovat. 
Společenská odpovědnost znamená dělat 
něco nad rámec zákonných povinností, co 
má smysl nejen pro občany, ale i zaměst-
nance a další partnery,“ řekl primátor 

Mirek Žbánek, který ocenění pro město 
na slavnostním ceremoniálu převzal.

Hejtman Josef Suchánek soutěž vní-
má jako poděkování všem, kteří se pro-
blematikou společenské odpovědnosti 
zabývají. „Dokazují nám, že svoji práci 
odvádí poctivě a že jim není lhostejný 
osud Olomouckého kraje a celé naší spo-
lečnosti,“ uvedl hejtman Suchánek.

O konečném pořadí v soutěži roz-
hodovala nezávislá komise. Hod-
notila činnosti v oblastech sociální, 
environmentální a ekonomické odpo-
vědnosti. Ve vyhlášené kategorii Obce 
s rozšířenou působností obstálo město 
na chvalitebnou například za pořádání 

pravidelných anket spokojenosti občanů, 
dotazníková šetření k problematice ve-
řejného života a rozvoje města, za rozši-
řování nabídky služeb, které občané vyřídí 
přes internet, aktivity v projektu Místního 
akčního plánu vzdělávání pro ORP Olo-
mouc, projekt Bezbariérové Olomouce, 
který přispívá k přístupnosti městského 
prostoru, nastavení procesů nezbytných 
pro snižování energetické náročnosti 
nebo za zavádění nástrojů řízení kvality 
při službách poskytovaných občanům.

Garantem regionálních soutěží v jed-
notlivých krajích je Rada kvality ČR, 
která spolu s certifikovanými CSR hodno-
titeli účastníky soutěže posuzuje.   ste
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ČASOVĚ
OMEZENÁ 
AKCE

Zóny 30 pomohou zklidnit dopravu v Neředíně a na Povelu 
V městských částech Povel a Neředín 
byly v listopadu vyznačeny dvě nové 
zóny s omezením rychlosti na 30 kilome-
trů v hodině. Zároveň v nich platí také 
zákaz nočního parkování firemních do-
dávek nad 2,1 tuny mezi 19. a 6. hodinou. 

První ze zmíněných zón je vymezena 
ulicemi Hněvotínská, Okružní, třída Míru 
a Foerstrova, druhá vznikla hned ved-
le ní. Konkrétně mezi ulicemi Krapkova, 
Wolkerova, Štítného, Foerstrova a Na 
Vozovce. Opatření se netýkají samotných 
hraničních ulic, ale pouze území, které 
tyto cesty ohraničují. 

V ulicích Kmochova, Junácká a Na 
Vozovce navíc vznikl koridor pro cyklisty, 

což mělo za následek další změny v do-
pravě. Mimo jiné došlo ke zjednosměrně-
ní části ulice Na Vozovce nebo novému 
vymezení parkovacích stání podél ulic 
Kmochova a Junácká. 

„Postupné zavádění zón 30 v někte-
rých lokalitách města souvisí s Plánem 
udržitelné městské mobility, snahou 
zklidňovat dopravu a přiblížit se trendům 
západní Evropy. Tento systém regulace 
dopravy je známý třeba ze sousedního 
Rakouska nebo Německa,“ vysvětlil Mar-
tin Luňáček z útvaru hlavního architekta.

Mezi nejvýraznější výhody těchto zón 
patří zejména zklidnění silničního provo-
zu, zlepšení práce s veřejným prostorem, 
zvýšení bezpečnosti v ulicích, snížení 

hluku a imisí z dopravy nebo zlepšení si-
tuace pro cyklisty. 

Město Olomouc každoročně zřizuje tři 
až čtyři zóny s rychlostí omezenou na 30 
kilometrů v hodině. Další se momentálně 
připravují v Droždíně či Holici.   vez

Městem jezdí nové lepší autobusy – s klimatizací
Do ostrého provozu vyjely v listopadu 
čtyři nové autobusy olomouckého do-
pravního podniku Solaris Urbino. Nejčas-
těji budou na linkách číslo 12, 13 a 16.

„Jedná se o první část z deseti vozidel, 
které mají být dodány na základě smlou-
vy uzavřené letos na jaře,“ řekl předseda 
představenstva DPMO Jaroslav Michalík. 
Druhá část vozidel bude dodána na jaře 
příštího roku.

Nové autobusy mají proti vozům 
z roku 2017 a 2018 celou řadu vylep-
šení, které zpříjemní cestování a zvýší 
bezpečnost provozu. Z pohledu bez-
pečnosti je největším přínosem pasivní 
antikolizní systém Mobileye, který sle-
duje prostor v blízkosti vozidla a může 
zabránit kolizi s cyklistou či chodcem, 
sleduje jízdní pruhy, hlídá vzdálenost od 
vozidla jedoucího před sebou, omezení 
rychlosti či rozpoznává dopravní znač-
ky. Dále mají autobusy funkci přisvětlení 

v zatáčkách či automatické rozsvěcení 
světlometů dle denní doby.

Pro cestující bude jistě podstatným 
zvýšením komfortu cestování klimatiza-
ce, lépe čitelné vnější informační panely 

a větší vnitřní LCD monitory či místa pro 
nabíjení mobilních zařízení přes USB. 

Celková hodnota smlouvy, na základě 
které byly tyto vozy dodány, přesahuje 
72 milionů korun.   dtx
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Město pomáhá záchranářům, po hasičích podpoří i zdravotníky
K lepšímu vybavení sanitních vozů Zdra-
votnické záchranné služby Olomouc-
kého kraje přispěje město Olomouc. 
Navazuje tak na dlouhodobou úspěšnou 
spolupráci s jednotlivými složkami Inte-
grovaného záchranného systému Olo-
mouckého kraje. 

V uplynulých letech město opakovaně 
podpořilo vybavení profesionálních hasi-
čů, nyní jsou na řadě lékaři.

„Podpora a vzájemná spolupráce je 
zárukou maximálního zajištění bezpečí 
našich občanů. Spolupráce se zdravotníky 

i hasiči je přínosná pro všechny strany,“ vy-
světlil primátor Mirek Žbánek. Proto pode-
psal spolu s ředitelkou záchranky Andreou 
Rakovičovou smlouvu o poskytnutí dotace 
z programu Podpora společensko-prospěš-
ných projektů ve výši 75 tisíc korun. 

S pomocí dotace záchranáři nakoupí 
speciální nástroje. Jedním z nich je in-
traoseální vrtačka, která pomáhá zajistit 
žilní řečiště v komplikovaných případech 
a doslova zachraňuje životy. Dále zakoupí 
vakuovou matraci, která slouží k imobili-
zaci pacienta při úrazech. Novinkou jsou 
elektrické odsávací pumpy s uzavřeným 

systémem odsávání. „Tyto přístroje slouží 
k neodkladné přednemocniční péči. Všech-
ny použijeme k vybavení sanitních vozů 
v Olomouci,“ uvedla ředitelka Rakovičová. 

Všechny pomůcky zvyšují šance paci-
entů na přežití i na co nejmenší následky 
zranění. Obdobné to bylo předloni, kdy 
přispělo město zdravotnickým záchra-
nářům částkou přes 83 tisíc korun na 
obměnu speciálních zásahových resusci-
tačních a záchranářských batohů do sa-
nitních vozů. Další dotaci ve výši 90 tisíc 
korun ve stejném roce dostali i na nákup 
lineárních dávkovačů do sanitek.   mif

Olomouc získala zlato v podzimní Výzvě deset tisíc kroků
Partnerství pro městskou mobilitu vyhlá-
silo vítěze podzimní Výzvy 10 000 kroků 
a první příčka v kategorii měst náleží 
Olomouci. Aktivní účastníci výzvy za 
město nachodili 61 164 kilometrů. Akce 
na podporu zdravého životního stylu se 
snaží přimět veřejnost k pohybu.

Říjnové kolo Výzvy 10 000 kroků ofici-
álně podpořilo 65 velkých i menších měst 
napříč Českem. Do akce, která cílí na návrat 
chůze jako nejpřirozenějšího pohybu člově-
ka, se za Olomouc přihlásilo 247 účastníků.

„Těší mě, že jsme byli v kampani na 
podporu zdravého životního stylu tak 

úspěšní a rozhýbali Olomoučany, díky 
kterým teď stojíme na stupni vítězů. Za 
úspěchem města stojí i záhadný muž 
s přezdívkou Mistr,“ komentoval prvenství 
v kategorii měst primátor Mirek Žbánek.

Od 1. do 31. října všichni účastníci vý-
zvy zdolali bezmála jeden a půl milio-
nu kilometrů, což znamenalo, že denně 
v průměru překonali délku rovníku. 

„Chůze je nejen přirozená, ale navíc 
posiluje imunitu a účinně pomáhá v boji 
proti nemocem způsobeným nezdravým 
životním stylem, a to včetně obezity. 
Ujít deset tisíc kroků denně, tedy zhruba 

sedm a půl kilometru, nebylo ve výzvě 
žádnou podmínkou, pro mnohé účast-
níky je to spíše vzdáleným cílem. To ale 
vůbec nevadí, protože podle lékařských 
doporučení je lepší chodit pravidelně 
i menší vzdálenosti než se jednorázově 
vzchopit k velkému výkonu,“ řekla mana-
žerka výzvy Sylva Machová.

Do podzimní výzvy se přihlásilo 10 
275 účastníků, aktivních jich nakonec 
bylo 6498. Téměř tři čtvrtiny z nich byly 
ženy. Nejmladšímu účastníkovi bylo 
šest let a nejstaršímu přesně o osm de-
kád více.   ste

Den válečných veteránů
Květ vlčího máku jako symbol Dne 
válečných veteránů zdobil klopy všech 
přítomných na pietní akci na ústředním 
hřbitově v Olomouci-Neředíně, kde 
si ve čtvrtek 11. listopadu v 11 hodin 

připomněli veterány obou světových válek 
i novějších válečných konfliktů.
Zástupci města, kraje, univerzity i armády si 
na místě připomněli nejen hrdinství, odvahu 
a zásluhy bojovníků světových válek, ale 

také práci současných vojáků, kteří 
jejich odkaz nesou a jsou ochotni 
a připraveni bránit naši svobodu.
Ze stejného důvodu „rozkvetly“ vlčí 
máky i v Bezručových sadech.   jau
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Polští učitelé polygrafie vyučovali v Olomouci
Tři vyučující a ředitelka školy Zespół Szkół Poligraficzno-Me-
dialnych Zenona Klemensiewicza v Krakově zavítali do Olo-
mouce na studijní pobyt. Jejich návštěva připomněla i pětiletou 
spolupráci se Střední školou polygrafickou v Olomouci (SŠPO).
„Polští kantoři prezentovali v Olomouci své zkušenosti z teorie 
i praxe při výuce odborných předmětů a cizích jazyků. A to do-
konce i formou přímého zapojení se do odborné výuky,“ uvedla 
ředitelka SŠPO Marcela Hanáková.

Polská delegace uspořádala pro žáky odborný workshop na 
téma portrétního focení. S učiteli i s vedením školy diskutovali 
o systému výuky u nás a v Polsku a porovnávali zkušenosti při 
zavádění novinek do odborné přípravy žáků. Odborný program 
vyvrcholil při návštěvě firmy zabývající se výrobou flexibilních 
obalových materiálů a fólií.

Během třídenního pobytu navštívili polští kantoři také město 
a radnici.   dtx

ŽÁCI A STUDENTI

Francouzské kultuře a gastronomii se věnovali žáci deváté tří-
dy ze Základní školy sv. Voršily na konci října. 

Název Setkání pod platanem evokoval nejen pro Francii typický 
strom, ale i nádvoří školy, kde platan několik let roste.

„Francouzskou atmosféru navodily šansony v podání Veroni-
ky Rajtr Pavlové, palačinky a jarmark s francouzskými produk-
ty. Panelová výstava pak připomněla česko-francouzské vztahy 
v Olomouci,“ uvedl za školu Martin Kučera. 

Pozvání na Francouzský den přijali také zástupci katedry 
romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kteří in-
formovali žáky o výhodách studia francouzského jazyka a před-
stavili činnost Francouzského centra, které bylo v Olomouci 
znovuotevřeno v roce 2019. 
„Hlavním cílem bylo podpořit zájem o výuku francouzštiny 
a popularizovat francouzskou kulturu,“ připustil Kučera.

Frankofilství má v Olomouci silnou tradici od konce 

19. století. Zásadní roli v šíření jazyka a kultury Francie v Olo-
mouci sehrála zdejší pobočka Alliance française, která byla 
založena jako první svého druhu na Moravě. Vznikla ještě za 
dob Rakouska-Uherska v březnu 1911. Vznik inicioval profesor 
francouzštiny a první předseda spolku Ferdinand Špíšek, který 
před první světovou válkou působil na olomoucké české reálce. 
Později byl povolán na ministerstvo školství, kde se zasloužil 
o založení česko-francouzských sekcí při lyceích ve Francii.

Po druhé světové válce jsou aktivity obnovené olomoucké 
sekce aliance propojeny s akademickou půdou filozofické fa-
kulty, ale v roce 1951 je zrušena. Restart česko-francouzských 
vztahů byl možný až v devadesátých letech po sametové revo-
luci, kdy při Slovanském gymnáziu vznikla česko-francouzská 
sekce Lycée slave a francouzským partnerským městem se sta-
lo Antony nedaleko Paříže.   dtx

 SETKÁNÍ POD PLATANEM  
 ANEB FRANCOUZSKÝ DEN 
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Na Novou Ulici se vrátila restaurovaná socha Panny Marie
Lokalitu před domy v Brněnské ulici opět 
zdobí socha Panny Marie Immaculaty. 

Kulturní památka se zajímavou historií 
prošla náročným odborným zásahem 
a je zpět na svém místě. Pod rukama re-
staurátora se v atelieru postupně promě-
ňovala od letošního dubna.

Socha Panny Marie Immaculaty už ne-
byla v dobrém stavu. „Kvůli její záchraně 
jsme ji nechali převézt k restaurátorovi, 
aby ji v atelieru odborně vyčistil a komplet-
ně opravil. Po několika měsících je zpět 
v plné kráse. Je to příklad další podařené 
renovace jedné z památek, která patří do 
veřejného prostoru,“ popsal restaurátorské 
práce primátor Mirek Žbánek.

Opravená socha znovu zdobí prostor 
v zatravněné ploše mezi bytovými domy. 
„Po návratu na místo jsme ji nechali na 
doporučení památkářů otočit o sto osm-
desát stupňů, aby směřovala do veřejné 
zástavby, a ne na rušnou komunikaci, jak 
tomu bylo původně,“ objasnil změnu ná-
městek primátora Matouš Pelikán. Podle 
něj působí památka po zásahu restau-
rátora uceleně s přiznáním přirozené 
patiny stáří. Výsledný estetický dojem 
podtrhuje i originální zbarvení pískovce, 
jehož světle narůžovělý odstín byl ukrytý 
pod letitým nánosem tmavých usazenin.

Barokní sochařské dílo, které provází 
i zajímavá historie, pochází z roku 1776. 
Přestože je socha s lokalitou Nové Ulice 

pevně spjata, není její současné umístě-
ní původní. Od 18. století až do roku 1941 
míjel sochu každý, kdo mířil do Olomouce 
po dnešní Brněnské, tehdy Zelené ulici. 

Socha stávala po pravé straně silni-
ce, ale právě v roce 1941 zažila svoje 
první stěhování. Bránila totiž rozmachu 
a rozšiřování gumárenských závodů, 
když stála v trase nového vjezdu do 

podniku. Na náklady firmy Josef Steipe 
& Co a ve shodě s památkovým úřadem 
byla přestěhována na protější stranu 
ulice. Tam vydržela až do roku 1978, 
kdy pro změnu stála v cestě rekon-
strukci a rozšíření dnešní Brněnské ulice. 
V té době byla socha opět restaurována 
a přesunuta na místo, které zdobí do-
dnes.   ste

Cyklostezka, přechod, zbrojnice... 
Co vše chybí lidem v okrajových částech Olomouce
Pravidelné setkání vedení města se zá-
stupci komisí městských částí se usku-
tečnilo v listopadu v Lošově, kam se sjeli 
i Droždínští a Radíkovští. Mezi nastole-
nými tématy byly cyklostezky, chybějící 
přechody nebo opravy komunikací.

„Považuji tato setkání za nesmírně uži-
tečná pro obě strany a je pro dobro věci, 
když se konají přímo v místě, o kterém 
se jedná,“ uvedla náměstkyně primátora 
Eva Kolářová. 

Mezi diskutovanými tématy byl i vznik 
cyklostezky Samotišky-Droždín-Bystrova-
ny. „Rok se starostové obcí a předseda ko-
mise snažili získat pozemky pro výstavbu, 
nakonec se ukázalo, že v jedné lokalitě je 
skoupila developerská firma, která stavbě 
cyklostezky není nakloněna,“ komentova-
la jednání náměstkyně. Případná stavba 

se tak bude muset rozdělit na dvě etapy.
Mezi dlouhodobé požadavky Droždí-
na patří ale i vybudování přechodů pro 
chodce. Podle informací z útvaru hlav-
ního architekta bude příští rok pořízen 
investiční záměr na úpravu a zklidnění 
ulice Horní Úlehla i umístění přechodu 
na ulici U Cihelny.

V Lošově místní obyvatelé zase čekají 
na opravu ulice Svolinského. Projektová 
dokumentace byla dokončena před dvě-
ma lety. „Odbor investic zařadí opravu do 
návrhu plánu na příští rok. Plán ale musí 
napřed schválit zastupitelstvo města na 
prosincovém jednání,“ podotkla náměst-
kyně Kolářová.

A zástupci z Radíkova by rádi vylepšili 
starou hasičskou zbrojnici vybudovanou 
v padesátých letech. „Sbor dobrovol-
ných hasičů tam má skoro padesát členů 

a prostory jsou jim těsné. V budově je navíc 
klub seniorů, detašované pracoviště ma-
gistrátu a knihovny. Ale hlavně je objekt ve 
špatném stavu,“ vyjmenovala důvody ná-
městkyně. Odhad nákladů případné rekon-
strukce přesahuje 12 milionů korun.

V Radíkově ale lidem chybí i dětská 
hřiště, sportoviště i prostor pro komunitní 
setkávání občanů. 

V Olomouci existuje 27 městských 
částí. V každé pracuje komise, která je 
důležitým pojítkem mezi vedením města 
a obyvateli. Na svých schůzích projedná-
vají členové komisí nedostatky v jednot-
livých částech města a navrhují řešení, 
která se jim zdají nejvhodnější. Schů-
ze komisí městských částí jsou veřejné 
a lidé se mohou aktivně zapojit do řešení 
problémů, které je trápí v nejbližším oko-
lí jejich bydliště.   pok

 PŘED  PO 
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NA PRAHU NEBE  
OLOMOUC MĚSTEM ŘEHOLNÍKŮ A KLÁŠTERŮ 

TÉMA

Bratři a sestry – lidé, kteří se slibem chu-
doby, čistoty a poslušnosti rozhodli žít 
ve společenství řeholního života podle 
životních principů svého zakladatele. 
Zpravidla svatého. Navenek je poznáte 
podle charakteristického hábitu. Tedy 
kromě jezuitů, ti se oblékají jako který-
koliv kněz v kraji.

PAVEL KONEČNÝ

Existují desítky řádů a každý má trochu 
jiné poslání, každý svým způsobem při-
spívá k duchovnímu životu. V Olomouci 
jich najdete 13.

„V minulosti řády a kláštery plnily 
zdravotní, sociální a výchovnou roli. Cír-
kev zakládala školy, nemocnice a útulky. 
Dnes to v civilizovaném světě převzal 
stát. Ale v případě vzdělání pořád fun-
guje církev jako alternativa, stejně jako 
v sociálních službách,“ uvedl děkan olo-
moucké cyrilometodějské teologické 
fakulty Peter Tavel. Sám je dominikánem 
s církevním jménem Egýd, což je řecky 
Egidius, česky Jiljí.

Své jméno většina mnichů či řeholních 
sester vstupem do řádu změní. „Musel 
jsem si ho několikrát zopakovat, abych 
ho nezapomněl,“ přiznal Tavel. To ale 

neplatí úplně. U kapucínů, jezuitů ani 
u sester Ježíšových se jména nemění.

„Přála jsem si Kláru. O jméno může-
te poprosit, nebo vám ho vybere mat-
ka představená. Svatá Klára byla první 
následovnice svatého Františka, mně se 
to sešlo,“ vzpomněla na symbol začátku 
nového života františkánka z Hrnčířské 
ulice, která se narodila jako Zdeňka. 

Šaty mnicha nedělají 
Dalším vnějším znakem je oděv. Pod-
le hábitu je poznat, kdo je kdo. Ale jen 
částečně. „Ne šaty posvěcují člověka, 
ale způsob, jakým je nosíme, nás může 
posvěcovat,“ říká jezuita Pavel Ambros. 
Právě jeho řád stojí za založením olo-
moucké univerzity v roce 1573. Patronem 
je svatý Ignác, který jako voják statečně 
vedl obranu Pamplony (dnes proslavené 
býčím závodem v ulicích), kde byl zraněn 
dělovou koulí. Na prahu smrti si uvědomil, 
že chce sloužit nebeskému, ne pozemské-
mu králi a zavrhl pozlátko lidské slávy. 
Jezuité jsou v Čechách čtyři sta let a jejich 
životní styl říká, k čemu má člověk použít 
svou svobodu. „Ne k tomu, co je dobré, 
ale k tomu, co je víc dobré,“ naznačil Am-
bros. Jezuité netvrdí, jak má svět vypadat, 
ale co v něm můžeme udělat, aby byl víc 
krásný. A zastoupeni byli i na nedávném 

ekologickém summitu v Glasgow.
Jezuitskou doménou je vzdělání. Také 

v každém větším městě stojí jezuitská ko-
lej, mají misie v Číně a Jižní Americe a už 
ve středověku zavedli stipendia pro chu-
dé studenty. „Původ ani bohatství neměly 
vliv na rozvoj člověka,“ potvrdil Ambros. 
Jezuitů je v Olomouci pět včetně jedno-
ho scholastika.

Rekreace není siesta
Premonstráti slavící letos devět století 
existence nedávno zvelebili Svatý Kope-
ček vybudováním nové muzejní expozi-
ce. Ačkoliv za svůj český domov považují 
strahovský klášter, pečlivě se starají 
o zdejší poutní místo.

Posláním premonstrátů je hlásání 
evangelia a zajištění bohoslužby. „Bůh 
dal celý svět všem lidem, nerozlišujeme 
mezi nimi, sloužíme všem. Krásu boho-
služby podtrhuje hudba, s ní je člověk víc 
na prahu nebe,“ řekl otec Adrian.

Život v řeholní komunitě má svůj den-
ní rytmus, všechno má svůj čas a mís-
to. „Žijeme tady čtyři. Klauzuru máme 
v podkroví. Každý má ve své cele postel, 
stůl, skříň a pár knih, k tomu toaletu,“ říká 
Pavel Zemek, tedy otec Adrian. Klauzura 
je v klášteře místo, kam nikdo cizí ne-
smí. Bratři se modlí třikrát denně, ranní 

900 LET
Premonstráti zažívají slavný rok devíti- 
stého výročí založení řádu, který vyvr-
cholí příští jaro. Většinou ale slaví online.

„Spolubratři nemohli přijet a sle-
dovali oslavy ve svém klášteře. Jako 
zpětnou vazbu nám posílali fotografie, 

jak slaví před obrazovkou,“ přiblížil atmo-
sféru odhalení ostatků svatého Norberta 
v bazilice na Strahově otec Adrián. 

Na Moravě se první komunita pre-
monstrátů usadila v roce 1151 v klášteře 
Hradisko, který tehdy opustili benedik-
týni. Opat z Hradiska pak na nedalekém 

Svatém Kopečku zřídil převorství.
„Děláme to, co je užitečné pro dru-

hé. Nejde o seberealizaci,“ charakteri-
zoval postoj premonstrátů otec Adrián.

Farnost z Kopečka připravila k vý-
ročí putovní výstavu. Ta je nyní k vi-
dění v dómě sv. Václava.
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a večerní modlitby jsou společné. 
Tři z nich umí vařit. „Máme služby. 

A ke stolu usedáme společně i s farním 
zaměstnancem Jiřím, který nám tady po-
máhá,“ popisuje život v komunitě na Sva-
tém Kopečku farář Adrián Zemek. 

Podobné je to u dominikánů sídlících 
v centru města. „A po obědě máme re-
kreaci,“ usmívá se bratr Antonín Krasucki. 
Rekreace je čas na společné setkání, kdy 
bratři spolu hovoří. Asi půlhodinka denně.

To u kapucínů bývá rekreace v úterý 
večer a trochu delší. „Díváme se spolu na 
televizi, hrajeme stolní hry a někdy i kar-
ty,“ prozradil bratr František. „Dnes nee-
xistují zdi. I my máme mobily a internet. 
Žijeme ve stejném světě. Jen si chráníme 
klima ticha pro modlitbu,“ dodal.

Věčné sliby: jako svatba
Cesta k Bohu i cesta k řádu je individuál-
ní. „Bůh mě přitáhl, abych žila pro něho, 
s ním a jeho prostřednictvím pro druhé,“ 
tvrdí po 25 letech sestra Olga. Patří do 
komunity sester Ježíšových, která vznikla 
v roce 1981 v Rakousku, u nás je třicet 
let. „Jsme řeholní společnost. Řád je his-
torické označení. Máme ale řeholi a klau-
zuru, základ je stejný. Žijeme ve světě, 
chodíme do zaměstnání podle vlast-
ní profese, denně na mši. Většina lidí si 
nás nepovšimne. Občas se na nás někdo 
usměje, prohodíme pár slov.“ Sestry pra-
cují nejčastěji v církvi, ve školách nebo 
zdravotnictví, poznají se podle přívěsku 
s křížem a písmeny SSJ.

Jezuitu Pavla Ambrose přivedl do 
řádu v 70. letech jeho učitel dějepisu na 
gymnáziu. „Byl to národní socialista a byl 
hodně antikatolický. Takže z mé strany 
to byl spíš protest. Nevěřil jsem tomu, že 
komunismus padne, víra byla pro mě for-
mou kruhové obrany,“ objasnil Ambros. 
Byla to doba, kdy dvě třetiny jezuitů pro-
šly kriminálem a každý strávil v průměru 
deset let na nucených pracích.

Pozornosti Státní bezpečnosti si užil 
i dominikánský představený Antonín Kra-
sucki. „Totalita nás nezničila, spíš jsme 
měli bližší vztahy. Víra není jen pocit, ale 
rozumový základ,“ podotkl.

Zatímco dominikáni, premonstráti nebo 
jezuité jsou kněžské řády, u kapucínů jsou 
často laici. Jejich představený František se 
vyučil zedníkem, ale dotáhl to po maturitě 
až na kněze. „Hodně mě ovlivnil otec Pio 
a příchod františkánů do Jablunkova. Jed-
noho dne jsem zabušil tady na vrata kapu-
cínského kláštera,“ svěřil se. 

Kapucínský bratr Radek pocházející 
z Poličky byl dříve kuchařem, Rafael řidi-
čem kamionu. „My jsme trochu spodnější 

třída než ty ostatní. Naše DNA je bratr-
ství, být spolu, tvořit komunitu a praco-
vat pro lidi. Třeba pro nevidomé,“ řekl 
Radek a připomněl pravidelný bleší trh, 
jehož výtěžek podporuje slabozraké. 

Definitivním zapojením do řádu je 
složení věčných slibů. „To je jako svatba, 
rozhoduji se tím natrvalo. A společenství 
říká – natrvalo tě přijímáme. To ale oni 
nemusí, je to padesát na padesát. For-
mační období od noviciátu se může pro-
táhnout až na devět let. A může skončit 
tím, že jdete domů,“ popsal Radek.

Podle děkana Tavela je život v řádu 
dokonce „sexy“. A to pominul celibát. 
„Řeholní život má spoustu výhod a zcela 
pragmaticky vám dává svobodu. Žije-
te bez vztahu, bez rodiny, bez dětí, bez 
závazků – dokonce můžete riskovat. 
V práci nemáte limity,“ vyjmenoval. Díky 
řádu mohl studovat i cestovat, a hlav-
ně vědecky pracovat. Ve prospěch Boha 
a ostatních.

KAVÁRNA A PENZION 
JAKO ŘEHOLE
Františkánskou řeholi má u nás 
hned několik ženských kongregací, 
třeba křížové nebo opavské sestry. 
„Vznikaly v devatenáctém století, 
když se ženy sdružovaly při farnos-
ti, a pak převzaly siročinec nebo se 
věnovaly charitní službě,“ objasnila 
sestra Klára z kongregace Františ-
kánky Marie Immaculaty. Původně 
se tyto olomoucké sestry věnovaly 
školství, nyní vedou penzion Tõde 
a kavárnu Õde v Hrnčířské ulici.

„Je to způsob, jak se setkávat s lid-
mi. Záměrně ale na ně nijak nepůso-
bíme. Pokud si s námi chtějí povídat, 
jsme tu pro ně,“ upřesnila Klára. 

Sestry se po návratu z kostela po 
ranní mši ještě společně modlí a čtou 
z Písma svatého. Následuje společná 
modlitba breviáře. Pak snídaně a te-
prve potom se každá věnuje svému 
úkolu – pečení, vaření, úklidu.

Výtěžek sestry pravidelně posí-
laly na misii do estonského města 
Tartu, kde jsou katolíci v menšině. 
Kavárnu ale nyní během epidemie 
přivřely – otevírají pouze předem 
objednaným skupinám. 

ŘEHOLNÍ ŘÁDY V OLOMOUCI

DOMINIKÁNI  
Řád bratří kazatelů
Založen 1216 v jižní Francii Dominikem 
Guzmánem. Oděv se skládá z bílé tuniky, 
škapulíře a kapuce, koženého řemenu 
s růžencem. Kompletní hábit tvoří ještě 
kapa (černý plášť s kapucí).

JEZUITÉ 
Tovaryšstvo Ježíšovo
Založen sv. Ignácem z Loyoly. Soustřeďu-
je se na pastorační a misijní činnost a na 
oblast vědy a vzdělávání. Jezuité jsou 
dlouhodobě početně největším řeholním 
řádem.

KAPUCÍNI 
Řád menších bratří kapucínů
Vznikl v 16. století jako jedna z větví fran-
tiškánů. Kladou důraz na vnitřní modlit-
bu.  Řádový oděv tvoří tmavohnědý hábit 
s výrazně dlouhou a špičatou kapucí 
přepásaný bílým provazovým cingulem se 
třemi uzly. 

KARMELITÁNI 
Řád bratří blahoslavenné Panny Marie 
karmelské
Původně poustevnické společenství 
z hory Karmel ve Svaté zemi z doby křížo-
vých výprav.

PREMONSTRÁTI 
Řád premonstrátů
Založen sv. Norbertem ve francouzském 
Prémontré jako spojení života v klášteře 
a modlitbě s životem apoštolátním (mimo 
klášter). 

DOMINIKÁNKY 
Česká kongregace sester dominikánek
Následují zakladatele řádu sv. Dominika 
Guzmána. Řeholní oděv tvoří dlouhé bílé 
šaty a dlouhý černý závoj.

VORŠILKY  
Římská unie řádu sv. Voršily
Zaměřuje se na pastoraci, evangelizaci 
a výchovu mládeže.

PREMONSTRÁTKY 
Kongregace sester premonstrátek 
Hlavním posláním je slavení liturgie 
a přímluvná modlitba. Charisma: jedna 
duše a jedno srdce v Bohu.

Kongregace milosrdných sester sv. kříže
Kongregace je pevně svázána s františ-
kánskou spiritualitou, věnuje se hlavně 
pomoci nemocným a potřebným a práci 
ve školství. 

Kongregace milosrdných sester III. řádu 
sv. Františka
Nejvyšším pravidlem života je evangeli-
um, které slibujeme zachovávat životem 
v poslušnosti, chudobě a čistotě.

Františkánky Marie Immaculaty
Zachovávat svaté evangelium našeho 
Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, 
v chudobě a v čistotě.

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
Ženská apoštolská kongregace, která 
vznikla na našem území. Je zaměřená na 
výchovu, pastorační a sociální činnost.

Společnost sester Ježíšových
Sestry žijí v duchu ignaciánské spirituality, 
nenápadným způsobem života ve světě se 
službou církvi, zdravotnictví a školství.
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Jak vnímáte vliv církve na rozvoj Olomouce?
Karel Konečný
ANO 2011

Církevní historie na-
šeho města je ne-
obyčejně bohatá 
a  zajímavá. Zásluhy 
biskupa Zdíka o  po-
vznesení města na úroveň nejvýznamněj-
šího centra církevní správy a  kultury na 
Moravě jsou všeobecně známé. V 16. sto-
letí olomoučtí jezuité založili druhou nej-
starší českou univerzitu. V dalších staletích 
se do stavebních, kulturních, vzdělávacích 
a charitativních aktivit začaly zapojovat 
také nově vznikající, dnes již tradiční církve. 
S nespočtem památkově chráněných kos-
telů, klášterů, rezidenčních budov, kašen či 
soch je dnes Olomouc přitažlivá pro turisty 
z celé Evropy.  

Jiří Zima 
KSČM 

Olomouc za svou his-
torickou krásu vděčí 
v nemalé míře sakrál-
ním stavbám a  stav-
bám, které církev 
potřebovala k provozním účelům. Velkou 
zásluhu církev měla i ve výchově a vzdělání, 
kdy především jezuité, kteří jsou mimo jiné 
i dnes známi propracovaným vzdělávacím 
systémem, stáli u vzniku institucí, které byly 
předstupněm nejstarší moravské univerzity. 
A nakonec to opět byla církev, která se za-
sloužila o kontinuitu univerzity i v dobách, 
kdy Habsburkové nebyli zrovna přátelsky 
nakloněni.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Města zvláště formu-
jí vrstvy s politickou 
a ekonomickou mocí. 
Olomouc jako nejvý-
znamnější centrum 
středověké Moravy se stala i sídlem círk-
ve, ovlivňující výrazně veřejné dění a teolo-
gické a humanitní vzdělávání. Jezuité jsou 
spjati s druhou nejstarší univerzitou v čes-
kých zemích. Dochované gotické a barokní 
církevní památky jsou dokladem vlivu círk-
ve po staletí. Časem se církevní výstavba 
stala jednotlivostmi v mozaice světské ar-
chitektury. Dnes převzali kontrolu nad roz-
vojem Olomouce developeři.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Rozvoj našeho měs-
ta je neodmyslitel-
ně spojen s církví po 
dlouhá staletí již od 
Velkomoravské říše. 
Pokračuje pak založením biskupství v 11. 
století a od té doby vliv a spolupráce s církví 
trvá dosud. Historicky se církev podílela na 
rozvoji vzdělanosti, architektury a my dnes 
obdivujeme stavby krásných katedrál, kos-
telů, klášterů a dalších staveb v Olomouci. 
V současnosti zde kromě evangelické církve 
působí i mnoho dalších církví, které uspoko-
jují nejen život duchovní, ale působí i v ob-
lasti lidské nouze.

Otakar Štěpán Bačák
spOLečně

Předně bych otáz-
ku dal do množného 
čísla. Protože už jen 
procházkou po Olo-
mouci vidíme sakrální 
architekturu mnoha církví s jejich typický-
mi atributy. A už tím samozřejmě přispívají 
ke kultivaci města. Primárně církve ale hájí 
hodnoty plynoucí z etiky a sociálního učení, 
a i když vývojem v naší společnosti ztrati-
ly podstatnou část vlivu, stále jsou u vět-
šiny společnosti ve veliké vážnosti. A to je 
záruka jejich možného přispívání k rozvoji 
převážně duchovních hodnot, které nám ty 
materiální skrytě ničí.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Katolická církev – 
společně s  univerzi-
tou a  armádou – po 
staletí vytvářely po-
dobu Olomouce . 
Především tyto instituce (ruku v ruce s olo-
mouckými měšťany) vybudovaly Olomouc 
do její barokní krásy. Nezastupitelné místo 
si drží katolická církev také ve staleté konti-
nuitě olomouckého vysokého učení, které si 
v roce 2023 bude připomínat 450 let své exi-
stence. Je skutečností, že po listopadu 1989 
si katolická církev mnohdy klopotně hledá 
své místo ve vztahu k silně sekularizova-
né české společnosti. Oceňuji zejména pří-
kladnou starost o církevní kulturní dědictví, 
jakož i výrazné angažmá v sociální oblasti. 

Martin Major
ODS

Jako zásadní! Bez 
církve by Olomouc 
nebyla, nebo by při-
nejmenš ím měla 
úplně jiný a méně vý-
znamný charakter. Podle historiků vznikla 
v budoucí Olomouci za Velkomoravské říše 
nejdříve nějaká církevní struktura, a toto 
duchovní centrum pak asi přitáhlo i knížecí 
dvůr, řemeslníky a další. Nejkrásnější stav-
by, katedrálou a palácem biskupa Zdíka po-
čínaje, jsou dílem církevních institucí. I naši 
univerzitu, na kterou jsme pyšní, vybudovali 
jezuité. Bez církve by prostě byla Olomouc 
mnohem chudší.

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL

Církev a  Olomouc 
k  sobě patří v  dob-
rém i ve zlém. Jezui-
tům a  dominikánům 
vděčíme za rozvoj 
vzdělanosti, premonstrátům za Svatý Kope-
ček, kapucínům za péči o chudé. Olomoučtí 
biskupové se zasloužili o duchovní, hospo-
dářský a kulturní rozvoj Moravy. Najdeme 
i stinné stránky, občas až přílišnou konzer-
vativnost či rozpor mezi slovy a skutky. Já 
si vážím toho, že si církev udržuje odstup 
od politiky a stále může být silnou oporou 
člověka v těžkých a zmatených situacích, 
kterých je v tomto světě stále víc.

Petr Fojtík
Piráti a Starostové

Nejen jedné círk-
ve, ale církví. Ved-
le katolické působí 
v současné Olomouci 
další křesťanské círk-
ve, které se stejně jako v minulosti i dnes 
věnují vzdělávání a výchově, zdravotnictví, 
sociální sféře, kultuře, vytváří a podporují 
komunitní život. Historicky byl pro Olomouc 
klíčový vznik biskupství v 11. století nava-
zující na cyrilometodějskou tradici. To mělo 
vliv ve 13. století na vznik řemeslnicko-ob-
chodního centra – města Olomouce a jeho 
rozvoj v dalších staletích až do současnosti.   
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Poslední týdny roku se opět nesly v horečném tempu pro-
čítání, připomínkování a projednávání řady koncepčních 
dokumentů. Tisíce stran o sportu, kultuře, veřejných pro-
stranstvích, udržitelné dopravě, zelené politice EU, odpa-
dovém hospodářství, dostupném bydlení a spoustě dalších 
lidem či přírodě prospěšných plánech na nejbližší dny, mě-
síce a roky mi zabíraly téměř každý večer strávený v posteli 
při lampičce. 

A každé ráno jsem při příchodu do práce byl konfronto-
ván s aktuální situací městské pokladny, vývojem daňových 
příjmů, stále se zpřísňujícími pravidly pro čerpání evrop-
ských dotací, střednědobým rozpočtovým výhledem nebo 
růstem dluhové služby města. Dva světy, které se v současné 
olomoucké realitě tak úplně nepotkávají. 

Bez plánů, vizí a předpovědí se město naší velikosti neo-
bejde. O tom jsem tady psal už mnohokrát. A když už něco 
tvoříme, tak si tam každý, kdo se o dané téma zajímá, něco 
přihodí, přimíchá, prosadí. Výsledek je sice skvělý, ale nikdo 
to celé nikdy nezaplatí. Winston Churchil k tomu řekl: „Chce-
-li se někdo stát politikem, musí mít schopnost předpovídat, 
co se bude dít zítra, příští týden, příští měsíc anebo příští 
rok… A potom schopnost vysvětlit, proč k tomu nedošlo.“

Svůj příspěvek píši ve chvíli, kdy připravujeme rozpoč-
tové podklady na prosincové zastupitelstvo a před pár 
minutami premiér vyhlásil nouzový stav. Obojí bylo nevy-
hnutelné. Bez rozpočtu, který budeme schvalovat, bychom 
nebyli schopni příští rok město řídit. Sestavit ho vyrovnaný 
bylo téměř nemožné. Už několikátý rok po sobě omezuje-
me provozní výdaje, zastihla nás vlna brutálního růstu cen 

energií  a dalších nákladů, musíme zvyšovat objem pro-
středků na opravy, aby se nám infrastruktura nerozpadala 
pod rukama, každá městská část se zcela oprávněně doža-
duje zařazení léta či desetiletí odkládaných investic. 

O tom, že vláda bude muset přijmout nepopulární proti-
covidová omezení před adventem, jsme v okruhu lidí, kteří 
odpovídají za bezpečnost státu, kraje či obce, nepochybova-
li. Politici nebo úředníci musí umět nést odpovědnost za svá, 
byť nepopulární rozhodnutí. Známe čísla, prognózy, fakta. 
Když jsme se s organizátory olomouckých Vánočních trhů 
sešli v půlce listopadu a dohodli se na zrušení kulturního 
programu, bylo nám všem v místnosti úzko. Na dotaz, zda si 
myslím, jestli zůstanou trhy alespoň v této ořezané podobě, 
jsem neodpověděl. Znal jsem čísla, prognózy, fakta. A bohu-
žel i přístup řady lidí k současné vlně pandemie. Přesto jsem 
doufal, že zavření Vánočních trhů nepřijde dřív než omezení 
ve velkých nákupních centrech.

Jen bych k tomu doplnil. Nařizovat vám očkování může 
jenom stát. Primátor města vás o to může pouze poprosit, 
stejně jako to udělal náš otec arcibiskup a další osobnosti 
olomouckého života.

Abych v adventním čase nekončil pesimisticky, podělím 
se s vámi i o jedno milé setkání. Mezi návštěvami diploma-
tů, byznysmenů a politiků, které jsem nedávno přijímal ve 
své pracovně, se jedno setkání vyjímalo. S Jurajem Jakubis-
kem a jeho paní Deanou jsme před vernisáží jeho výstavy 
strávili téměř dvě hodiny. Já jsem jim vyprávěl o králov-
ské historii našeho hlavního města Moravy, oni vzpomínali 
mimo jiné na devadesátá léta. Na ty se dnes očima umělců 
dívají jako na „jeden velký žůr“ plný umělecké i politické 
svobody bez přehnané korektnosti, která provází současný 
svět. A samozřejmě nechyběly ani veselé historky z natáče-
ní. Když se například točila slavná Bathory, herci na place 
museli mluvit perfektně anglicky. Z angličtiny Bolka Polívky 
byla anglická lektorka nešťastná a neustále ho peskovala. 
Bolek jí přes produkci nechal vzkázat, že hovoří s králem 
místních Valachů. Z úcty ke královskému majestátu, která je 
v Británii vštěpována už malým dětem, od ní měl celý zby-
tek natáčení pokoj. 
Pokoj vám všem v čase vánočních svátků a hlavně zdraví přeje

Mirek Žbánek
primátor

 DVA SVĚTY 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

17. listopad proměnil společnost i Olomouc
U Památníku bojovníků za svobodu 

a demokracii před právnickou fakultou si 
připomněli zástupci olomouckých insti-
tucí a města státní svátek, výročí 17. listo-
padu 1939 a 1989.

Primátor Mirek Žbánek ocenil vý-
znam listopadové revoluce pro otevření 
cesty od totality a nesvobody k otevřené 
společnosti i to, že jen díky 17. listopa-
du 1989 už třicet let budova bývalého 
okresního výboru komunistické strany 
slouží studentům ke vzdělávání a vstře-
bávání základů právního vědomí. „Pro 

Olomoučany, pokud to tedy nebyli odda-
ní straníci, šlo o odpudivé místo,“ uvedl 
primátor. Připomněl i jinou historickou 
souvislost, ve stejné ulici, jen o pár set 
metrů dál, je dnes budova vrchního sou-
du. V objektu za okupace sídlilo obávané 
gestapo a právě zde trpěli i ti, kteří se 17. 
listopadu 1939 odvážně postavili proti 
jiné totalitě, nacistické okupační moci.

Za město Olomouc se pietního aktu 
zúčastnili také náměstkyně Markéta Zá-
leská a náměstci Otakar Štěpán Bačák 
a Matouš Pelikán.   mif
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Na konci roku 2019 plánovalo vedení města nový rozpočet, 
který zanedlouho pandemie obrátila naruby. Již tehdy ale 
platilo, že město musí fixovat náklady. A stejný princip platí 
i pro rok 2022. „Odbory magistrátu, příspěvkové organizace 
i městské akciové společnosti mají za úkol dodržet výdajové 
parametry minulého roku,“ vysvětlil ekonomický náměstek 
primátora Otakar Štěpán Bačák.
Rozpočet města osciluje kolem 2,2 miliardy korun na straně 
nákladů, ale problém je podle náměstka se stranou příjmů. Ty 
byly letos 2,5 miliardy korun a se stejnou sumou počítá náměs-
tek i pro příští rok. „Na straně příjmů ale existuje výpadek, který 
nám pokryje zvýšení daně z nemovitosti a také prodej někte-
rých domů z majetku města,“ poznamenal náměstek.

Co se prodalo?
Především M trojka, dům na rohu Masarykovy ulice. Peníze už 
máme na účtu a jedná se hlavní položku téměř sto čtyřiceti 
milionů korun z prodeje majetku. Prodaly se i nějaké pozemky 
a asi dva byty. 

Na co peníze použijete?
Je to výnos z hospodářské činnosti, položka na straně příjmů, 
nejde tedy přesně říct, na co se která konkrétní koruna použije. 
Prostě je to příjem do rozpočtu.

Plánujete prodat něco i v příštím roce?
Umírněně. V plánu je prodej knihovny na Brněnské, což je dlou-
hodobější záměr, a zvažujeme zpětný odkup turnhally univerzi-
tou, která o budovu naproti zimního stadionu projevila zájem. 

Město ji přitom před několika lety koupilo právě od univerzity. 
Vydělá na tom?
Cena nemovitostí se za tu dobu zvedla, takže odhadní cena 
bude vyšší.

Jaké odhadujete tedy celkové příjmy z prodeje?
Za všechny nemovitosti asi čtyřicet milionů korun.

Mluvil jste o fixaci nákladů. Jak se je daří udržet, když rostou 
ceny energií?
Buď se škrtají provozní náklady, které byly vyhodnoceny jako 
zbytné, to jsou takové ty nepravé úspory, kdy o něco přichá-
zíme, anebo je to nějaké racionalizační opatření. Třeba jako 

v předchozích letech se rozloučíme s dalšími deseti pracovníky 
magistrátu – takže zvyšování produktivity práce. 

Jestliže jsou výdaje 2,2 a příjmy 2,5 miliardy, co se stane s těmi 
třemi sty miliony korun?
Ty miliardy, to jsou provozní výdaje, těch tři sta milionů jsou kapitá-
lové výdaje určené na investice. K nim přidáme dalších tři sta milio-
nů z úvěru. Z těch už se čerpá, třeba na výstavbu tramvajové trati. 

Proč se nezvýšil poplatek za odpad?
Na miskách vah byl jako možné navýšení příjmů, chtěli jsme ale 
přiměřené zatížení obyvatel. Daň z nemovitosti je pro nás vý-
hodnější a dopadne i na lidi, kteří v Olomouci bydlí, ale nejsou 
zde trvale hlášeni. A samotnou daň za nás vybere stát. 

Jak byste rozpočet na rok 2022 charakterizoval?
Řekl bych jako racionální. Na straně příjmů jsme dostali sto mi-
lionů za daň z nemovitosti, ale se závazkem použít je na snížení 
úvěrového zatížení, a zbytek je na opravy komunikací, škol a vo-
dohospodářské infrastruktury. Jediný útvar magistrátu, který má 
v plánu navýšení, je odbor školství, a to o osmnáct milionů. 

Na platy učitelů? 
Nene, ty my nefinancujeme, ty jdou přímo ze státního rozpočtu. 
Toto je osmnáct milionů na údržbu a provoz škol. 

Jak je město na tom s úvěrem? Je to takový strašák…
Kolik obcí je zadluženo a jakým způsobem, k tomu jsou přesná čísla 
z ministerstva financí. Z celkových šesti tisíc patříme mezi 575 obcí, 
jejichž dluh překračuje hranici šedesáti procent průměrných příjmů. 

Jak moc?
V případě Olomouce je to 71 procent. Existují ale i obce s dlu-
hem přes dvě stě procent. Rozpočet ale počítá s tím, že nebu-
deme navyšovat úvěrové zatížení. Koneckonců jsme se k tomu 
zavázali při schvalování navýšení daně z nemovitosti. A je to 
sto milionů, které budeme mít v rozpočtu každý rok, například 
na další umořování dluhu.

Můžete ovlivnit i chod městských firem, třeba dopravního podni-
ku a ceny jízdenek?
Město na to vliv má prostřednictvím objednávky, ve které se 
vyčísluje požadavek na kompenzaci. Můžeme diskutovat třeba 
o vytíženosti spojů a jejich rozložení. Požadavky komise pro 
dopravu jsou neustále zvyšovány, což se podle mě týká super 
komfortu. Já pořád tvrdím, že je to městská hromadná doprava. 
S důrazem na slovo hromadná, abychom nevozili vzduch. Snaha 
o super komfortnost je také super drahá. 

A to jízdné?
Vím, že se o tom debatovalo na sociálních sítích, a závěr dozorčí rady 
byl ten, že se tím bude zabývat pracovní skupina. Ne každé zvýšení 
nemusí přinést stejný poměr do tržeb. Když se zvýší jízdné o deset 
procent, neznamená to, že budeme mít v pokladně o deset procent 
více, protože to může lidi odradit od cestování.   Pavel Konečný

 „ÚVĚROVÉ ZATÍŽENÍ NEBUDEME  
 NAVYŠOVAT“ 

Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora
Kompetence: odbor ekonomický, odbor městské zeleně 
a odpadového hospodářství.

ROZHOVOR
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Čtyřiadvacet lip srdčitých lemuje polní 
cestu k hvězdárně v Lošově. Lidé tam no-
vou alej vysadili na počátku listopadu.

„Pro zájemce jsme měli sazenice stromů, 
kůly a vázací materiál. O vysazené lípy se 
budou starat místní obyvatelé, někteří už 
vyjádřili zájem o adopci stromů,“ uvedl 

předseda Komise městské části Lošov Mi-
roslav Charouz.

S výsadbou na pozemku města po-
mohli i pracovníci Lesů města Olomou-
ce, kteří pro stromy už předem připravili 
výsadbové jámy. „Pozemek vybraný pro 
výsadbu aleje zároveň zatravníme, a to 
z důvodu svažitosti území a s tím spojené 

eroze, ke které zde dochází zejména při 
přívalových srážkách,“ vysvětlila Eva 
Škodová z útvaru hlavního architekta 
magistrátu. 

Výsadba aleje v Lošově je první z plá-
novaných krajinných úprav, které mají 
tuto část města v budoucnu proměnit. 
„Připravujeme zde celý soubor opatření, 
která budou mít pozitivní vliv na protie-
rozní a biologické funkce v okolní kraji-
ně. Ať už jsou to travnaté pásy, výsadby 
protierozních pruhů dřevin, mokřad 
i ovocný sad,“ naznačil další plány pro 
Lošov primátor Mirek Žbánek.

Už samotné výsadbě lipové aleje 
předcházela řada jednání. Na pozem-
cích v Lošově totiž hospodaří zemědělci, 
kteří museli nejprve souhlasit s výsad-
bou a podpořit i plánovanou biodiverzitu 
v území.   ste

 K HVĚZDÁRNĚ NOVOU LIPOVOU ALEJÍ 

Velkomoravská ulice: staré lípy a javory nahradí platany
Jednu z nejrušnějších ulic v Olomouci 
postupně ozdobí nové stromořadí. V čás-
ti Velkomoravské ulice nahradí dožívající 
lípy nové platany. Obnova zeleně podél 
komunikace proběhne ve dvou etapách. 
První se uskuteční do konce roku, druhá 
je v plánu na podzim 2022. 

Nové stromořadí vytvoří 48 platanů 
mezi křižovatkami s ulicemi Schweitze-
rova a Rooseveltova. „Postupnou obnovu 
zeleně podél této velmi frekventované 
komunikace připravujeme na základě 
studie, kterou pro nás zpracovala kraji-
nářská architektka. Smyslem je, aby tady 
zeleň nejen zůstala, ale aby zde rostlo 
daleko více stromů a ty dokázaly lépe 

odolávat náročnému prostředí města,“ 
objasnil náměstek primátora pro oblast 
městské zeleně Otakar Štěpán Bačák. 

Linii dožívajících 18 lip vysazených 
po levé straně ulice ve směru od řeky 
Moravy do centra tak nahradí zcela 
nová skupina stromů. „Jde o druh plata-
nů západních s užší korunou, Platanus 
occidentali. A co je důležité, stromů tam 
bude skoro třikrát více než nyní. Tento 
typ platanů dokáže do budoucna zajistit 
perspektivu zeleně a přispět ke zlepšení 
životního prostředí, což se potvrzuje i po-
dél navazujících úseků Velkomoravské 
ulice, kde už tento druh platanů roste,“ 
doplnil náměstek Bačák.  

Aby se mohli zahradníci do první etapy 
obnovy zeleně pustit, musí jim ustoupit 
usychající lípy a zbytky živého plotu. 

Druhou etapu obnovy stromů podél fre-
kventované třídy město plánuje na podzim 
2022. Už za rok by tak dožívající javory na 
opačné straně Velkomoravské ulice mělo 
nahradit dalších 27 platanů.   ste

Zima omezí svoz bioodpadu
Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu. Pravidelný 
čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240litrových nádob 
bude omezen od prosince do března. 

Větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle 
hnědých popelnic. Takto odložený odpad nebude z provozních 
důvodů odvezen. Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do 
sběrových dvorů. Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu 
začne znovu v průběhu března:

lichý - 9. týden – od 1. 3. 2022, 
sudý - 10. týden – od 7. 3. 2022.

Harmonogramy svozů bioodpadu i papíru a plastů z 240litro-
vých nádob v rodinné zástavbě pro příští rok jsou zveřejněny 
na webových stránkách města www.olomouctridi.cz a Technic-
kých služeb města Olomouce.   mmo

V případě dotazů kontaktujte odbor městské zeleně a odpadové-
ho hospodářství Magistrátu města Olomouce. 
Telefon 588 488 536, e-mail: radek.homola@olomouc.eu

Lokality
Poslední svoz 
ve 14 denním 
intervalu

leden
První svoz ve 14 

denním 
intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, 
Hejčín, Řepčín (liché úterý)

7. 12. 
2021

18. 1. 
2022

1. 3. 
2022

Nové Sady, Povel, Olo-
mouc-město (lichá středa)

8. 12. 
2021

19. 1. 
2022

2. 3. 
2022

Neředín, Topolany
(lichý čtvrtek)

9. 12. 
2021

20. 1. 
2022

3. 3. 
2022

Bělidla, Chválkovice, 
Týneček (lichý pátek)

10. 12. 
2021

21. 1. 
2022

4. 3. 
2022

Nemilany, Slavonín
(sudé pondělí)

13. 12. 
2021

24. 1. 
2022

7. 3. 
2022

Hodolany, Pavlovičky, 
Nedvězí (sudé úterý)

14. 12. 
2021

25. 1. 
2022

8. 3. 
2022

Chomoutov, Lazce, Nová 
Ulice (sudá středa)

15. 12. 
2021

26. 1. 
2022

9. 3. 
2022

Holice, Nový Svět
(sudý čtvrtek)

16. 12. 
2021

27. 1. 
2022

10. 3. 
2022

Droždín, Lošov, Radíkov, 
Sv. Kopeček (sudý pátek)

17. 12. 
2021

28. 1. 
2022

11. 3. 
2022
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Farnost / kostel 24. prosince 25. prosince 26. prosince 31. prosince 1. ledna 2022

Olomouc – katedrála sv. Václava 15:00, 21:00* 8:00, 10:00* 8:00, 10:00 15:00 8:00, 10:00*

Olomouc – sv. Mořic 22:00 7:30, 9:00 7:30, 9:00 8:00, 17:00 7:30, 9:00

Olomouc – sv. Michal 20:00 9:00 9:00 16:00 9:00

Kaple sv. Jana Sarkandra --- --- 15:00 --- ---

Olomouc – kapucíni 17:00 6:30, 17:00 6:30, 17:00 17:00 6:30, 17:00

Olomouc – dominikáni
16:00 pro děti, 

24:00
9:30, 18:00 9:30, 18:00 17:00 9:30, 18:00

Olomouc – P. Marie Sněžné 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

Řeckokatolíci – OL – PM Sněžná --- 10:00 10:00 --- 10:00

Olomouc – sv. Kateřina 15:00* pro děti 11:00 11:00 --- 11:00

Olomouc - Hejčín 15:00, 22:30 7:00, 10:00 7:00, 10:00 17:30 7:00, 10:00

Olomouc - Hodolany 21:00 8:30 8:30 16:30 8:30

Olomouc - Holice 21:00 9:00 9:00 --- 9:00

Olomouc - Nová Ulice 21:00 9:00 9:00 --- 9:00

Olomouc - Nové Sady 15:30 pro děti 10:30 10:30 --- 10:30

Olomouc - Slavonín 21:30 7:35 7:35 --- 7:35

Olomouc - Hradisko 20:00 10:00 10:00 16:45 10:00

Svatý Kopeček 16:00, 24:00
7:30, 10:00, 

15:00
7:30,10:00, 

15:00
9:00, 17:00

7:30, 10:00, 
15:00

Olomouc - Chválkovice 17:00 8:00 8:00 18:00 8:00

Vánoční bohoslužby v Olomouci

*mši svatou celebruje arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner,  
KRYPTA KATEDRÁLY – VÝSTAVA BETLÉMŮ: podrobnosti na www.katedralaolomouc.cz 

SERVISNÍ SPOLEČNOST ODPADY OLOMOUCKÉHO KRAJE, A. S.  
JEREMENKOVA 1191/40A, 779 00 OLOMOUC – HODOLANY, 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA PRO OBLAST ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ V RÁMCI OLOMOUCKÉHO KRAJE

Zaměstnanec v této pozici bude zajišťovat komplexní činnosti 
a vedení příslušných svěřených projektů souvisejících s agen-
dou Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., je-
jímž primárním zájmem je pro své akcionáře (města a obce 
v kraji) za co nejpříznivějších podmínek zajišťovat využití ko-
munálního odpadu. 
Bude v oblasti odpadového hospodářství jednat i se zástupci 
odpadových společností na území Olomouckého kraje a mj. 
i připravovat možné varianty nakládání s odpady v regionu 
a sledovat nové trendy i legislativu v oblasti nakládání s komu-
nálními odpady.

Požadujeme:
• VŠ vzdělání technického, ekonomického nebo právnického smě-
ru v rozsahu magisterského studijního programu

• zkušenosti z práce v oblasti nakládání s odpady, nejlépe v ob-
lasti svozu, třídění a využití komunálního odpadu a tříděných 
složek komunálního odpadu  

• znalost aktuální příslušné legislativy 

Nabízíme:
• práce na plný úvazek na dobu neurčitou se standardní 
3měsíční zkušební dobou

• odpovídající mzdové ohodnocení maximálně 60 000 Kč (po 
zkušební době)

• předpokládaný nástup do funkce: únor 2022.

Kompletní podmínky výběrového řízení a náležitosti přihlášky 
naleznete na portálu úřadu práce a rovněž na webových strán-
kách společnosti (servisniok.cz), statutárního města Olomouce 
(olomouc.eu), Olomouckého kraje (olkraj.cz) i některých obcí 
a měst Olomouckého kraje.
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Sociálně nebo zdravotně znevýhod-
něným dětem už patnáct let pomáhá 
Nadace Malý Noe. Většinou nákupem 
rehabilitačních, cvičebních a jiných zdra-
votních nebo edukačních pomůcek. 

„Vždy pomáháme tam, kde není možno 
požadovanou věc získat od zdravotních 
pojišťoven. A někdy hradíme i náklady 
na rehabilitaci dětí,“ objasnil předseda 
správní rady nadace Jaroslav Strejček.

Klienty nadace bývají zpravidla děti 
se zdravotním hendikepem, jejichž rodi-
če nebo zákonní zástupci mají příjem na 
hranici životního minima. „Ale pomáhá-
me také zařízením náhradní péče v Olo-
mouckém kraji, tedy dětským domovům, 
Klokánkům a Dětskému centru Ostrůvek, 
celkem je to čtrnáct organizací. No a po-
máháme i dětskému Domovu Malého 
Noe v daleké Zambii,“ uvedl předseda 
Strejček.

Bydlení je důležité
Dětem v institucionální péči pomáhá 
nadace zlepšovat kulturu bydlení a pod-
poruje jejich mimoškolní vzdělávací akti-
vity. Za důležité považuje budování bytů 
samostatného bydlení a startovacích 
bytů, kde nadace pomáhá s nákupem 
vybavení. 

Nadace Malý Noe si zakládá na svém 
stoprocentním systému. „V praxi to zna-
mená, že potřebným dětem dáváme sto 
procent přijatých darů a všichni členové 
nadace jsou stoprocentní dobrovolníci,“ 
řekl Strejček. 

Pandemie koronaviru sice omezila 
výši darů pro nadaci, ale podle Strejč-
ka lidé v drtivé většině myslí i na ty, jimž 
život tolik nepřál. „Mnoho se jich zapo-
jilo do naší akce Stovka měsíčně, kdy ze 
své výplaty měsíčně posílají naší nadaci 
stokorunu. Ale častokrát i více,“ potvrdil 
předseda správní rady.

Stromy pro děti
Nadace ale nečeká jen na milodary. Or-
ganizuje benefiční koncerty nebo sází 
stromy, a tak aktivně získává pro děti 
další prostředky. „Jedna z našich akcí má 
název Rostu se svým stromem. Sázíme 
stromy a každému stromu zajistíme jeho 
patrona, což jsou firmy, organizace, ale 
nejčastěji rodiče nebo prarodiče s dět-
mi. Patroni pak mohou navštěvovat svůj 
strom, pečovat o něj, sledovat jeho růst 
a růst společně s ním. Patron nám potom 
na pomoc ohroženým dětem věnuje fi-
nanční dar, takže se dá bez nadsázky říci, 
že pomocí přírodě pomáháme dětem,“ 
popsal Strejček. 

V pěti sadech už nadace vysadila 348 
stromů. Naposledy v říjnu ve Velkém Týnci. 
Pro příští rok připravuje Park lásky a přátel-
ství u kapličky na Nových Sadech. Chcete-li 
se stát patronem stromu, ozvěte se na e-mail 
strejcek.jaroslav@seznam.cz.   dtx

 MALÝ NOE – STOPROCENTNÍ NADACE 

Vyprávěnky – kniha pro radost vnučky i všech dětí
Pohádkové vyprávěnky pro Jolinku je ná-
zev dětské knížky Jany Švaňhalové. Kou-
zelné čtení je ale určeno všem malým 
klukům a holkám. 

Jedná se o prvotinu učitelky olomoucké 
obchodní akademie. Jolinka je její vnuč-
ka, s níž si autorka v roli babičky povídá 
o světě kolem nás. 

„Psala jsem pro radost. Byla jsem 
doma se zlomenou rukou a nebavilo mě 
celé dny jenom číst. Prohlížela jsem sdí-
lené rodinné album, protože syn s rodi-
nou žije v Praze, a těm fotkám jsem dala 
příběh,“ vysvětlila Jana Švaňhalová. 

Dvacítku pohádkových vyprávěnek 
ilustrovala Vendula Švaňhalová, autor-
čina snacha a matka Joly. Příběhy se 
odehrávají v našem skutečném světě, ale 
nebyly by pohádkové, aby se v nich ne-
děly kouzelné věci. A tak ožívají hračky 
i jiné předměty, jako je tužka, klobouky 
či nafukovací slon. Jolinka vstupuje do 
světa kouzel už po narození, kdy se jejími 

sudičkami stanou pohádkové postavy 
z knížky o medvídkovi Pú. V Jolinčině 
světě žije také pes Tarinka, princez-
na Voda, čarodějka Mátoha nebo třeba 
zamilovaná mandarinka. Autorka v roli 
laskavé babičky vypráví nejen své vnuč-
ce, ale i ostatním dětem prostřednictvím 
svých příběhů o tom, co je v životě krás-
né, vzácné a důležité, veselé i smutné, 
dobré či zlé a na co je třeba dát si pozor. 
A také něco o lásce a přátelství.

„Psalo se mi dobře, protože jsem bývalá 
češtinářka. A učím i teď při důchodu občan-
skou nauku a písemnou komunikaci. Jen tak 
pro radost,“ uvedla babička – spisovatelka. 
Křest Vyprávěnek se odehrál v olomouckém 
dětském knihkupectví Zlatá velryba.

Jak Jana Švaňhalová podotkla, vydat 
knížku je těžší, než ji napsat. „Naštěstí 
jsem měla sponzory, bývalé žáky nebo 
jejich rodiče. Ti vlastně zaplatili tisk, tak-
že nejsem závislá na prodeji. Aby to byl 
nějaký ležák, to bych nerada,“ řekla.

Polovinu částky z prodejní ceny 

spolkne distribuce. „Proto jsem si na sta-
rá kolena pořídila i Facebook. Jeho pro-
střednictvím se dostanu k lidem, s nimiž 
se jinak nemám možnost setkat,“ prohlá-
sila Švaňhalová. Doufá, že náklad čtyř 
set kusů se podaří prodat nejen v Olo-
mouci a okolí, ale přes e-shop Kosmasu 
kdekoliv v republice, kde knížka může 
někomu udělat radost.   pok
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Raná péče je nejdůležitější v prvních letech života
Každý den přicházejí na svět stovky dětí. 
Většina z nich je zdravá. A pak se rodí 
děti, které zdravé nejsou.

Rodiny, do nichž se narodí dítě se zdravot-
ním postižením, nemají možnost čerpat ze 
zkušeností většinové společnosti. Netuší, 
co je čeká. Ale mají možnost využít služeb 
rané péče, která je poskytovaná bezplatně.

„Raná péče je terénní služba posky-
tovaná zdravotně postiženému dítěti 
a jeho rodičům od narození do sedmi let. 
Služba je zaměřena na podporu rodiny 
a vývoje dítěte s ohledem na jeho speci-
fické potřeby,“ vysvětlila olomoucká po-
radkyně rané péče pro zrak Eva Novotná.

Střediska rané péče poskytující svou 
službu podle typu postižení – zrakové nebo 
autistického spektra. Poradci z poboček vy-
jíždějí do terénu, tedy do domovů rodin, se 
kterými pracují. Konzultace tak mohou pro-
bíhat v přirozeném prostředí dítěte. 

Trénink a hra
Společnost pro ranou péči je nestát-

ní organizace, jejímž cílem je eliminovat 
nebo zmírnit důsledky postižení a po-
skytnout rodině i dítěti předpoklady so-
ciálního začlenění. Existuje 32 let a má 
pobočky v osmi krajských městech.

„Poradci Společnosti pro ranou péči 
z olomoucké pobočky pro zrak vyjíždějí 
i do Zlínského a Pardubického kraje. Naši 
kapacitu tvoří necelá stovka uživatelů 
služby,“ uvedla Novotná.

Prostřednictvím stimulace zraku 
a zrakového tréninku poradci učí rodiče, 
jak v co nejvyšší možné míře rozvinout 
zrak. Tato podpora je formou hry s upra-
venými hračkami a pomůckami. Právě 
v období raného věku (především do tří 
let) jsou kompenzační možnosti moz-
ku tak obrovské, že umožňují nejlépe 
rozvinout náhradní mechanismy i u těch 
dětí, které mají vážný handicap. Pokud 

se právě toto období zanedbá, možnosti 
vývoje dítěte v určitých oblastech se mo-
hou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. 

Jen třetina
Aby raná péče mohla být poskytnu-

ta, musí rodina aktivně pobočku oslovit. 
„Přes veškerou snahu informovat o exis-
tenci této sociální služby odborníky i ve-
řejnost využívá ranou péči pouze třetina 
rodin, kterým by tato služba mohla být 
nabídnuta,“ potvrdila Novotná.

Trendem posledních let je multidis-
ciplinární spolupráce. Díky ní se nabízí 
možnost komplexního a efektivního vy-
užití služeb oproti nekoordinované péči 
s často protichůdnými požadavky.

„Za úspěch považujeme stabilizované 
dítě začleněné do vzdělávacího proce-
su a rodinu žijící v rámci možností svého 
dítěte běžný spokojený život,“ zdůraznila 
Novotná.   dtx

Výzva: pomozte seniorům a lidem bez domova
Olomoucká Charita nutně potřebuje vý-
pomoc. Vlna koronaviru zasáhla i pečova-
telky a pracovníky v sociálních službách. 

„Obracíme se na veřejnost s prosbou 
o výpomoc v chodu služeb pro seniory 
a lidi bez domova. Nabízíme práci na do-
hodu o provedení práce na dobu jedno-
ho měsíce. Vzhledem k akutní krizové 
situaci ve službách není nutné vzdělá-
ní ani odborný kurz, důležitý je laskavý 
a empatický přístup k seniorům, chuť 
pomáhat a dobrý zdravotní stav, ideál-
ně očkování nebo potvrzení o prodělání 
nemoci covid-19,“ uvedl ředitel Charity 
Olomouc Petr Prinz.

Pracovníci chybí především v pečo-
vatelské službě a ve službách střediska 

Samaritán. „Budeme vděčni za výpo-
moc všech včetně studentů, kteří mají 
alespoň malou praxi s pomocí senio-
rům či rodinným příslušníkům. Zále-
ží nám na každém klientovi, kterého 
máme v péči a kterého nemůžeme 
nechat bez pomoci,“ přiblížila Jarmila 
Pachtová, vedoucí Střediska pečovatel-
ské služby. 

Na hraně personálních kapacit se 
ocitá rovněž středisko Samaritán pro lidi 
bez domova. „Omezili jsme provoz nízko-
prahového centra a pracovníky přesunuli 
do provozu služeb, které nelze omezit,“ 
upřesnil vedoucí Alexandr Dvořák. Jedná 
se zejména o pobytové služby typu azy-
lového domu   dtx

Kontakty:
Jarmila Pachtová 736 765 017
Alexandr Dvořák 739 344 153
www.olomouc.charita.cz

iPoradna – pomoc na síti funguje už dvacet let
Telefonická pomoc v krizi, bezplatné in-
ternetové i osobní poradenství, podpora 
při zvládání běžného života a volnočaso-
vé aktivity. Tak vypadá bezplatná pomoc 
iPoradny zdravotně handicapovaným 
seniorům.

Nejčastější témata, která tým odborníků 
s lidmi řeší, jsou sociálně-právní, dluhové 
a finanční obtíže, vztahové záležitosti či 
zdravotní a psychické obtíže. „Pokud po-
třebuje člověk radu nebo pomoc, může 
využít celou řadu cest, od osobního 

setkání s odborným poradcem, přes te-
lefonát na linku důvěry až po mailový 
dotaz nebo chat s odborníkem,“ uved-
la ředitelka iPoradny Jana Paloušková. 
Trend je jasný, uskutečnit co nejvíce věcí 
pomocí moderních technologií. 

Aby pracovníci iPoradny mohli pokrýt 
co nejširší spektrum dotazů, spolupracují 
s desítkami odborníků a institucí. „Kom-
pletně jsme přestavěli webové stránky 
a přicházíme s novým a poutavým obsa-
hem. Abychom ještě více vyšli vstříc době 
sociálních sítí a rychlosti komunikace, 

maximalizovali jsme uživatelský komfort 
a jednoduchost zadávání dotazu,“ upřesnil 
Štefan Berec, vedoucí e-mailové poradny.

Vyhledávanou formou pomoci je také 
konzultace s peerem, tedy s člověkem, 
který vychází z vlastní zkušenosti s té-
matem nebo problémem. Jedním z nich 
je v iPoradně Luboš Krčmárik, který si 
sám prošel obtížemi spojenými s dušev-
ním onemocněním. Dnes tak může velmi 
efektivně pomáhat lidem, kteří se potý-
kají s duševními nesnázemi, aby zvládali 
výzvy každodenního života.   dtx
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MUŽ, JEHOŽ PREZIDENTEM JE BACH
Varhaník a organolog Jan Gottwald (*1982) se vždy cítil „Hodolaňákem“. Sám o sobě říká, že je 
Olomoučan, který se narodil ve Šternberku. Učí na Slovanském gymnáziu, ZUŠ Žerotín, vede pěvecké 
sbory, působí ve svatokopecké bazilice jako regenschori a sbírá automobily.
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Asi nejen pro Jana Gottwalda je varhanní 
hudba spojena především s chrámy. 
„Za bolševika se u nás varhany začaly 
učit jako nástroj koncertní a to je pros-
tě pakárna. Koncertováním na varhany 
se nedá uživit. Venku má v devadesá-
ti procentech každý varhaník místo 
u kostela jako titulární varhaník. Var-
hany potřebují atmosféru a akustiku. 
Je to vertikální nástroj, který nás táhne 
nahoru,“ tvrdí varhaník ze Svatého Ko-
pečka. 

Hrajete jenom na Kopečku?
Chodím i do jiných kostelů. Loni za 
lockdownu jsem vykrýval téměř celý 
okres. Ty svatby a pohřby byly tehdy je-
diná živá kultura, která se dala nabízet. 
I když je to trochu morbidní. 

Je to pořád stejný repertoár?
Je a není. Vkus se mění s dobou. Já hra-
ji především katolické obřady a nelze 
tam hrát ledacos.

Žádná improvizace?
To já improvizuji rád, ale občas někdo 
přijde, že by chtěl v kostele zahrát Ima-
gine nebo Yesterday a bývá složité pak 
vysvětlit, že byť to byla nebožtíkova 
oblíbená skladba, tak to při katolickém 
obřadu, který má vlastní krásnou hud-
bu, zahrát prostě nejde. Rozdíl mezi 
kostelem a krematoriem je velký. V olo-
mouckém krematoriu se hraje strašně 
málo živé hudby, proti jiným v repub-
lice. A přitom tam jsou krásné píšťalo-
vé varhany z osmdesátých let a je tam 
vynikající akustika. 

Ale na Englerovy asi nemají?
S těmi je to jinak. Olomouc je takový 
varhanní skanzen.  Máme tady spoustu 
krásných nástrojů z různých etap vývo-
je stavby varhan a máme tady hodně 
různých nej-. Třeba Englerovy var-
hany, ale já toto označení používám 
nerad, protože Englerovy varhany jsou 
jen jádrem toho ohromného nástroje. 
Byly přestavěny firmou Rieger-Kloss 
v šedesátých letech a jsou z toho od té 
doby největší varhany v republice. To 
jádro je menší než polovina. Krásným 
nástrojem jsou romantické varhany 
v katedrále, což byly kdysi největ-
ší varhany na Moravě. A krásné jsou 
i varhany ve svatém Michalovi nebo na 
Svatém Kopečku, jejichž skříň s celým 
tím nebeským orchestrem je považo-
vána za nejkrásnější v republice. A stá-
valy i varhany v kavárně Národního 
domu nebo ve Václavkově sále 

v muzeu. Ty jsou nyní v depozitu Slo-
vanského gymnázia a třeba se stanou 
součástí auly, která by mohla v bu-
doucnu vzniknout ze staré tělocvičny.

Olomouc je pro vás tedy městem varhan. 
I varhaníků?
I varhaníků, protože historicky zde žily 
velké osobnosti varhanní hudby. Nej-
slavnější byl Antonín Schindler, jehož 
jsem byl deset let pomocným varha-
níkem. Byl zde průkopník organologie 
Zdeněk Fridrich nebo výborní varhaní-
ci Karel Martínek, Petr Planý a Vladi-
mír Sobotka.

Kdy jste začal s varhanami?
Relativně pozdě, asi v jedenácti le-
tech. Měl jsem klavírní průpravu, ale 
brzy mě to táhlo k varhanám a už od 
třinácti jsem hrál na kůru v kostele na 
Nových Sadech.  

Není ta hudba na obřadech pořád stejná?
Téměř ano, ale mě to vždycky táhlo ně-
kam dál. S vrstevníky jsme začínali po 
revoluci a byli jsme průkopníky, aby se 
s tím něco kvalitativně dělalo. Protože to 
běžný hraní už člověk jede na prodlouže-
nou míchu. 

Tak zkusil jste někdy třeba 
hammondky?
To jo, to mě bavilo. Mám i svůj orchestr, 
ale považuji se především za chrámové-
ho hudebníka, což je komplexní kůrová 
činnost spojená i s řízením sboru. 

Jak se mění hudba v chrámu na Vánoce?
Hrají se stálice, jako je třeba Rybovka. To 
se sborem pak vyjíždíme i po okolí. I když 
kdo ví, jak to letos bude.

Jak moc máte rád Johanna Sebastiana 
Bacha?
Bach je náš prezident! Všech varhaníků.  
Pro nás je takový normativ. Bez Bacha 
nemůžete existovat, uděláte si na něm 
krásně techniku a je spojen s kostelem. 
V seznamu má přes tisíc skladeb, i když 
každý zná asi hlavně Toccatu a fugu 
d-moll, které se mezi varhaníky říká epi-
demická, protože je to věc z povinné vý-
bavy. Stejně jako Air.

A kromě Bacha?
Mám rád barokní muziku a romantickou 
hudbu. Hodně rád mám regionální auto-
ry, jejichž hudbu jsem si často sám našel 
v archivu a spartoval, to je taková moje 
muzikologická vášeň. To dlužíme před-
chozím generacím. 

Jak moc ovlivňujete výběr hudby při bo-
hoslužbě?
Maximálně.

Takže to číslo, které svítí při mši na dis-
pleji, určujete vy?
Zpravidla ano. Ale jsou kostely, kde si 
vybírá i kněz, je to na domluvě. Každá 
bohoslužba má nějaké ústřední téma 
a tomu by měly odpovídat i písně z kan-
cionálu. 

Je nějaká, kterou vyberete vždycky?
Tak i tam jsou nějaké hitovky. Existují pro 
varhaníky i takové kolotoče – seznamy 
písní, nicméně v kancionálu je několik 
stovek písní a je moje osobní hrdost, že na 
Kopečku zpíváme skoro všechno. I písnič-
ky z patnáctého století nebo svatováclav-
ský chorál či Hospodine, pomiluj ny.

Co znamená být organologem?
V první řadě nejsem lékař. Je to kom-
pletní poradenská činnost pro vlastníky 
varhan v celé arcidiecézi, což je ve far-
nostech skoro tisícovka nástrojů. Za těch 
třináct let působení jsem jich už stovky 
viděl a podařilo se řadu z nich spravit 
a restaurovat…

Tak na rozdíl od klavíru se asi nerozladí.
Ale rozladí, protože i v kostele se mění 
mikroklima. Mění se teplota, mění se 
vlhkost a varhany jsou živým nástro-
jem. I když píšťala vydává stejný zvuk, 
během roku se mění výška tónu. Jinak 
zní na jaře a jinak v zimě nebo v létě. 
Existuje navíc několik systémů spoje-
ní kláves s píšťalami od mechanického 
přes pneumatický po ryze elektrický. 
U toho pneumatického můžete stát se 
šroubovákem pořád. A po restaurování 
se musí varhany vždycky několik měsí-
ců ladit a dávat dohromady. Je to složi-
tý mechanismus.

Které varhany máte nejraději?
K těm svatokopeckým jsem si vytvořil 
vztah. Mám rád nástroje v původním sta-
vu a je mi jedno, jestli jsou z osmnáctého 
nebo devatenáctého století. Ty z dvacá-
tého jsou už silně poznamenány fab-
rickou výrobou. Do války se stavělo ve 
velkém desítky varhan ročně.

Ale stejně jste mi neřekl, které máte nejraději.
V Olomouci mám silný vztah ke katedrál-
ním varhanám na dómě. Jsou z roku 1886 
a dodány byly s novým neogotickým há-
vem katedrály. Ale krásné varhany jsou 
i v Hodolanech, v Hejčíně a i některých 
vískách v okolí Olomouce.   Pavel Konečný
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 OSLAVY  
 REPUBLIKY  
 S MASARYKEM 
Návrat pamětní desky T. G. Masaryka, lam-
pionový průvod i ohňostroj. Olomouc osla-
vila svátek vzniku republiky velkolepě.

Stovky Olomoučanů sledovaly 28. října 
návrat pamětní desky Tomáše Garrigua 
Masaryka na budovu radnice. Připomíná 
jeho první oficiální návštěvu v Olomouci 
před sto lety. Velký počet lidí nalákal už 
během odpoledne bohatý doprovodný 
program na Horním náměstí. Nechyběly 
historické automobily, dobové uniformy, 
ukázka sletové skladby tělovýchovné jed-
noty Sokola ani swing či populární prvore-
publikové šansony.

Dlouhý zástup lidí se pak vpodvečer 
vydal s lampiony v průvodu, který prošel 
z centra až k Masarykově soše. Program 
oslav republiky zakončil ohňostroj.   ste
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Přijít ke klubu v rozehrané sezoně není 
nic snadného. Přesně to ale udělal Mil-
jan Čurovič, který po sérii neúspěchů 
převzal basketbalový celek BK Redstone 
Olomoucko a pokusí se zachránit aktuál-
ní soutěžní ročník.  

„Jsem člověk, který má rád výzvy, a to je 
jedna z nich,“ hlásí odhodlaně Čurovič. 
Klub se nenachází v ideální situaci, a pro-
to nabídku zvažoval. „Mluvil jsem se zná-
mými a kamarády. Ptal se, co se v klubu 
děje. Věděl jsem, že je tady zdravé záze-
mí a chuť, aby se hra změnila a abychom 

začali vyhrávat. Proto jsem nabídku při-
jal,“ uvedl trenér, který si už nějaký čas 
přál prosadit se v české lize. 

Český základ olomoucké sestavy pova-
žuje za dobrý. „Uvidíme, jakým způsobem 
doplníme tým o legionáře, základ ale bu-
dou tvořit domácí hráči. Mám radost, že 
jsou to opravdu dobří kluci. Umí na hřišti 
udělat věci, které jsou důležité z pohledu 
mé herní filozofie,“ prohlásil Čurovič.

Svému pojetí hry říká kontrolovaná 
svoboda. Takže rychlý basketbal dopře-
du s připravenými střelami. Na druhé 
straně dobrá obrana. Nevěří, že zpočátku 

půjde o super pěkný basketbal. „Nejdříve 
se musíme dostat do herní pohody, a na 
to potřebujeme nějaký čas. Kluci si musí 
být vědomi, že zápasy vyhrává obrana. 
Trošku tady chyběla disciplína na obou 
polovinách a věřím, že to dáme rychle do 
pořádku,“ nabádá trenér.

Když se podíval na statistiky, zjistil, že 
větším rozdílem skončil jeden nebo dva 
zápasy. To mu dává naději, že po nějakých 
změnách by mančaft ten krůček, který 
chyběl k vítězstvím, mohl udělat.   deš

 JSEM ČLOVĚK, KTERÝ MÁ RÁD VÝZVY,  
 ŘÍKÁ TRENÉR MILJAN ČUROVIČ 

MILJAN ČUROVIČ 
Hrál basketbal za Vojvodinu 
Nový Sad, zkusil si nejvyšší soutěž 
v Polsku nebo angažmá ve druhé 
francouzské lize. A prošel třemi 
slovenskými kluby jako hráč i tre-
nér. Po těžkém zranění přišel do 
Sadské. Je pyšný na titul nejužiteč-
nějšího hráče Československého 
poháru v roce 2003. Tehdy s Lučen-
cem ve finále porazil Nový Jičín.

Memoriál Pavla Romana s hvězdou první velikosti
Zimní stadion v Olomouci hostil 26. roč-
ník Memoriálu Pavla Romana v tancích 
na ledě. V šesti kategoriích závodilo 

třicet devět párů ze dvanácti zemí a v sil-
né konkurenci se dařilo také zástupcům 
českého krasobruslení. 

Domácí závodníci 
vybojovali jedno šes-
té a jedno druhé mís-
to a hned ve třech 
případech obsadili první 
příčku. Z vítězství se ra-
dovala Melissa Cacho-
vá s Davidem Bromem 
a Kateřina Mrázková 
s Danielem Mrázkem. Vý-
bornou formu potvrdila 
také Natálie Taschlerová 
a Filip Taschler, kteří si již 
dříve vybojovali start na 

olympiádě v Číně v příštím roce.
Čestným hostem závodu byla čtyřná-

sobná světová šampionka Eva Graham 
Romanová. Olomoucká rodačka si v na-
bitém programu našla čas i na setkání 
s Olomoučany při besedě v Divadle na 
Šantovce, kde vzpomínala na úspěšnou 
sportovní kariéru i bohatý život, který by 
vydal na hollywoodský trhák. 

„Byla bezprostřední, vitální, hovorná, 
skromná, usměvavá, prostě úžasná. Olo-
mouc zmiňovala mnohokrát jako krásné 
město. Jsem šťastná, že jsem to zažila,“ 
popsala své pocity ze setkání s noblesní 
dámou náměstkyně primátora Markéta 
Záleská, která nad Memoriálem Pavla 
Romana převzala záštitu.   deš

Sedm branek
Dvanácté utkání národního týmu hostil Andrův stadion. 
Fotbalisté české reprezentace vyzvali Kuvajt a exotického 
soupeře nešetřili – zvítězili 7:0. Především po přestávce slabého 
protivníka několikrát dokonale rozebrali. Domácí fanoušci 
mohli na vlastní oči sledovat nedávné hráče Sigmy Aleše 
Mandouse a Davida Zimu. Na střídačce byl i Tomáš Kalas. Na 
druhé straně výběr soupeře vedl jako trenér Carlos González, 
bratr záložníka Sigmy Pabla. Přímo v ochozech sledovalo utkání 
pět tisíc diváků. Podstatnou část publika tvořily děti, i díky tomu 
měl zápas se slabším asijským týmem svůj význam.   deš
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BÉČKO SIGMY ZAÚTOČÍ NA 
POSTUP DO DRUHÉ LIGY 
Nejen v elitní soutěži bojují 
o úspěch fotbalisté olomoucké Sig-
my. V moravskoslezské lize se daří 
také rezervě, která skončila po pod-
zimu na druhém místě a na vedou-
cí Kroměříž ztrácí pouhé tři body. 
V jarním pokračování chce tým úto-
čit na postup do druhé ligy, což je cíl 
vedení klubu.

„Věřím, že se o první místo pope-
reme. Pokud by postup vyšel, bylo 
by to pro naše mladé hráče vel-
ké plus. Mohli by hrát druhou ligu 
doma a připravovat se na přechod 
do prvního týmu,“ uvedl kouč rezer-
vy Augustin Chromý. Počítá i s tím, 
že některý z jeho hráčů v zimní pau-
ze povýší do ligového kádru. „Svými 
výkony si o to důrazně řekl napří-
klad Jiří Spáčil. Pokud k tomu dojde, 
doplníme tým z vlastních zdrojů. 
Nadějní jsou třeba Jakub Fabiánek 
nebo Matěj Mikulenka a další kluci 
ze širších kádrů mládežnických re-
prezentačních výběrů,“ plánuje tre-
nér Chromý.   deš

Ondrušek pokořil další metu, chce tisíc zápasů
Ve 22. kole probíhajícího ligového roční-
ku odehrál kapitán olomouckých hoke-
jistů Jiří Ondrušek proti Hradci Králové 
jubilejní čtyřstý zápas v extralize a stal 
se prvním hráčem Mory, který na tuto 
metu dosáhl. 

Věrný odchovanec klubu letos vstoupil do 
své sedmnácté sezony A-týmu a je jeho hra-
jící legendou. V součtu s první ligou odehrál 
v klubu hodně přes osm stovek zápasů.

„Není to můj hlavní cíl, ale přece jen 

doufám, že tisícovku zápasů zvládnu. 
Hlavně si ale přeji, abychom měli úspěš-
nou sezonu,“ říká pětatřicetiletý obránce, 
který také budoucnost spojil s olomouc-
kým klubem. Na konci loňského roku totiž 
podepsal čtyřletou smlouvu.

Ondrušek se stal klubovou ikonou 
a Moře před sedmi lety pomohl s postu-
pem do nejvyšší domácí soutěže. Od té 
doby se kádr hodně změnil, z tehdejší se-
stavy jsou v kabině už pouze Jan Knotek 
a David Škůrek.   deš

Vodní pólisté sní o domácím titulu
Nejvyšší soutěž vodního póla sice odstartu-
je až na začátku příštího roku, tým UP Olo-
mouc se však již v předstihu připravuje na 
mistrovské zápasy, ve kterých chce uspět. 

Klub se netají přáním útočit na český 
titul. „Ve finále posledního turnaje loňské 
ligy jsme prohráli o gól, takže jsme vice-
mistry loňského ročníku. Rádi bychom na 
tento úspěch navázali a hráli o titul,“ plá-
nuje kouč UP Olomouc Petr Heger.

Úvodním ostrým testem byl pro výběr 

Olomouce turnaj Poháru Českého svazu 
vodního póla v Přerově, kde celek Uni-
verzity Palackého narazil na pořádající 
klub. Z vítězství 13:12 se po penaltách 
radovali domácí. 

„Bylo to krásné derby, vyrovnané 
z obou stran. Škoda, že jsme nezvládli 
závěr, kdy jsme vedli o dva góly. Ale to je 
sport. Jsme spokojení, je to příprava na 
ligové zápasy, ve kterých třeba budeme 
mít více štěstí,“ uvedl Heger.   deš

V Tanceláři cinká světové stříbro dovezené z Itálie
Nebývalé úspěchy slaví olomoucký pole 
dance. Po zlaté medaili, kterou loni zís-
kala Olomoučanka Michaela Páťalová 
na Czech Pole Championship v elitní ka-
tegorii, dovezla teď se svou partnerkou 
Laurou Azzolinou stříbro z mistrovství 
světa v pole art v kategorii Doubles. Pole 
Art Italy 2021 se konalo začátkem listo-
padu v Turíně. 

„Byl to neuvěřitelný zážitek soutěžit 
na místě, kde se sešla elita z celého svě-
ta. A přivézt odtud stříbrnou medaili! Do-
teď se štípeme, bylo to jako sen,“ shodují 

se Michaela s Laurou, které si považují 
hlavně skutečnost, že se světová soutěž 
v této době vůbec mohla uskutečnit. 
Obě se pole dance věnují už řadu 
let v olomouckém studiu Tancelář. 
To v roce 2014 založila Michaela 
Páťalová se svým mužem a od té 
doby už zde k lásce k taneční tyči 
přivedla nespočet klientů a kli-
entek. 

„Je to dřina a bolí to. Začínáte 
s modřinami nevídaných barev na 
nevídaných místech těla. Ale vy ty 

modřiny začnete milovat a pak už vás ta 
kovová láska neopustí,“ směje se Michae-
la, která, jak říká, žije svůj sen.   jau



26        www.olomouc.eu KULTURNÍ PROGRAM

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Vstupní část oddělení pro dospělé čtenáře na náměstí Republiky projde 
v první polovině prosince estetickou úpravou. Nebude přístup k volnému 
výběru. Knihy si čtenáři mohou objednávat z domu přes internet službou 
„odložení z poličky“, mailem nebo telefonicky a vyzvedávat v čítárně v pří-
zemí. Tam také mohou vracet knihy. Oddělení pro děti a mládež a čítárna 
budou otevřeny jako obvykle.

Na akcích dodržujeme platná hygienická opatření, nutná rezervace - 
kontakty níže.

 AKCE  

7. 12. 12–17 hodin pobočka Brněnská – Vánoční tvoření – ruční výroba 
ozdob do oken nebo na stůl, 731 611 842, brnenska@kmol.cz

7. 12. od 16 hodin nám. Republiky – kreativní dílna pro dospělé – Šperky 
– ruční výroba originálních náušnic, náramků či náhrdelníků. Materiál 
bude k dispozici. 585 545 123, dospele@kmol.cz

8. 12. v 10 hodin oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – Těšíme 
se na zimu – další setkání rodičů s těmi úplně nejmenšími dětmi v rámci 
projektu Book start.  Dospělé potěší tipy na zajímavé dětské knížky. 585 
545 126, detske@kmol.cz 

9. 12. 13–18 hodin pobočka Holice – Vánoční koutek – výroba stromeč-
ku z vyřazených knih, povídání o Vánocích, 730 815 117, holice@kmol.cz 

9. 12.  od 17 hodin nám. Republiky – Mezinárodní cena vévody z Edin-
burghu – laureáti ceny DOFE poradí 16–24letým, jak úžasně prožít vol-
ný čas a zároveň splnit podmínky pro získání mezinárodního certifikátu, 
585 545 123, dospele@kmol.cz 

13. 12. 17 hodin pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek pro děti od 
9 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého robota a naučí se ho na-
programovat 585 545 129, internet@kmol.cz

14. 12. 13–16 hodin pobočka Neředín – Stromeček – výroba netradič-
ního vánočního stromečku z papíru pro dekorace i jako přání, 737 115 
178, neredin@kmol.cz

21. 12. 13–18 hodin  pobočka Holice – Vánoční ladění – relaxační odpo-
ledne s koledami, malováním mandal a spoustou malých dárečků, 730 
815 117, holice@kmol.cz 

 VÝSTAVY  

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

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

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

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

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

4. 12. 10:00
Vánoční koledování

Zpívání vánočních koled ve foyer MDO
Koncert

4. 12. 10:00
Marie Gourdain: Tělo a obraz
Workshop

Divadelní Flora

4. 12. 19:00
Zámek na Loiře
Lachende Bestien

Divadelní Flora

5. 12. 10:00
Královna Koloběžka První
Učesaná – neučesaná, obutá – neobutá, 
přijede – nepřijede…

Pohádka

5. 12. 19:00
Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus

Činohra

7. 12. 19:00
Lidi krve
Film

Divadelní Flora

9. 12. 16:30 Klaunský workshop

10. 12. 19:00
Podskalák
Známá lidová opereta

Opereta

11. 12. 14:30
Baletní dílna Louskáček - Kouzelný 
příběh
Kouzla všude kolem nás!

Balet

11. 12. 16:00
Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta

Opereta

11. 12. 17:00 Long time no see! Divadelní Flora

11. 12. 20:30
Grey Paris
Koncert

Divadelní Flora

12. 12. 14:30
Nedotknutelní
Česká divadelní premiéra

Činohra

12. 12. 18:30 Tank Divadelní Flora

13. 12. 19:00
Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici

Činohra

14. 12. 19:00
Zánik samoty Berhof
Daleko od konce, daleko od začátku

Činohra

15. 12. 19:00
Nedotknutelní
Česká divadelní premiéra

Činohra

16. 12. 20:00
Pan Scrooge
Kde jiní končí, my začínáme

Činohra

17. 12. 19:00
Nabucco
Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

Opera

18. 12. 19:00
Nabucco
Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

Opera

19. 12. 16:00
Revizor
Žalovat nebudu, ale hlásit se to musí!

Činohra

20. 12. 19:00
Pan Scrooge
Kde jiní končí, my začínáme

Činohra

22. 12. 19:00
Louskáček - Kouzelný příběh
Vánoční čas plný tajemství

Balet

23. 12. 16:00 Česká mše vánoční - inscenovaná verze

23. 12. 19:00 Česká mše vánoční - inscenovaná verze

25. 12. 19:00
Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje 
vaše bránice…

Činohra

26. 12. 14:00
Louskáček - Kouzelný příběh
Vánoční čas plný tajemství

Balet

26. 12. 19:00
Louskáček - Kouzelný příběh
Vánoční čas plný tajemství

Balet

27. 12. 19:00
Donaha!
Co chcete víc...

Muzikál

28. 12. 19:00
Pan Scrooge
Kde jiní končí, my začínáme

Činohra

29. 12. 19:00
Nabucco
Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

Opera

30. 12. 17:00
Louskáček - Kouzelný příběh
Vánoční čas plný tajemství

Balet

31. 12. 16:00
Silvestrovský stand-up
Speciální večer ve stylu stand-up 
comedy

Galavečer

IN
Z2

11
21

03
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

DIVADLO NA CUCKY

5. 12. 14:00 - 
16:00

Předobrazy – Paralely

Speciální komentovaná pro-
hlídka Trienále SEFO 2021 

s Gabrielou Elbelovou a Bar-
borou Kundračíkovou

7. 12. 19:00 Lidi krve Film

8. 12. 19:00
Sochaři olomoucké-
ho baroka: Jan Sturmer 
(1675–1729)

Přednáškový cyklus Martina 
Pavlíčka 

9. 12. 17:00 Umělecké památky Mora-
vy a Slezska, 3. svazek O-P Představení knihy

10. - 11. 
12.

Vánoční knihobraní 
v MUO

Předvánoční akce na prodej 
knih, autogramiády, besedy, 

komentované prohlídky

10. 12. 10:00 - 
18:00 Prodej knih

10. 12. 16:30 Re: Století relativity 
| Staří mistři v novém

Komentovaná prohlídka 
s Ladislavem Daňkem a He-

lenou Zápalkovou 

11. 12. 10:00 - 
18:00 Prodej knih

11. 12. 14:00 Petr Zatloukal 
| Olomoučtí fotografové

Představení knihy a auto-
gramiáda

11. 12. 15:00 Pavel Zatloukal | Medita-
ce o městě, krajině, umění

Beseda o proměnách Olo-
mouce

10. 12. 19:00 Olivy vánočně naložené Divadelní improvizace

12. 12. 16:00 Zpátky do Betléma Loutkové divadlo pro rodiče 
s dětmi 

13. - 15. 
12.

8:30-
10:30 Zpátky do Betléma Loutkové divadlo pro školy, 

školky

15. 12. 19:00
Slavnostní koncert k 40. 
výročí založení Stupkova 
kvarteta

Koncert

19. 12. 16:00 České Vánoce | Pastýřská 
hra o narození Páně

Loutkové divadlo pro rodiče 
s dětmi 

6. a 8. 12. 19:00
Zkáza totálního myšlení
Ženské mýty a obsese podle Marguerity Durasové.

9. 12. 19:00
Kdo se bojí, nesmí do lesa
Speciální formát poslechu a diskuze o současné 
audio tvorbě. 

11. 12. 19:00
Otisky
Hledání stop, které v našem městě zůstávají po více 
či méně vzdálených událostech.

12. 12. 19:00

Honza
Při své vitalitě vydržím víc než kdokoli jiný, ale na 
zdravý rozum umřu do týdne tou nejsmutnější smr-
tí, která existuje.

13. a 16. 12 20:00
Úvod do současné trapnosti
Instruktáž k radostnému přežívání na trhu práce :)

14. 12. -
Aukce děl hejčínských studentů
Výtěžek z aukce bude věnovaný na podporu Diva-
dla na cucky.

16. 12. 17:00
Studio SEN – Kráva v teleti
DERNIÉRA. Jevištní báseň s prvky loutkového / vý-
tvarného divadla.

17. 12. 19:00
Tři oříšky
Vánoce na cucky. Neklasická verze klasické pohád-
ky pro lidi a lidičky od 5 let.

19. 12. 13-17:00
Vánoční dílna s Grafickými papíry
Sháníš originální dárky na poslední chvíli? Nebo si 
jen nevíš rady, jak je vkusně zabalit? 

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

www.mfo.cz

2. 12. a 3. 12. 
19:00
Reduta

Bella Italia! Dolce vita. Hudba, které nelze odolat
Bohuslav Martinů, Antonio Vivaldi, Felix Mendelssohn-
-Bartholdy 
Jan Hudeček – fagot, Jakub Klecker – dirigent

7. 12. 
17:30
Reduta

Když se struny propojí v jemné meditaci
Johann Sebastian Bach, Gabriel Fauré, Claude Debussy, 
Jules Massenet, Max Bruch, Edward Elgar, Camille 
Saint-Saëns, Charles Gounod
Anastázie Tomečková – harfa, Eliška Vláčilová – violon-
cello, Markéta Vejvodová – průvodce programem

10. 12.
19:00
Reduta

Hudba času adventního a vánočního
Adventní a vánoční písně
Hradišťan & Jiří Pavlica, Kantiléna – sbor dětí a mláde-
že při Filharmonii Brno
Jakub Klecker – dirigent 

12.12.
19:00

Arcibiskupský palác 

Benefiční adventní koncert
Joseph Haydn, Johannes Brahms, Antonín Dvořák;  
Trio Martinů

16.12.
19:00
Reduta

Vánoce doma s hudbou našich autorů
Jiří Ignác Linek, František Xaver Brixi, Ignaz Joseph 
Pleyel, Josef Schreier 
Eliška Honková – flétna, Magdaléna Moníková Franková – 
hoboj, Martin Kostelecký – fagot
Marta Reichelová – soprán, Monika Jägerová – alt, Vít 
Nosek – tenor, Michal Marhold – bas
Pěvecký sbor Campanella; Mládežnický pěvecký sbor 
Bel canto; Pěvecký sbor Olio, Komorní sbor Lenky Do-
hnalové Mlynářové, Akademický sbor Žerotín
Peter Valentovič – dirigent 

Petr Exler
Cyklus krajin vycházející z bezprostředního kontaktu  přírody 
z okolí Náměště na Hané a Drahanské vysočiny nebo ukázky 
z dvouletého projektu s názvem Setkání s hebrejskou kulturou 
lze spatřit na výstavě Petra Exlera v Galerii města Olomouce na 
Dolním náměstí.

Člen unie výtvarných umění Olomoucka a jubilant vystavuje 
svá díla do 23. prosince.   ise
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Národní cena za architekturu ocenila olomoucký Telegraph
Olomoucké multifunkční centrum Te-
legraph dostalo čestné uznání v kate-
gorii Šetrná stavba na soutěži Grand 
Prix – Národní cena za architekturu. 
Cenu převzal hlavní architekt Lukáš 
Blažek ze studia Ječmen. „Jsem rád, že 
porota ocenila kvalitní rekonverzi prů-
myslového objektu. Starý betonový ske-
let dostal nový obsah a žije dál. Díky 

za odvahu soukromému investorovi,” 
reagoval Blažek.

Budova Telegraphu v Jungmannově 
ulici spojuje galerii současného umění, 
coworkingové centrum, moderní loft, ka-
várnu, artové kino a prostory pro pořádání 
firemních, soukromých či kulturních akcí.

Nejlepší stavby vybrala letos porota 
z 231 přihlášených projektů.   dtx

Long Time No See! 
Vtipná maďarsko-finská sonda do 
naprosto odlišných, a přesto si blízkých 
kulturních identit zařazená mezi dvacet 
nejlepších tanečně-performativních 
počinů předminulé sezóny je na programu 
Divadelní Flory v S-klubu 11. prosince.
Úplný závěr obstará o den později sólová 
performance, inspirovaná sci-fi filmy 
o vetřelcích, děsivě i důvtipně tematizující 
možnosti přežití člověka ve 21. století. 
Protagonistkou je průkopnice nahého 
tance a hvězdná osobnost evropské 
taneční scény Doris Uhlich.   dtx

V zavřeném románském paláci se natáčí 
dokument o biskupu Jindřichu Zdíkovi
Arcidiecézní muzeum včetně Zdíkova 
paláce jsou kvůli stavebním úpravám pro 
návštěvníky uzavřeny. Díky tomu ale zde 
mohl režisér Theodor Mojžíš začít natáčet 
dokument Olomoucký biskup uprostřed 
Evropy. Je o jedné z největších osobností 
českých zemí první poloviny 12. století – 
olomouckém biskupovi Jindřichu Zdíkovi.

Myšlenka na vznik tohoto dokumentu 
je podle ředitele Muzea umění Ondře-
je Zatloukala stará dvanáct let. „Tehdy 
jsme o biskupu Zdíkovi uspořádali velkou 

výstavu. Jenže skutečně hmatatelné-
ho materiálu o této osobnosti je málo. 
Současné stavební úpravy románského 
paláce však nabízejí možnost dostat se 
doslova pod povrch až do doby vzdálené 
tisíc let,“ uvedl Zatloukal.

Dokument budou filmaři natáčet 
a stříhat po celý příští rok, a pokud vše 
klapne, odvysílá jeho premiéru Česká 
televize na jaře 2023. Průvodcem hodi-
nového dokumentu bude herec Jaroslav 
Plesl, který má rád historii.   pokTORSION

Dílo Jörga Plickata s názvem 
Torsion zdobí prostor před Gale-
rií města Olomouce na Dolním 
náměstí. A bude zdobit do květ-
na. Je součástí mezinárodního 
sochařského festivalu Sculptu-
re Line. Bronzová instalace se 
skládá ze tří jednoduchých těles, 
která jsou vzájemně propojena 
tak, že vzniká dynamický pohyb 
vzhůru z horizontály do verti-
kály. Kvádr, krychle a segment 
kruhu stačí k vytvoření dojmu 
pohybu.   pok

Moji milí Olomoučáci a Olomoučačky,
vánoční turné s písničkami z alba „Sliby se maj plnit...“ po-
jedu letos už popětadvacáté. Nikdy nejedeme stejná města 
dva roky za sebou. Tedy kromě Prahy a Olomouce. Nevím, 
čím jste si to zasloužili, ale posledních deset let jsme Olo-
mouc nevynechali. Vlastně vím moc dobře proč. Protože se 
tady u vás skvěle hraje a je vždycky vyprodáno.
A to byl taky důvod, proč jsem před dvěma lety ani na chvíli 
nezaváhal a jel sázet do vaší krásné zoo stromy na místo 

polomu. Píšu stromy a vypadá to málem na les. Byly jenom dva, ale zato jilmy. A díky nim jsme 
měli letos v létě s mým báječným synem Jonášem možnost poprvé představit a pokřtít knížku, 
kterou jsme spolu dali dohromady. Jmenuje se Verše potrhlé. A právě v Olomouci vyšla té kníž-
ce šťastná hvězda. Takže se právě rozváží do prodejen už třetí dotisk.
…tak to jenom, kdybyste se mě někdo ptal, proč se těším na vánoční koncert zrovna k vám.
Uvidíme se 20. prosince v kině Metropol.

Šťastný a veselý
váš Janek Ledecký
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Žijeme v jednom z nejkrásnějších měst 
České republiky. Alespoň blogeři, novi-
náři a tour operátoři z Latinské Ameriky 
si to myslí. A přesvědčili se o tom sami. 

Početná skupina, téměř dav pěti desí-
tek lidí z Mexika byl v Olomouci nepře-
hlédnutelný. Městem je provázel Štefan 
Blaho. „Myslím, že byli nadšení. Pocho-
pitelně je zajímala katedrála, protože 
Mexiko je hodně nábožensky založené, 

ale i historické centrum města a potě-
šil je oběd v Entrée,“ popsal Blaho. On 
sám zase ocenil, že to byli lidé z branže 
– majitelé nebo zaměstnanci cestovních 
kanceláří.

„Posledně si pamatuji, že velký efekt 
měla pro město návštěva z Brazílie,“ 
vzpomněl Blaho. Jak přiznal, podobným 
návštěvníkům vždy říká, že Olomouc leží 
mezi Vídní a Krakovem, případně mezi 
Prahou a Budapeští.

Podle náměstkyně primátora Marké-
ty Záleské by bylo naivní myslet si, že 
někdo z opačného konce planety při-
jede pouze a speciálně do Olomouce. 
„Důležité je, aby o nás věděli, aby si tady 
naplánovali zastávku. A raději na jeden 
dva dny než jen na pár hodin,“ uvedla 
náměstkyně.

Město vítá cestovatelské aktivity blo-
gerů, youtuberů a influencerů a dokon-
ce je podporuje. Společně se Sdružením 
cestovního ruchu Střední Morava pak 
organizuje fam tripy – tedy zájezdy pro 
tour operátory a cestovní kanceláře.

„Mediální výstupy z podobných zájezdů 
a pobytů jsou pak skvělou reklamou pro 
Olomouc. Navíc účinnou,“ dodala ná-
městkyně Záleská.

V listopadu prozkoumaly Olomouc na-
příklad blogerky z Jižní Ameriky s poměrně 
silnou komunitou sledovatelů. „Ubytovaly 
se v centru města, vyzkoušely, jak funguje 
olomoucká turistická karta, a prošly si Ar-
cibiskupský palác,“ řekla vedoucí oddělení 
cestovního ruchu Lucie Bartovská. 

Za zmínku stojí ale i zájezdy z Němec-
ka, což byli novináři z deníku Straubin-
ger Tagblat, v říjnu přijeli na kolech na 
cyklo trip dva novináři z magazínu Tour 
nebo kulinární press trip z Polska. Olo-
mouc zahrnul do svých reportážních cest 
i motorkář z magazínu Motor & Toeris-
me a ještě v prosinci se očekává fam trip 
z Jižní Koreje.   pok

 FAM TRIPY A BLOGEŘI –  
 ZPŮSOB, JAK SE UKÁZAT SVĚTU 

Spolupráce s Nysou je dobrým základem pro polský rok
Obrysy budoucí spolupráce v oblasti 
kultury a cestovního ruchu byly hlavním 
tématem návštěvy zástupců z polské 
Nysy na olomoucké radnici. Město, které 
leží ve Slezsku zhruba 15 kilometrů od 
česko-polské hranice, se má stát jedním 
z hlavních partnerů Olomouce v nadchá-
zejícím období. A rok 2022 se navíc pone-
se v duchu česko–polské spolupráce.  

„Se starostou Kordianem Kolbiar-
zem jsme se domluvili na konkrétní 
spolupráci v oblasti kultury a cestov-
ního ruchu. Vždyť my máme pevnostní 
památky stejnĕ jako Nysa, kam je to 
jen dvĕ hodiny cesty. Navíc Poláci patří 
mezi turisty, kteří k nám jezdí nejvíce, 
a i naše podpora k poznávání Polska je 
důležitá,“ je přesvědčena náměstkyně 
primátora pro kulturu a cestovní ruch 
Markéta Záleská. 

Podle primátora Mirka Žbánka společné 
náměty pro příští rok dávají smysl. „Hlav-
ně ale navazují na naše projekty, které 
připravujeme v rámci kooperace zemí vise-
grádského prostoru. Dáváme tak už třetím 
rokem jasně najevo, 
že Olomouc je v sa-
mém centru pomysl-
né středoevropské 
stezky. V příštím 
roce chceme také 
uspořádat další 
setkání na úrovni 
municipalit, které by 
se mělo věnovat ze-
jména environmen-
tálním otázkám,“ 
objasnil další vize 
zahraniční spoluprá-
ce města primátor. 

Centrem pozornosti zemí V4 se Olomouc 
stala už letos v září, kdy hostila setkání 
partnerských měst, na kterém se sešli 
velvyslanci a představitelé čtyřiadvaceti 
samospráv.   ste
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Kuriózní zásah mají za sebou olomoučtí 
hasiči. Posledního října vyjížděli k dálni-
ci D35 u Nemilan, kde se zloději snažili 
ukrást bronzovou sochu svatého Kryštofa. 

„Nezvyklé činnosti připomínající řezání 
kovu si všiml myslivec a po jeho ohlášení 
situace se o zákrok postarali policisté,“ 
objasnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic 
Miroslav Mazal. 

Neznámí pachatelé odřezali jednu nohu 
Kryštofa, ale řez druhé končetiny už nestihli 
dokončit. Značně nestabilní dílo nadživotní 
velikosti tak muselo být odstraněno.

„Hasiči Kryštofovi pomocí úhlové brus-
ky odřezali obě nohy, zajistili jej textil-
ními úvazky a technickým speciálem 

s hydraulickou rukou jej přemístili na ná-
kladní automobil,“ popsala mluvčí Hasič-
ského záchranného sboru Lucie Balážová.

Svatý Kryštof je patronem poutníků 
a cestujících. Podle legendy to byl obr, 
který přepravoval pocestné přes rozvod-
něnou řeku. Jednou přenášel přes vodu 
dítě, které bylo každým krokem těžší. 
Ukázalo se, že to byl Kristus, s nímž obr 
nesl na ramenou všechnu tíhu světa. Je-
žíš pak obra pokřtil jménem Christopho-
rus – ten, kdo nosí Krista.

Bronzový Kryštof na kopci opatroval 
řidiče od roku 2005. Autor instalace Ma-
rius Kotrba byl slavnostnímu odhalení 
osobně přítomen. Za šest roků podlehl 
infarktu ve věku 51 let.

Podle mluvčího Mazala bude socha 
nyní opravena a navrácena na původní 
místo.   dtx

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Nové bydlení
s hradem
na dlani

Pavla Gottwaldová, DiS.
pavla@metr2reality.cz
+420 725 797 757

Mgr. Zdeněk Vaněčka
z@metr2reality.cz
+420 603 177 711

www.kralovskalouka.cz

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT

Hasiči vědí, jak na hořící elektromobil
Profesní anketa Hasič roku 2020 byla 
letos pro Hasičský záchranný sbor Olo-
mouckého kraje úspěšná. Sedmnácti-
členná odborná porota vybírala celkem 
z 53 nominací. 

„V našem případě se podařilo jednu 
nominaci proměnit. Druhé místo v kate-
gorii Kolektiv roku 2020 získal tým pod 
vedením Pavla Thina, který se věnoval 
vývoji a konstrukci sady pro manipulaci 
s vozidly. Konkrétně pro evakuaci elek-
tromobilů a vozidla hořící v prostorách 
s omezeným přístupem,“ uvedla mluvčí 
hasičů Lucie Balážová.

Cílem vývoje byl technický prostředek, 

který by umožnil přemístění vozu z uza-
vřených prostor, kde není možný přístup 
standardní odtahové techniky, na volné 
prostranství a tím přesunutí hasebních 
prací mimo ohrožené objekty. Skupina se 
specializovala především na automobily 
s elektropohonem.

Po hodinách teoretických konzultací 
a praktických zkoušek byl ve spolupráci se 
strojírenskou společností navržen prototyp 
manipulačních vozíků, který byl následně 
zdokonalován a upravován. Součástí pra-
covní náplně skupiny bylo také vytvoření 
ojedinělé taktiky nasazení těchto technic-
kých prostředků do zásahu.   dtx

Vážení spoluobčané,
pro nás všechny byl tento rok, vzhledem 
ke stále trvající epidemické situaci, ob-
rovskou zkouškou. Koronavirus ovlivnil 
život nás všech, naši práci a další nedíl-
né součásti našeho běžného fungování. 
Museli jsme reorganizovat samotný vý-
kon služby tak, aby byl pokryt dohled 
nad dodržováním veřejného pořádku 
a dalších úkolů vyplývajících se zákona 
o obecní policii. Mimo jiné k těmto úko-
lům přibyla kontrola dodržování nařízení 
vydaných vládou ČR. Další těžkou ranou 
nejen pro městskou policii, ale i olomou- 
cký magistrát byl jarní kybernetický útok. 
Ten na určitou dobu ochromil naše sys-
témy a  používání informačních tech-
nologií v běžném výkonu služby. Díky 
našim dlouholetým partnerům a  spo-
lupráci s  příslušnými odděleními ma-
gistrátu jsme se však vrátili do normálu 
v mimořádně krátké době.
V souvislosti s blížícím se koncem roku 
2021 mi tak dovolte poděkovat vám 
všem jménem Městské policie Olomouc 
za spolupráci. 
Jsme si vědomi, že by účinné plnění na-
šich úkolů na celém území města Olo-
mouce bez úzké spolupráce s  vámi 
nebylo možné. 
Při této příležitosti dále považuji za po-
třebné poděkovat za dlouhodobou spo-
lupráci zástupcům vedení samosprávy, 
odborných subjektů v rámci Magistrátu 
města Olomouce, komisí městských čás-
tí a složek integrovaného záchranného 
systému.
Poděkování za práci dále patří zejména 
všem strážníkům a civilním zaměstnan-
cům Městské policie Olomouc a hlav-
ně jejich rodinám a blízkým, kteří nám 
umožňují být připraveni po všech strán-
kách k  odvádění maxima při výkonu 
svých činností tak, abyste vnímali naši 
práci jako neodmyslitelnou součást va-
šeho života. 
Závěrem mi dovolte jménem svým 
i jménem celého pracovního kolektivu 
Městské policie Olomouc popřát všem 
spoluobčanům příjemné prožití vánoč-
ních svátků a v novém roce 2022 nejen 
bezpečnou Olomouc, ale každému z nás 
hodně štěstí, spokojenosti jak v osob-
ním, tak i v pracovním životě a zejména 
pevné zdraví.

Za kolektiv Městské policie Olomouc

Pavel Skalický
ředitel 
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Kola a koloběžky na chodníku jsou problém, jak s ním město 
bojuje a proč je v Olomouci málo revizorů?
Žádný z dotazů, jež zasíláte prostřednictvím rubriky Otevřená radnice, nezůstává nezodpovězen. Jejich vyřízení, prošetření, objasně-
ní připravují kompetentní úředníci a odpovědní politici samosprávy. Pokud se jedná o dotaz, který by mohl být zajímavý i pro ostatní, 
otiskneme jej i s odpovědí na této stránce. 

Jako chodec se cítím v našem městě ohrožena. Srazila 
mě elektrická koloběžka na úzkém chodníku v Kateřinské 
ulici, kde po něm jela celá čtyřčlenná rodina. Prohánějí se 
tady po chodníku nejen koloběžky, ale i kola a rozmáhá 
se to i jinde. Jedou rychle, sluchátka na uších, kličkují mezi 
chodci. Přitom podle zákona č. 361/2000 Sb. je „pohyb na 
koloběžce či kole po chodníku umožněn jen pro osoby ve 
věku do 10 let.“ Chci vědět, jak město bude řešit tento roz-
růstající se problém?

Město dotuje  Dopravní podnik, ano, my senioři máme 
dopravu zdarma, ale když vidíme, kolik občanů jezdí na-
černo... Jezdíme poměrně hodně tramvají a v každé jízdě 
jede někdo načerno, dokonce to nahlas komentují. Mů-
žeme vám říct, že už jsme nejméně půl roku nenarazily  
na revizora, asi už je město v rámci šetření propustilo, 
a tak černí pasažéři mají „pré“ .  Neutíkají tady Doprav-
nímu podniku velké peníze? 

Eva Pospíšilová
Seniorky: Čechová, 
Valoušková, Černá

O bezohlednosti některých cyk-
listů a koloběžkářů víme všich-
ni. Občas se najde někdo, kdo 
nedodržuje pravidla silničního 
provozu a nechová se ohleduplně 
k ostatním účastníkům, zejména 
k chodcům. Město proto spustilo 

i osvětovou kampaň Řiď s(e) rozumem a snaží se problemati-
ku řešit i přímo s provozovateli sdílených koloběžek. Strážníci 
městské policie pak na základě vlastních zjištění, ale i došlých 
stížností od občanů, komisí městských částí nebo vedení měs-
ta zvýšili kontrolní činnost zaměřenou na protiprávní jednání 
cyklistů. Letos městská policie řešila 1164 přestupků cyklistů 
a koloběžkářů a na vytipovaných místech probíhají dopravně 
bezpečnostní akce. Jako velitel městské policie vás ujišťuji, že 
strážníci ale nepoužívají jen represi, tomuto problému se vě-
nují i v rámci prevence šířením informovanosti v médiích a ve 
školách. Věřím, že jejich práce bude úspěšná, protože alterna-
tivní způsob dopravy potřebujeme. A cyklodoprava je zdra-
vým, dostupným a udržitelným způsobem pohybu po městě.

Mirek Žbánek
primátor

Přepravní kontrola Dopravního 
podniku města Olomouce aktuálně 
provádí kontrolní činnosti v plném 
personálním obsazení, a to v pra-
covní dny, o víkendech i ve svátcích.
K listopadu evidujeme 4575 zá-
znamů o udělených pokutách od 
začátku roku, což je asi o tři sta více než za stejné období vloni. 
Tržby přepravní kontroly za období leden až říjen přesahují dva 
a půl milionu korun, přičemž za celý rok 2020 dosáhly 2,6 milionu.
Činnost přepravní kontroly potvrzují rovněž sledované zázna-
my o zkontrolovaných elektronických jízdenkách a kupónech, 
které představují část prodaných jízdních dokladů a jejichž 
kontroly DPMO monitoruje v rámci vyhodnocování vykazované 
činnosti za jednotlivé revizory.
V režimu soudního vymáhání eviduje Dopravní podnik celkem 
3400 spisů zažalovaných pohledávek u exekutorských úřadů. 
Omezení činnosti přepravní kontroly dočasným převedením re-
vizorů na jiné činnosti kvůli pandemii proběhlo pouze v březnu 
a dubnu loňského roku.

Martin Major
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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Lavičky v přednádraží
Spousta našich spoluobčanů využívá lavičky jako zdroj odpočinku a společen-
ského setkávání.  Přestože se jedná o místo, kde lze v klidu relaxovat a pozorovat 
okolní svět, často se nám v komisi městské části stává, že občané požadují odstra-
nění laviček v bezprostřední blízkosti jejich obydlí. Důvod? Nepořádní občané, 
které obecně nazýváme slovem bezdomovci.  Situace je opravdu tristní a nikomu 
z nás nedělá radost, když žádáme o odstranění laviček. Uvědomujeme si totiž, že 
po odstranění lavičky přijdou na komisi dotazy, proč jsme je odstranili a kde si má 
tedy občan odpočinout. Z toho důvodu jsem osobně skeptický k nově plánova-
nému umístění laviček na Masarykovu třídu. Již dnes se mi množí ohlasy od ma-
jitelů přilehlých obchodů a domů, kteří se bojí jejich instalace. Je jim totiž jasné, 
jaká sorta obyvatel je s největší pravděpodobností obsadí. Občané si také stěžují 
na městskou policii, která se dle jejich názoru více věnuje nasazování botiček 
nelegálně zaparkovaných autům, než aby zajistila pořádek a klid v jejich okolí. 
Ta má bohužel omezené pravomoci a já osobně občanům sděluji, že pokud vidí 
kohokoliv páchat přestupek, mají volat příslušný policejní orgán. Další možnosti 
obce v boji proti těmto osobám navíc v roce 2017 na návrh tehdejší ombudsmanky 
Šabatové definitivně posvětil Senát, který zrušil možnost úřadům ukládat až tří-
měsíční zákaz pobytu za vybrané opakované přestupky. My občané bychom tedy 
měli apelovat na naše zvolené zákonodárce, aby se obcím tato pravomoc opět na-
vrátila. Blíží se konec roku, proto mi dovolte Vám všem popřát ze všeho nejvíc klid 
v duši a pevné zdraví. Nadto Vám přeji šťastné a klidné prožití svátků vánočních 
a úspěšný vstup do nového roku 2022. A pokud budete mít čas, zastavte se u naše-
ho vánočního stromu  u ZŠ Zeyerova. Bude svítit jen pro vás.  

Svatopluk Binder / ANO 2011
předseda KMČ Nové Hodolany

O parkovací politice města a vybraných penězích 
Vedení města po dlouhé diskusi směřuje k finalizaci nové parkovací politiky 
v Olomouci. Pokud ji zastupitelstvo tento rok schválí, první změny lze očekávat již 
v příštím roce. Nová parkovací politika sice nepřinese jistotu parkovacího místa 
v ulici před každým domem, ale alespoň sníží motivaci přijíždět do města autem 
a využívat ho tam, kde se lze pohodlně dostat autobusem nebo tramvají. Nepo-
chybně se jedná o krok, kterým bude Olomouc následovat další krajská města. 
Je skvělé, že město nechalo zpracovat celou parkovací politiku externí firmou, 
která k její formulaci použila průzkumy reálného stavu parkování a profesio-
nální analýzy. Teď je nutné správně a transparentně vybrat firmu, která zajistí 
správu a provoz parkovacího systému. Jisté rezervy v přípravě parkovací politiky 
ze strany radnice ale vidíme v komunikaci směrem k občanům, ve vysvětlování 
výhod parkovacích zón. Spoustě lidí zůstává zatím nejasné, co se v jejich okolí 
změní. Jejich dotazy jsou stále stejné. Kolik budu platit, kde budu moci zaparko-
vat, jaký bude režim pro návštěvy. 
Oceňujeme, že všechny peníze vybrané jak od občanů, tak návštěvníků Olomou-
ce budou směřovány do speciálního fondu mobility. Parkovací politika navrhu-
je platit z fondu náklady na rezidentní parkování města. Po odečtení nákladů 
na investice a správu systému již mnoho ve fondu nezbude. A tak optimistické 
vize, že fond bude sloužit i na výstavbu parkovacích domů či cyklostezek, hned 
tak naplnění nejspíše nedojdou. Hospodaření fondu bude ProOlomouc bedlivě 
sledovat, aby se získané prostředky nerozpustili v nedopravních opatřeních. Bu-
deme občany informovat, na co se peníze z fondu použijí, jaký konkrétní projekt 
bude v dané čtvrti postaven, jak se doprava zlepší. A pokud se podaří z fondu ča-
sem budovat i záchytná parkoviště u terminálů hromadné dopravy, mohlo by se 
dojíždění veřejnou dopravou do Olomouce stát přirozenou volbou. 
Dlouhodobým cílem ProOlomouc je kultivace městského prostředí, ve kterém 
všichni žijeme. To znamená umožnit všem rovným dílem se bezpečně a rychle po-
hybovat Olomoucí. Ať pěšky, MHD, autem, nebo na kole. Snad se stanou parkovací 
zóny jedním z prvních střípků takového přátelského a vědomě organizovaného 
prostředí. Dalším by mohla být připravovaná koncepce veřejných prostranství. 
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem jménem zastupitelského klubu ProOlo-
mouc popřál klidné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví jak v tomto období, 
tak v novém roce.

Pavel Grasse / ProOlomouc

Kdy začne Olomouc šetřit a myslet na budoucnost?
Finanční výbor zasedá před každým jednáním zastupitelstva. Koalice má ve výbo-
ru většinu, debata ale probíhá věcně a na mnohém se shodneme napříč spektrem. 
Některé návrhy výborem neprojdou, jako např. na posledním jednání nesystémová 
dotace pro hokejový klub HC Olomouc ve výši 1,3 milionu korun. Na hokej město 
přispívá mnoha dalšími kanály, z nichž nejmarkantnější je účelová propagační 
smlouva na 9 milionů ročně např. za logo Olomouce na dresech. V této finančně 
velmi nelehké době natahují ruce všichni. Není na místě některým vyhovět a ně-
kterým ne bez stanovení jasných kritérií. Finanční výbor doporučení zastupitel-
stvu nedal, přesto zastupitelstvo tuto dotaci schválilo. Nutno podotknout, že na 
jednání ZMO nepřišel ani jeden zástupce hokejového klubu, i když byli pozváni. To 
považuji za zcela nehorázné, pokud od města chtějí tak velké peníze.
Skladba rozpočtu na příští rok byla velmi obtížná. Vychází se z rozpočtu na rok 
2021 - jenže k tomu musíme přičíst inflaci, růst cen energií, růst mezd a další 
výdaje, které nelze jen tak škrtnout. Některé položky rozpočtu jsou dlouho-
době neudržitelné - jde například o Moravské divadlo Olomouc a Moravskou 
filharmonii Olomouc, které město za těchto finančních podmínek za rok za dva 
už nebude mít jak zaplatit. Proto přijal finanční výbor usnesení, v němž na tento 
fakt upozorňuje a vyzývá k hledání chytrých řešení. Nabízí se větší využití syner-
gie obou institucí, které sídlí v jedné budově. Určitě nechceme jít cestou rušení 
souborů ani propouštění.
Podobné upozorňující usnesení přijal výbor i minulý rok. Týkalo se alarmujících 
mzdových nákladů na úředníky magistrátu ve srovnání s městy podobné velikos-
ti. Už přes půl roku čekáme na výsledek procesního auditu, který by měl ukázat 
cesty k efektivnějšímu chodu úřadu, možnosti digitalizace některých agend 
a s tím související úspory na osobních nákladech.
Osobně bych hlasoval pro takový rozpočet, který nebude příjmovou stránku 
“lepit” prodejem nemovitostí, který nebude počítat s výdaji pro spřátelené sub-
jekty mimo systém dotační soutěže, který představí radikální úspory v mzdových 
nákladech a bude ambiciózní v hledání nových chytrých řešení jak v oblasti pro-
vozu, tak nových investic, např. do digitalizace. Sledujte jednání zastupitelstva 
v pátek 10. prosince od 9:00. Dočkáme se alespoň náznaku nějaké strategie, jak 
z finanční krize města ven?

Viktor Tichák / Piráti a Starostové

NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

REDAKČNÍ POŠTA

Co by kdyby na Nových Sadech
Nedávno rozvířila olomoucké vody diskuze o další štědré dotaci hokeji ve výši 1,3 
milionu. Předlužené město do něj přitom několika „penězovody“ každoročně po-
sílá cca 30 mil. Kč. Cena zahrnuje i 9 mil. na reklamu města a několik stovek tisíců 
za permanentky. Také bylo letos investováno do opravy střechy stadionu tuším 33 
mil. Kč, která by rekreačnímu hráči a bruslaři sloužila i bez opravy. Investice zablo-
kovala jakékoliv hodnotné architektonické, funkční a komplexní řešení „plecharé-
ny“, takže bude žádat jen další a další peníze. To je cena jen za profi hokej. Město 
ale platí další sumy na podporu jiných, hlavně „viditelných“ sportů. 
Uznávám, bez veřejné podpory se organizovaný sport neobejde, natož hokej. 
Podpora však musí být smysluplná, férová a odpovídat ekonomickým možnos-
tem města. Astronomická podpora hokeje je v kontrastu s téměř nulovou péčí 
o běžné sportující občany - daňové poplatníky. Mnoho rodičů nemá pro své 
děti peníze ani na školní oběd, pomůcky, lyžařský či plavecký výcvik, natož na 
sportovní kroužek. Podpora veřejně přístupných sportovišť zdarma je  investicí 
do prevence sociálně patologických jevů. Každá investice do dětí a mládeže se 
přitom městu vrátí násobně.
Dětská hřiště se v OL pro nedostatek peněz na opravy zavírají (hřiště Družební), 
redukuje se síť pískovišť pro nejmenší. Sportovní prvky a malá sportoviště pro 
všechny generace ve veřejném prostoru chybí nebo jsou zchátralé (areál Fische-
rova). Sportovní kroužky nemají kde a za co trénovat. Souhrnný přehled všech 
sportovišť a klubů, půjčoven vybavení, možnost elektronické rezervace, sdílení 
a bezplatné užívání sportovišť vč. tělocvičen ZŠ a SŠ a cílená malá podpora by 
mnoha sportujícím a trenérům vytrhla trn z paty. A to vše za zlomek ceny hokeje.
Co kdyby město jeden rok vynechalo pouhou část hokejové podpory – 9 mil. Kč na svou 
reklamu a peníze přidělilo KMČ 15 Nové Sady? Z čeho by se pak radovalo 15 000 oby-
vatel Nových Sadů a co by jim mohlo bez větších výdajů sloužit 15-20 let? Např. zbrusu 
nový park Švýcarské nábřeží nebo perfektní multifunkční veřejný venkovní sportovní 
areál Fischerova nebo síť kvalitních dětských hřišť, pískovišť a drobných sportovních prv-
ků nebo spoustu dalšího. A kdyby celých 30 mil? 100 parkovacích míst nebo… 
Podívají se zastupitelé při sestavování rozpočtu 2022 na občany nebo se raději podí-
vají na hokej, když už někteří mají tu permanentku zdarma? Nechám se překvapit…

Jan Rakovský
člen KMČ Nové Sady
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Vánoce 1921: sbratření svátky? „Sotva 
mine svatvečer, zloba už je zpátky!“
V Evropě se traduje dojemná historka 
o příměří, které na západní frontě v prv-
ní světové válce zavládlo na Štědrý den 
v roce 1914. Duch Vánoc přiměl němec-
ké a britské jednotky, aby vystoupily ze 
zákopů a společně zpívaly koledy. Po pár 
dnech míru začaly krvavé boje znovu, 
ale vzpomínka na vánoční příměří zů-
stala. Mezi ideovými protivníky v mladé 
Československé republice ovšem boje 
ani o Vánocích neutichaly. Ba naopak. 

Na titulní straně olomouckého krajské-
ho týdeníku Československé strany lidové 
Právo vyšla 24. prosince báseň Vánoční Ru-
dolfa Stupavského. Poslední verše mluví za 
vše: „Zda ta láska změní svět, ve sbratření 
svátky? Sotva mine svatvečer, zloba už je 
zpátky.“ Přesně tak. Procházíme-li si dobo-
vý tisk z prosince roku 1921, žádná příjem-
ná adventní nálada z něj nečiší. 

Nejde ani tak o to, že lidi trápila stále 
dost velká chudoba a drahota. Tu nepo-
hodu ze zažloutlých stránek archivních 
novin vypouštěli politici a ideologové jed-
notlivých stran, kteří se věnovali boji proti 
„protivným“ táborům, opravdu důsledně 
až do Štědrého dne. Stačí projít olomouc-
ké noviny Pozor, Našinec a Právo. Vzájem-
ného velmi tvrdého osočování a kritiky je 
více než reklam na vánoční dárky. 

Dárky nenosí Ježíšek. Prostě se 
těšíme na léto 
V pokrokovém tisku se vážně řeší i téma, 
jak ke Štědrému dni mají přistupovat 
moderní bezvěrci. „My bezvěrci jistě 
bychom se bez stromků a dárků obe-
šli, nebýti našich dítek, které vidouc 

stromeček u dítek druhých, touží rovněž 
po něčem podobném doma.“ Bezvěrci 
ustoupí a stromeček i dárky kvůli dětem 
pořídí, rozhodně jim však neřeknou, že 
dárky nosí Ježíšek. Vysvětlí, že pouze 
smutníme za zemřelými stromy a květi-
nami a za spící zimní přírodou a stromek 
hojnosti zdobíme jen proto, že se těšíme 
na léto.  Proti gustu žádný dišputát, jen si 
na to pak vzpomeňme, až se zase bude-
me divit, jak dělnický prezident Antonín 
Zápotocký vysvětloval o tři dekády poz-
ději dětem, že Ježíšek vyrostl, narostly 
mu vousy, oblékl pořádný kožich a přilé-
tá k nám ze Sovětského svazu, a my jej 
zdravíme zářícími rudými hvězdami na 
komínech našich továren, hutí a dolů.  

Jaké byly dárky? 
Podívejme se na to, jak Vánoce prožíva-
li v roce 1921 v Olomouci. Reportér píše, 
že centrum Olomouce je plné lidí, světel, 
reklam, nazdobených barevných výklad-
ních skříní s lákavým zbožím a stánků na 
vánočních trzích. Hodně lidí si prý ale věci 
a výkladní skříně spíše prohlíží, než by na-
kupovali. „Kolik jich však s povzdechem od-
chází, že ani to nejmenší nemohou nakoupiti. 
Nutno dnes počítat s každým haléřem.“ 

Dárky ovšem děti dostávaly, i když ne 
tolik, jak je zvykem dnes. V nejchudších 
vrstvách mohlo jít i o figurky, vyrobené 
z chleba, kousků staniolu nebo nějakého 
přírodního materiálu. Tam, kde na tom 
byli o trochu lépe, objevovaly se u děvčá-
tek panenky, v lepším případě i s různými 
doplňky, jako je nádobíčko či kuchyňky. 
Běžné panenky měly tělo z látky, vy-
cpané pilinami, hlava a končetiny byly 
z celuloidové hmoty nebo gumy. Hitem 
byla gumová miminka, která mohly malé 
mámy opravdu koupat. Někde stačila pa-
pírová panenka, k níž patřily archy s růz-
ným oblečením k vystřihování. 

Klukům udělal radost houpací kůň 
a různé hračky na kolečkách, populari-
tu si drželi cínoví vojáčci. Lépe situova-
ný Ježíšek přinášel i brusle nebo sáňky. 
Brusle měly často podobu šlajfek neboli 
nožů, které se připevňovaly k normálním 
botám. Oblibu získávaly i stolní hry, na-
příklad Člověče nezlob se. 

Lidé se spolu setkávali, ale velmi často 
podle stranického či ideového klíče. Svoje 
separátní vánoční besídky zvlášť slavili so-
kolové, katolíci, socialisté či třeba živnost-
níci, nemluvě o Němcích a Češích. Vánoční 
příměří se nekonalo.    Michal Folta

PŘED STO LETY

Na Hradisku hoří!
Požár v památkovém objektu 
Klášterního Hradiska vypukl na 
samém začátku prosince. Vzňalo 
se trámoví v jedné z věží. Příči-
nou je technická chyba v komíně. 
Na místo jedou hasiči ze široka 
daleka a dělají, co se dá. „Ačkoliv 
byl oheň včas zpozorován, přece 
jenom část věže byla požárem 
zničena,“ píše deník Pozor. 

Kup obraz, pomoz malířům
Vánoční výstavu obrazů, plastik 
a umělecko-průmyslových vý-
robků pořádá Klub přátel umění 
v Olomouci. Výstava je otevřena 
od 4. prosince v budově Pöttin-
gea až do začátku ledna a solid-
ní Olomoučané vyzývají se, aby 
koupí podpořili ušlechtilé úmysly. 
Kromě obživy výtvarníků samot-
ných jde totiž o velkou věc: spolek 
přátel umění chce v následujícím 
roce postavit v Olomouci nový 
umělecký dům. Klub přátel umě-
ní vydává i speciální pohlednice, 
jejichž celý výtěžek jde na konto 
pro výstavbu tohoto objektu. Vý-
stava nabízí díla olomouckých 
a také brněnských výtvarníků, 
mezi jinými i Julia Pelikána, Fran-
tiška Hoplíčka či Karla Wellnera.

Nadílka pro chudé a Vánoce 
na horách
Sdružené katolické spolky v Olo-
mouci vybraly mezi sebou během 
adventu solidní finanční sumu 
i věcné příspěvky. Dne 18. prosin-
ce proto pořádají velkou vánoční 
nadílku, při které je obdarováno 
více než tři sta olomouckých dětí. 
Velká část z nich si domů odnáší 
šatstvo a obuv, některé dostávají 
i jiné menší dárky. Náladu a at-
mosféru doplnilo dětské divadel-
ní představení Vánoce na horách 
v podání dětí z klášterní školy ses-
ter voršilek. 

Obchodní komora zůstává 
v Olomouci
Olomouc uspěla ve snaze udržet 
si jednu z významnějších nadre-
gionálních institucí. Už od roku 
1851 ve městě sídlí Obchodní 
a živnostenská komora pro střed-
ní a severní Moravu, jenže rychlý 
rozvoj průmyslu vede k tomu, že 
se o slovo hlásí čím dál hlasitěji 
Ostrava. Ministr obchodu Ladi-
slav Novák ale v prosinci defini-
tivně rozhoduje, že se komora 
z Olomouce do Ostravy stěhovat 
nebude. Pro Olomouc je to jedna 
z mála výher ve 20. letech, proto-
že velká část dalších významných 
institucí, o něž město stálo, byly 
nakonec otevřeny jinde, například 
v Brně.   mif

PROSINEC 1921 TELEGRAFICKY
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TIRÁŽ

TAJENKA
Ze všech živočichů se umí smát 
pouze člověk... 
– Ernest Hemingway, americký spisovatel 
(1899–1961)
Tři vylosovaní výherci získají kalendáře 
s motivy Olomouce na příští rok. 

Tajenku křížovky zasílejte do 12. pro-
since na adresu: Magistrát města Olo-
mouce,  Horní náměstí – 583, 771 27 
Olomouc. Obálku označte heslem „Ta-
jenka“. Elektronicky můžete vyluštěnou 
tajenku zaslat na adresu: tajenka@olo-
mouc.eu. Nezapomeňte uvést své jméno, 

telefon a doručovací adresu.
Tajenka z minulého čísla: Buďme vděčni 
za to, že existují blbci, bez nich bychom 
nemohli vyniknout. (Mark Twain) 
Úspěšní luštitelé: Věra Závodná, Radka 
Hečová, Jana Kupcová, František Rezek, 
Petra Procházková.

SUDOKU
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Easy Sudoku Puzzles 6 
www.printablesudoku99.com 
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Hard Sudoku Puzzles 6 
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Unikátní publikace, kterou vydalo statutární město 
Olomouc, obsahuje soubor historických map zemí 
Koruny české, mapy Moravy, výstupy vojenského 

mapování, mapové miniatury, poštovní a cestovní mapy, 
plány města i plány zdejších památek.

vydalo město Olomouc ve spolupráci s

Informační centrum Olomouc | Horní náměstí – podloubí radnice
585 513 385 | infocentrum@olomouc.eu | tourism.olomouc.eu

od 18. listopadu 2021

OPĚT V PRODEJI
v Informačním centru Olomouc | Cena: 650 Kč

Historický atlas Olomoucka je možné zakoupit 
také online na eshop.olomouc.eu
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RUDOLF II.
Římský císař a český král v Olomouci

8. 12. 2021 – 10. 4. 2022
Vlastivědné muzeum v Olomouci | Sál sv. Kláry
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