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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
V ROUCHU PANDEMIE 

19

 OLOMOUCKÁ PAMĚTNÍ KNIHA 
 OD CÍSAŘE PÁNA AŽ PO EVROPSKOU UNII 

TÉMA ČÍSLA

Olomouc chce investovat 
do škol a městského majetku

Judo Klub získal ocenění 
za nejvíce zlatých medailí

Loňské návštěvy na radnici: 
velvyslanci a hlavně Maďaři

5 24 29



2022
12 detailů na zeď
nebo 
52 žánrovek na stůl

Kalendáře s olomouckými 
motivy za 90 nebo 68 Kč

Prodej v Informačnim centru
nebo  

eshop.olomouc.eu

Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných 

na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní 
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, 

jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

Ušetřete až  polovinu 
z doplatku na recept.

Kaufland
Hněvotínská 711, Olomouc 

pondělí–neděle 8.00–20.00 hod. zdroj: seznam.cz

Otevřeli jsme  
pro Vás v Olomouci
novou lékárnu Dr.Max

Inzerce-Olomouc-10-2021-186x130mm.indd   1 22/11/2021   11:55
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V TOMTO ČÍSLE

ADVENTNÍ ATMOSFÉRU ZACHOVAL 
PRVNÍ ZIMNÍ JARMARK

KRÁSNÝ ŽIVOT KRASOBRUSLAŘKY:
ROZHOVOR S EVOU G. ROMANOVOU

STRÁŽNÍCI ROZŠÍŘILI
KAMEROVÝ SYSTÉM

Zrušení všech vánočních trhů přišlo rychle 
a nepředvídaně. Vedení města po jednání 
s policií a hygienou našlo přijatelné řešení.

Jaroslav Irovský
spisovatel a textař 

Lenka Čeplová
servírka  

Jitka Logrová
pedagožka 

Předsevzetí si dávám a také 
je dodržuji. Snažím se třeba 
více hýbat a být zdravý, to je to 
nejdůležitější. Sportuji, nepiji, nejím 
prázdné kalorie, snažím se být 
myslí pozitivní a nesledovat zprávy. 

Někdy si novoroční předsevzetí 
dávám, ale nikdy nevyjde. 
Většinou chci přestat kouřit 
nebo si říkám, že se změním 
– k lepšímu. A většinou se to 
nezlepší...

Novoroční si nedávám. Ale 
v průběhu roku, jak zrovna vidím 
aktuální situaci, tak se rozhodnu 
a měním věci. Prostě nečekám 
až na ten konec roku k změně 
nějakého postoje. 

GLOSA

Pokud vyznáváte číselnou magii, letošní 
letopočet se vám musí líbit. A počítám, že 
pokud se letopočet i za 200 let bude počítat 
od narození Krista, tak to bude stát teprv 
za to. Před 22 lety nás obcházelo strašidlo 
Y2K a proroctví globálního počítačového 
výpadku s kolapsem všech elektronických 

systémů, teď máme jiné strachy. Bojíme 
se tání permafrostu, nevěříme vakcinaci 
a čekáme, za co budeme kupovat elektřinu. 
A nakonec, až se po létech ohlédneme, 
bude nám to připadat jenom úsměvné. 
Když dnes listujeme pamětní knihou města 
založenou roku 1880, ve které se střídá 
azbuka s dvěma ostře zalomenými S, 
podpisy okupantů s podpisy osvoboditelů, 

ze kterých se zase stanou okupanti, 
podpisy kněžích, z nichž se stanou 
svatí, a vladařů, ze kterých jsou pak 
spíše proklatí – čas ztratí svůj rozměr. 
A z letopočtu je jen číslo... Ale 2022 vypadá 
hezky. Tak mějte hezký rok!

Pavel Konečný
předseda redakční rady

Dáváte si do nového roku nějaké předsevzetí?

Čtyřnásobná mistryně světa v tancích 
na ledě patří mezi nejúspěšnější 
olomoucké sportovní rodačky.

O další čtyři kamerové body rozšířila
městská policie svůj dohled. Nové 
kamery hlídají u Moravy a Bystřičky.
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ANO NĚKDY NE

OBSAH / ANKETA

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
V HEJČÍNĚ MÁ NOVOU STŘECHU

Na základě stanoviska památkářů došlo 
k obnovení věžičky se zvoničkou a atiky.
Podle dobové fotografie.

OLOMOUČTÍ NEVIDOMÍ MAJÍ 
POTÍŽE. S KLUBOVNOU

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých vyhlásila sbírku. 
Potřebuje peníze na vzduchotechniku.

PLASTOVÁ 3D SYNAGOGA 
JAKO PODKLAD PRO PAMÁTNÍK

Olomouckou synagogu zničenou v roce 
1939 nacisty bude na Palachově náměstí 
připomínat památník Michala Sborwitze.
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PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 15. ledna  umístění pevných překážek v ulicích 
 Pavelčákova, Opletalova, Ostružnická,  
 Ztracená, Lafayettova a Kateřinská
do 15. ledna  částečné omezení provozu na Horním náměstí

do 15. května   úplná uzavírka křižovatky Schweitzerova  
 - Zikova - Jeremiášova     
do 30. června   úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června  úplná uzavírka ulice Masarykova 
 (most přes Moravu)

OZNÁMENÍ

I letošní rok se v Olomouci ponese v duchu 
kultury jedné ze zemí V4 – Polska. Loňský 
česko-maďarský rok nebylo kvůli covidové 
situaci možné uskutečnit v původně plá-
novaném měřítku Olomouc nyní společně 
s partnerským Krakovem doufá, že letošní 
česko-polský rok se vydaří.

Počátkem roku 2014 byl nečekaně nale-
zen bez informačních, provenienčních či 
jiných údajů fragment velkého malova-
ného plátna v havarijním stavu. Ukázalo 
se, že je to dílo jednoho z nejvýznam-
nějších barokních olomouckých malířů 
Josefa Ignáce Sadlera – hlavní oltářní 
obraz z již neexistujícího kostela sv. Pet-
ra a Pavla. Plátno z roku 1754 zachycuje 
Krista předávajícího klíče apoštolu Pet-
rovi. Ve Vlastivědném muzeu je nyní po 
restaurování k vidění do 16. ledna.

Ve fakultní nemocnici zdražilo parková-
ní. Poplatek za vjezd do areálu nemoc-
nice a prvních 30 minut stání nadále činí 
5 korun. Cena za každou další hodinu 
parkování se ale od 1. ledna zvýšila na 
20 korun. To se netýká parkovací plochy 
P4 u nového vjezdu z Hněvotínské ulice.

Slovy Ernesta Hemingwaye není na psaní 
není nic složitého. Jediné, co musíte udě-
lat, je sednout si za psací stroj a krvácet. 

Třeba ve prospěch Knihovny města Olo-
mouce, která vyhlásila 14. ročník věkově 
a tematicky neomezené literární soutě-
že Prvotiny 2022. Neváhejte a posílejte 
své dosud nezveřejněné práce v oblasti 
poezie (5 básní) nebo prózy (20 stran) 
opatřené jménem, rokem narození a kon-
taktem na adresu prvotiny@kmol.cz. 
Nebo je odevzdejte v kterékoliv pobočce 
knihovny do 31. srpna.

Zábavný rodinný běh ve víru barev nazva-
ný Barvám neutečeš se letos v Olomouci 
poběží 14. května. Pět kilometrů dlouhou 
trasu můžete absolvovat sami, s přáteli 
nebo s rodinou. V pěti barevných zónách 
vás při tom zasypou barvami, aby bylo 
o zábavu postaráno. Registrace již nyní na 
webu: barvamneuteces.cz/registrace.

Přes padesát litrů krve darovali do Vánoc 
studenti Univerzity Palackého ve dru-
hém ročníku Souboje fakult. S mottem 
Vyhrň rukáv v tom budou pokračovat 
až do února. Nejčastěji jsou mezi dárci 
zastoupeni posluchači přírodovědecké, 
lékařské a pořádající fakulty zdravotnic-
kých věd. 

Statutární město Olomouc nabízí byty 
k pronájmu. Nabídka je na webu sno.cz 
nebo na bytovém oddělení Správy nemo-
vitostí. K žádosti o městský byt je nut-
no doložit bezdlužnost vůči magistrátu 
a Dopravnímu podniku. Žádosti je možné 
podávat písemně na Správě nemovitostí 
Olomouc, Školní 2, 779 00 Olomouc. 
Telefon 585 238 119.

K tomu, kdo označí provozovnu nebo 
umístí reklamní poutač v olomoucké pa-
mátkové rezervaci podle návodu útva-
ru hlavního architekta, může zamířit 
finanční podpora. Dotační program pro 
vlastníky či nájemce provozoven schváli-
la rada města. Žádat mohou od poloviny 
ledna.

Pandy červené se v prosinci ve sva-
tokopecké zoo nepohodly. François 
se snažil z výběhu vyhnat svého ka-
maráda Gérarda, což se mu souhrou 
několika dalších okolností i podařilo. 

Vypuzený pandí samec našel azyl na 
stromě ve výběhu kamzíků, odkud ho 
museli sundat přivolaní hasiči. Za-
městnanci zoo stáli v 15členném týmu 
pod stromem s nataženou plachtou, 
ale pandu nebylo přes veškerou snahu 
možné dostat dolů, nakonec bylo po-
užito vodní dělo. Gérard se pak rychle 
zabydlel v provizorním domově a za-
čal i přijímat potravu.

Olomoucký kraj letos podpoří cestov-
ní ruch přímými dotacemi ve výši osm 
miliónů korun. Finance mohou žada-
telé využít například na pořádání akcí 
regionálního i mezinárodního charak-
teru nebo na rozšíření turistické infra-
struktury.

Na věž olomoucké radnice vystoupalo 
po rekonstrukci od otevření 10. června 
do konce roku 7 121 návštěvníků. Všichni 
s průvodcem a všichni zdarma. A takový 
měli výhled.

Zbrusu novou komedii volně inspirova-
nou slavným filmem Jean-Pierra Jeune-
ta uvedlo v prosinci Divadlo Tramtarie. 
Amélie z Hejráku je dílem Vladislava 
Kracíka. Ten zasadil poetický děj do ku-
lis olomouckého sídliště v Heyrovské-
ho ulici, kde rozehrál poutavý příběh 
o sousedském soužití, lidské laskavosti 
a drobných zázracích, které mohou obrá-
tit náš život k lepšímu. 
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OLOMOUC CHCE INVESTOVAT DO ŠKOL 
A MĚSTSKÉHO MAJETKU

Dokončit stavbu nové tramvajové trati, zajistit olomouckým dětem kvalitní vzdělávání v moderně vybavených školách 
a snižovat dluhovou zátěž města. To jsou hlavní úkoly pro investiční a ekonomickou činnost Olomouce v roce 2022. 
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Zastupitelstvo města schválilo v pro-
sinci rozpočet na tento rok. Co čeká 
Olomoučany a co čeká město? V první 
řadě půjde o investice do školství a také 
do zlepšení technického stavu městské-
ho majetku. Nové obří investiční akce 
za stovky milionů korun se rozjíždět 
nebudou.

MICHAL FOLTA

Velké investice do školství, splněný slib 
zvýšení investic do oprav, výrazné pro-
vozní úspory a snižování míry zadlužení. 
Během prosincového jednání olomouc-
kého zastupitelstva byl předložen, pro-
diskutován a nakonec po dvou hodinách 
i schválen nový rozpočet. 

„Podoba rozpočtu je výsledkem úsilí 
zvládnout nepříznivou situaci na straně 
příjmů a zajistit přitom městu potřebný 
rozvoj,“ komentoval schválený materiál 
primátor Mirek Žbánek.

Základní parametry rozpočtu jsou 
následující: naplánované provozní 
a kapitálové výdaje celkem 2,89 mili-
ardy korun, příjmy 2,73 miliardy korun 
a financování 163 milionů korun. Během 
projednávání jednotlivých bodů zaznělo 
i ze strany opozice, že v mezích možnos-
tí, jaké městu dávají jeho omezené pří-
jmy, se jedná o racionální a dobrý návrh. 

„Podobu příjmů Olomouce dlouho-
době limituje zákon o rozpočtovém 
určení daní, který bohužel stotisícovým 
městům, jako je Olomouc, dává výraz-
ně méně peněz na jednoho obyvatele 
než čtyřem větším městům. Olomouc 
si proto musí se situací poradit omeze-
ním na straně výdajů,“ vysvětlil primátor 
Žbánek. 

Škrty mimo školství
Při přípravě rozpočtu byli nuceni prak-
ticky všichni garanti jednotlivých odbo-
rů škrtat a snižovat plánované výdaje. 
Jedinou výjimkou mezi všemi odbory, 
která si na příští rok zajistila navýše-
ní výdajů, je odbor školství. Souvisí to 
s tím, že se vedení města na moderniza-
ce a opravy škol dlouhodobě zaměřuje. 

„Jak jsme slíbili občanům i opozici, 
podařilo se nám také snižovat provozní 
výdaje magistrátu. Jde o poměrně vý-
raznou částku a v tomto duchu chceme 
pokračovat,“ zdůraznil primátor Žbánek. 
Navržené provozní výdaje magistrátu 
jsou oproti současnému roku (489 mili-
onů korun) v návrhu rozpočtu o více než 
150 milionů korun nižší (337,5 milionu 
korun).  

Na straně příjmů přibude letos zhruba 
100 milionů za zvýšenou daň z nemovi-
tosti. Už na podzim, kdy zastupitelstvo 
rozhodovalo o vyšší sazbě daně z ne-
movitosti, koalice slíbila, že vybrané 
peníze využije jen na konkrétní speci-
fické účely. 

„Zavázali jsme se použít tyto pro-
středky na snížení úvěrového zatížení 
a zbytek na opravy komunikací, škol 
a vodohospodářské infrastruktury. To 
se také v navrženém rozpočtu proje-
vuje. Jediný útvar magistrátu, který má 
v plánu výrazné navýšení, je odbor škol-
ství, a to o osmnáct milionů na provoz, 
modernizaci a rekonstrukce olomouc-
kých škol,“ vysvětlil předkladatel návrhu 
rozpočtu ekonomický náměstek Otakar 
Štěpán Bačák.

Trať, hráz, křižovatky
Nejde jen o zvýšení výdajů na školství 
a na opravy infrastruktury v majetku 
města. „Největší investice půjdou do 
dokončení nové části tramvajové trati 
na Schweitzerovu ulici, konkrétně je to 
částka 288 milionů korun,“ řekl inves-
tiční náměstek primátora Martin Major 
a připomněl, že z toho město zaplatí jen 
část, konkrétně 101 milionů korun. „Na 
tuto stavbu totiž získáme dotaci ve výši 
187 milionů korun,“ upřesnil náměstek 
Major. První část z celkové investice 473 
miliony korun na stavbu tramvajové tra-
ti uhradilo město už v roce 2021. 

Druhou velkou investicí bude dokon-
čení souvisejících prací při druhé etapě 
protipovodňových opatření ve výši 31 
milionů korun. „Další významné inves-
tice míří do oprav škol, stavby cykloste-
zek či rekonstrukce silnic a křižovatek. 
Vesměs teď chceme soustředit největší 
investiční prostředky města hlavně na 
zdokonalování či opravy infrastruktur-
ního majetku, který už město má a musí 
se o něj starat,“ dodal Martin Major. 

Například na opravy komunikací ve 
městě je připravena výrazně navýše-
ná částka 60 milionů korun, skoro čtyři 
miliony k tomu zamíří na opravy světel-
ných signalizačních zařízení a zhruba 
pět milionů korun na opravy zastávek 
hromadné dopravy. 

S dopravou souvisí i investice 2,2 mili-
onu korun na rekonstrukci podzemního 
parkoviště u hlavního nádraží. Přes pět 
milionů korun je připraveno na opravy 
mostů, lávek a podchodů. Město bude 
investovat rovněž do ochrany památ-
kového dědictví. Například na zahájení 
restaurování sloupu Nejsvětější Trojice 
jsou v rozpočtu prozatím vyčleněny dva 

miliony korun. Tato akce bude celkově 
výrazně nákladnější, město bude žádat 
o dotaci a i tak bude restaurování pa-
mátky ze seznamu UNESCO rozloženo 
do dvou až tří let.

Zastupitelé připravený návrh roz-
počtu přijali.  „Podněty, které během 
jednání zazněly, se budeme zabývat, ne-
zůstanou odloženy,“ dodal po hlasování, 
při kterém byl rozpočet schválen i díky 
hlasům části opozice, náměstek primá-
tora Otakar Štěpán Bačák. 

Některé z bodů, které během jedná-
ní zastupitelstva navrhovala opozice, 
mohou pak být v průběhu roku řešeny 
průběžně prostřednictvím rozpočto-
vých změn

VÝBĚR Z VELKÝCH OPRAV 
A INVESTIČNÍCH AKCÍ VČETNĚ 
PŘÍPADNÝCH DOTACÍ

Cyklostezka Chválkovická
16,3 milionu Kč / dotace 
8,7 milionu Kč

Malá hala
(demolice bývalé kotelny, demo-
lice staré haly a přípravný projekt 
nové haly) 10 milionů Kč

Estetizace veřejných prostranství 
(pro jednotlivé komise městských 
částí) 8,1 milionu Kč

Stezka pro chodce a cyklisty 
Rožňavská – Zikova
6 milionů Kč

Zateplení Mateřské školy Dělnická
5 milionů Kč

Rozšíření kapacity MŠ Dělnická
5 milionů Kč / dotace 
2,8 milionu Kč

Okružní křižovatka Droždín
4,6 milionu Kč

Smíšená stezka Holice, II. etapa
3,5 milionu Kč / dotace 
2,5 milionu Kč 

Zpřístupnění tobogánu v letním 
areálu plaveckého stadionu
1,8 milionu Kč

Moravské divadlo, oprava fasády 
a slavnostní osvětlení
1,5 milionu Kč
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Město investuje do obnovy vodovodů a kanalizací, 
ještě letos začne začne stavba sušárny kalů
Téměř 87 milionů korun půjde letos do 
obnovy vodohospodářské infrastruktury 
v Olomouci. Peníze chce město investo-
vat do oprav, rekonstrukcí a rozvoje vo-
dovodů a kanalizací. Začne i výstavba 
moderní nízkoteplotní sušárny kalů za 
bezmála 185 milionů.

Nová sušárna vznikne v areálu čistírny 
odpadních vod na Nových Sadech v mís-
tě současného překladiště kalů. Stavba 
má být hotová v průběhu příštího roku. 

Topivo místo hnojiva
„Po uvedení nového zařízení do provozu 
nás konečně přestane obtěžovat kaž-
doroční zápach z polí. Kaly z čističky už 
totiž zemědělci přestanou zaorávat jako 
hnojivo, nově budou využity k výrobě 
tepla. Díky investici tak zajistíme ochra-
nu životního prostředí, vody i zdraví lidí 
a splníme požadavky nové legislativy,“ 
popsal primátor Mirek Žbánek. 

Od 1. ledna 2023, kdy nové ustano-
vení vyhlášky ministerstva životního 

prostředí vstupuje v platnost, bude mno-
hem těžší vyvážet odpad z čistíren na 
pole nebo do kompostáren. 

Rekonstrukce vodovodů 
a kanalizací, čištění toků
Další investice zajistí obnovu a rozvoj 
vodovodní a kanalizační sítě ve městě. 
„Čeká nás letos rekonstrukce kanalizace 
v Opletalově ulici za téměř šest milionů 
korun i kotelny na čističce odpadních 
vod na Nových Sadech. Tam investované 
peníze představují částku téměř patnáct 
milionů,“ popsal majetkoprávní náměs-
tek primátora Matouš Pelikán. 

I letos bude pokračovat projekční 
příprava obnovy vodohospodářské sítě, 
která je součástí projektů na rekon-
strukci komunikace a inženýrských sítí 
v Šantově ulici a taky v ulicích Holická 
a Sladkovského. Město letos zahájí také 
projekční přípravu rekonstrukce odleh-
čovací komory v Brunclíkově ulici.

Počítá se i s dvoumilionovou část-
kou na opravy, údržbu a monitoring 

kanalizačních sítí a čištění drobných 
vodních toků. V plánu je údržba vto-
kového objektu v Zolově ulici, údržba 
dešťové zdrže v Droždíně, údržba pro-
tipovodňové mříže na Nemilance nebo 
oprava a čištění Hamerského náhonu. 

Cena za vodu s mírným 
navýšením kvůli inflaci 
Do obnovy vodohospodářské infrastruk-
tury míří také prostředky od provozova-
tele. Moravská vodárenská každoročně 
vynaloží na opravy a údržbu až 38 mi-
lionů korun. Společnost stanovila pro 
letošní rok ceny vodného a stočného 
s mírným zvýšením, které reflektuje in-
flaci, růst cen energií i stavebních nákla-
dů. Při průměrné spotřebě se změna ve 
čtyřčlenné olomoucké domácnosti pro-
mítne v řádech desetikorun měsíčně. Na 
určení a vývoj ceny vodného a stočného 
má vliv spotřeba vody, zvyšování cen 
vstupů a do modelu se promítá i výše 
nájemného vlastníků infrastrukturního 
majetku.   ste

Kovářská výheň a prodej řemeslných 
výrobků na prvním zimním jarmarku po-
řádaným Výstavištěm Flora zachránily 

vánoční náladu v centru Olomouce.
Zrušení všech vánočních trhů v Čes-

ku přišlo rychle a nepředvídaně, i když 

epidemická situace páté vlny koronaviru 
to dávala tušit. Vedení města po jednání 
s policií a hygienickou stanicí našlo přija-
telné řešení.

„Hledali jsme cestu, která by zajistila 
sváteční adventní atmosféru a součas-
ně opravdu dodrží všechna hygienická 
opatření i nařízení. To se nám povedlo,“ 
uvedl primátor Mirek Žbánek. Zároveň 
zdůraznil, že radnice nechtěla jít cestou 
pouhého formálního přejmenování trhů 
a obcházení nařízení.

O řešení situace začalo město jednat 
s pořadatelem Vánočních trhů hned po 
zveřejnění vládního nařízení, které trhy 
bleskurychle zakázalo. Provozovatel, který 
trhy pořádá na základě koncese, je pro-
to ukončil. Hledání schůdného a přitom 
bezpečného řešení vyústilo ve spuštění 
zimního jarmarku. Ten vzhledem ke zku-
šenostem s pořádáním farmářských trhů 
během jarní a letní sezony uspořádalo Vý-
staviště Flora. 

Pro jednotlivé prodejce Flora využi-
la stávající obchodní místa, ale otevřen 
byl výrazně menší počet stánků, aby se 
rozšířily rozestupy mezi lidmi. Ze sor-
timentu zmizely potraviny k okamžité 
spotřebě i punče. Vánoční výzdoba 
a osvětlení zůstaly v centru města za-
chovány.    mif

 ADVENTNÍ ATMOSFÉRU OLOMOUCI  
 ZACHOVAL PRVNÍ ZIMNÍ JARMARK 
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Radnice poskytla okamžitou pomoc rodině z vyhořelého domu
Městský byt a prominutí nájemného na 
tři měsíce. Taková pomoc od města zamí-
řila rodině z Chválkovic, která přišla kvů-
li požáru domu o střechu nad hlavou. 

Do tíživé situace se matka s dvěma ne-
zletilými dětmi dostala na počátku prosin-
ce, kdy jim požár komína poničil podkroví 
domu. Způsobil škodu za více než jeden mi-
lion korun a v okamžiku rodině zcela změnil 
život. Situaci proto na místě neštěstí vzápětí 
spolu s hasiči řešili i zástupci magistrátu. 

„Zajistili jsme skladové prostory, kde 
si rodina mohla uschovat zachráněné 
vybavení a přistavili jsme kontejner na 
likvidaci materiálu poničeného požárem, 
aby mohla být zahájena co nejrychlej-
ší rekonstrukce domu. Odbor sociálních 
věcí pomohl zprostředkovat pomoc Cha-
rity a součinnost s výplatou jednorázové 

sociální dávky,“ vyjmenoval konkrétní for-
mu pomoci rodině náměstek pro oblast 
ochrany obyvatel Martin Major.

Kromě okamžité pomoci po živelní 
pohromě zajistilo město rodině i dočasné 
náhradní bydlení. „Našli jsme vhodný volný 
městský byt, ve kterém mohou zůstat až 
půl roku, a po dobu tří měsíců jej budou 
užívat bezplatně. Zároveň budou osvobo-
zeni od jinak běžné povinnosti složit pe-
něžitou kauci,“ vysvětlil princip rozhodnutí 
rady města primátor Mirek Žbánek.

Požárem byly na domě způsobeny 
tak značné škody, že vyžaduje celko-
vou rekonstrukci. Na místě ve Chválkovi-
cích zasahovalo několik profesionálních 
i dobrovolných hasičských jednotek, které 
lokalizací požáru zamezily rozšíření na 
sousední domy v ulici.   ste

Cena tepla narostla pro letošní rok jen o stokoruny
Kvůli růstu cen paliv, emisních povolenek 
a dalších nákladů na výrobu a rozvod tep-
la zvýšila společnost OLTERM & TD Olo-
mouc od 1. ledna ceny tepelné energie. 
Průměrná olomoucká domácnost zaplatí 
měsíčně zhruba o 200 korun více. Pokud 
EU a stát přistoupí ke kompenzaci povole-
nek, cena se ještě může snížit.

„Kdyby se promítl skutečný nárůst 
nákladů, navýšení cen by bylo větší, ale 
podařilo se nám najít kompromis a po 

opakovaných jednáních jsme se dohod-
li na růstu cen pod dvaceti procenty. 
Oproti jiným velkým městům tedy ne-
bude v Olomouci zdražení tak výraz-
né,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Důvodem navýšení cen tepelné 
energie jsou zejména nárůst cen pri-
márních paliv a médií (horká voda, 
pára, zemní plyn, elektrická energie) 
a inflační vlivy. Cenu dodávek tep-
la z centrálního zásobování ovlivňují 

hlavně enormně rostoucí náklady na 
nákup emisních povolenek. 

„V minulosti jsme se snažili udržet 
ceny co nejnižší. Vzhledem k výraznému 
nárůstu cen na trhu to však již není na-
dále možné,“ doplnil ředitel společnosti 
OLTERM & TD Olomouc Kamil Vrbka. 

Společnost OLTERM & TD Olomouc je 
společným podnikem města a společnos-
ti Veolia Energie ČR. Teplem zásobuje na 
29 tisíc domácností.   ste

Pouze jeden uchazeč podal přihlášku do 
koncesního řízení na výběr provozovate-
le městského tržiště. Jím podaný materi-
ál ale vůbec neobsahoval hodnotitelné 
údaje, a tak musel být vyloučen. 

Po neúspěšném pokusu pronajmout 
tržnici řešilo vedení města problém, jak 

po skončení současné nájemní smlouvy 
zajistí pokračování pěstitelských zelných 
trhů. Přechodným řešením bude převze-
tí provozu tržiště Výstavištěm Flora. Po 
uklidnění epidemické situace se bude 
město otázkou stabilního provozování 
tržiště dále zabývat.

Jediný účastník koncesního řízení 

měl sice zájem o provoz tržiště, součas-
ně zdůraznil vážný problém, kterým je 
nejistota a nepředvídatelnost podnikání 
v tomto oboru v době protiepidemických 
opatření. Jeho nabídka neobsahovala 
žádnou z požadovaných náležitostí, kte-
ré by mohla hodnotící komise objektivně 
vyhodnotit. Zájemce současně nepro-
kázal poskytnutí jistoty požadovaným 
způsobem. Hodnotící komise proto dopo-
ručila radě města celé řízení zrušit.

Současná nájemní smlouva končí 
v lednu. Od 1. února provoz tržiště i zel-
ných trhů bude zajišťovat Výstaviště Flo-
ra. „Jsme připraveni převzít a provozovat 
areál městské tržnice i zachovat služby, 
na které byli návštěvníci zvyklí. Tržiště 
jsme schopni rozvíjet podle záměrů měs-
ta,“ reagovala Eva Fuglíčková, ředitelka 
výstaviště.

Město chce během letošního roku 
investovat do zvelebení lokality, aby udr-
želo tradici trhů i přes nestabilitu v pod-
nikání během pandemie.   mif

 TRŽNICE: KONCESNÍ ŘÍZENÍ  
 SKONČILO BEZ VÍTĚZE 
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Město chce odblokovat situaci, převede byty nájemníkům 
Kompromisní variantu podmínek pře-
vodu čtyř stovek bytů na nájemníky 
schválilo v prosinci Zastupitelstvo města 
Olomouce. 

Návrh zohlednil předpokládanou ne-
platnost smluv uzavřených před více než 
dvaceti lety a stanovil variantu převo-
du bytů dosavadním nájemníkům po 
uhrazení stanoveného doplatku. Celkový 
doplatek za stovky bytů bude přibližně 
50 milionů korun. Druhá varianta, o které 
se také jednalo, předpokládala výrazně 
vyšší doplatek.

Mimořádně komplikovaný právní pro-
blém, který vedení Olomouce i dalších 

měst dlouho a složitě řeší, vznikl před 
více než dvaceti lety. Složité vlastnic-
ké vztahy a právní nejasnosti vyplynuly 
ze specifik společného projektu výstav-
by bytových domů ve Slavoníně, Hodo-
lanech a Neředíně. Stavby vznikaly za 
využití státních dotací ve spolupráci se 
soukromým sektorem. Později se spolu-
majiteli nových bytů stalo město Olo-
mouc, Družstvo Jiráskova a Družstvo 
Jižní. O platnosti původních smluv měl 
podle metodických pokynů ministerstev 
rozhodnout soud, dosud se tak ale nesta-
lo, a proto je doporučováno ke smlou-
vám přistupovat jako k neplatným.

Město ve snaze odblokovat situaci 

a pomoci nájemníkům k převodům bytů 
bez čekání na výsledek soudů předloži-
lo kompromisní návrh, který sice vychá-
zí z předpokladu neplatnosti starých 
smluv, ale současně volí převod bytů za 
minimální možný doplatek, který vychá-
zí z odborné cenové studie. O schválení 
této varianty žádali i zástupci nájemníků, 
kteří na jednání vystoupili v diskusi.
Rozhodnutí městského zastupitelstva 
bylo klíčové pro možnost zahájit přípra-
vu k procesu převodu bytů do vlastnictví 
jednotlivým nájemníkům. K formě a pod-
mínkám převodu se budou muset vyjád-
řit ještě obě družstva jako spolumajitelé 
nemovitostí.   mif

Stavba tramvajové trati se posunula kupředu
Rychlý postup stavby nové tramvajové 
trati postupně mění i režim prací. Výstav-
ba se rozdělila na dva úseky. 

První lokalitou je pokračující rekon-
strukce křižovatky ulic Rooseveltova, 
U Dětského domova, Střední Novosad-
ská a Zikova. Druhé, oddělené centrum 
stavebních aktivit je na křižovatce ulic 
Schweitzerova, Zikova a Jeremiášova.

Na první křižovatce je již v pokročilé fázi 
výstavba komunikací, silničních ostrůvků 

a světelného signalizačního zařízení. V okolí 
křižovatky Schweitzerova probíhají dokon-
čovací práce na rekonstrukci kanalizačního 
sběrače, výstavba kabelovodu, přeložky 
optických sítí a výstavba kolejového svršku 
včetně montáže kolejí. 

„Cílem bylo dokončit ještě v loňském 
roce stavební připravenost, aby se letos 
mohla naplno rozjet naplánovaná další 
etapa výstavby,“ vysvětlil investiční ná-
městek primátora Martin Major.

Po svátcích se totiž hlavní jádro prací 
posunulo od Rooseveltovy ke Schweitze-
rově ulici. Celá křižovatka Schweitzerova 
bude do května zavřená. Obyvatele sídli-
ště čekají náhradní trasy.

Tramvajová trať na dočasnou ko-
nečnou ve Schweitzerově ulici má být 
dokončena v říjnu. Budou na ní tři nové 
zastávky a Dopravní podnik počítá po 
jejím zprovoznění i se zvýšením frek-
vence spojů.   mif

Důstojný odpočinek pro fotbalového mecenáše
Hrobka Josefa Andera mladšího 
na neředínském hřbitově získává 
znovu důstojnou podobu. Muž, který 
s bratry pokračoval v provozování 
sítĕ obchodních domů ASO byl 
velkým sportovním mecenášem. 
V letech 1938–1940 nechal postavit 
v Olomouci dokonce fotbalový 

stadion, který dnes nese jeho jméno.
V roce 2017 se poslední nájemkynĕ 
hrobu vzdala a darovala ho i s ostatky 
mĕstu. V žalostném stavu. „Dali jsme to 
do pořádku. Spojili jsme síly a finance 
– městské hřbitovy a odbor cestovního 
ruchu, kultury a sportu. Společně 
vracíme důstojnost místu, kde odpočívají 

příslušníci významné olomoucké 
podnikatelské rodiny Andrů. 
Dokončení opravy na ústředním 
hřbitovĕ se blíží,“ uvedla náměstkyně 
primátora Markéta Záleská.
Město je navíc dohodnuto s fotbalisty 
ze Sigmy, že budou hrob adoptovat 
a budou se o nĕj starat.   mmo
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KMČ 8 Lošov:   5. 1. – 6. 4.; 5. 10., 1. 12. – 19:00 
   2. 11. – 17:00
   4. 5. – 7. 9. – 20:00
KMČ 21 Radíkov:  3. 1., 7. 2., 7. 11., 5. 12. – 18:00; 7. 3. – 3. 10 – 19:00
KMČ 25 Svatý Kopeček:  3. 1. – 7. 3.; 11.1. - 6. 12. – 18:00; 4. 4. – 4. 10 – 19:00

MÍSTA JEDNÁNÍ
KMČ 1 Černovír, hasičská zbrojnice, U Staré Moravy 1 
KMČ 2 Droždín, Gagarinova 17a areál MŠ 
KMČ 3 Hejčín, Gymnázium Hejčín, Tomkova 45 
KMČ 4 Holice, Náves Svobody 41, rodinné centrum Heřmánek 
KMČ 5 Chomoutov, hasičská zbrojnice, Horecká 2 
KMČ 6 Chválkovice, hasičská zbrojnice, Selské náměstí 
KMČ 7 Lazce, ZŠ Demlova, klub seniorů 
KMČ 8 Lošov, kulturní dům, Svolinského 65 
KMČ 9 Nedvězí, Jilemnického 29 
MČ 10 Nemilany, Lidická 31 
KMČ 11 Tabulový Vrch, Karafiátova 6 
KMČ 12 Neředín, Tererovo nám. 2 
KMČ 13 Nová Ulice, Jalta, I. P. Pavlova 69 
KMČ 14 Nové Hodolany, Jungmannova 25 

KMČ 15 Nové Sady, Dům s pečovatelskou službou, Peškova 1 
KMČ 16 Nový Svět, Senior klub Přichystalova 70 
KMČ 17 Olomouc – střed, Hynaisova 10, budova magistrátu 
KMČ 18 Olomouc – západ, Hynaisova 10, budova magistrátu
KMČ 19 Pavlovičky, kancelář Staving, Pavlovická 43 
KMČ 20 Povel, DDM, Janského 1 
KMČ 21 Radíkov, hasičská zbrojnice, Náprstkova 1 
KMČ 22 Řepčín, suterén ZŠ Svatoplukova 11 
KMČ 23 Slavonín, Kyselovská 74 
KMČ 24 Staré Hodolany, Klub seniorů na ulici Jiráskova 9 
KMČ 25 Svatý Kopeček, Sadové náměstí 26 
KMČ 26 Topolany, kancelář DP, Nedbalova 8 
KMČ 27 Týneček, místní knihovna, Blodkovo náměstí

Termíny jednání komisí městských částí v roce 2022

KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

KMČ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ČAS

1.Černovír-Hradisko 3.(po) 7.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 11.(po) 1.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 5.(po) 18:00

2.Droždín 3.(po) 7.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 11.(po) 1.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 1.(čt) 16:30

3.Hejčín 4.(út) 1.(út) 1.(út) 5.(út) 3.(út) 7.(út) 12.(út) 2.(út) 6.(út) 4.(út) 1.(út) 6.(út) 17:00

4. Holice 5.(st) 2.(st) 2.(st) 6.(st) 4.(st) 1.(st) 13.(st) 31.(st) 14.(st) 5.(st) 2.(st) 7.(st) 18:00

5.Chomoutov 3.(po) 7.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 11.(po) 1.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 5.(po) 17:00

6.Chválkovice 13.(čt) 10.(čt) 10.(čt) 14.(čt) 12.(čt) 9.(čt) 14.(čt) 11.(čt) 8.(čt) 13.(čt) 10.(čt) 8.(čt) 18:00

7. Lazce 11.(út) 8.(út) 8.(út) 12.(út) 10.(út) 14.(út) 12.(út) 9. (út) 13.(út) 11.(út) 8.(út) 13.(út) 18:00

8. Lošov 5.(st) 2.(st) 2.(st) 6.(st) 4.(st) 1.(st) 13.(st) 3. (st) 7.(st) 5.(st) 2.(st) 1.(čt) 19/*20

9. Nedvězí 3.(po) 7.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 4.(po) 1.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 5.(po) 18:00

10. Nemilany 3.(po) 7.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 11.(po) 1.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po 5.(po) 18:00

11. Tabulový Vrch 13.(čt) 10.(čt) 10.(čt) 14.(čt) 12.(čt) 9.(čt) 14.(čt) 25.(čt) 15.(čt) 13.(čt) 10.(čt) 8.(čt) 17:00

12. Neředín 5.(st) 2.(st) 2.(st) 6.(st) 4.(st) 1.(st) 13.(st) 3.(st) 7.(st) 5.(st) 2.(st) 7.(st) 17:00

13. Nová Ulice 11.(út) 8.(út) 8.(út) 12.(út) 10.(út) 14.(út) 12.(út) 9.(út) 13.(út) 11.(út) 8.(út) 13.(út) 17:30

14. Nové Hodolany 5.(st) 2.(st) 2.(st) 6.(st) 4.(st) 1.(st) ,29(st) - - 7.(st) 5.(st) 2.(st) 7.(st) 17:00

15. Nové Sady 10.(po) 1.(út) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) - 1.(po) 6.(út) 3.(po) 7.(po) 5.(po) 19:00

16. Nový Svět 11.(út) 8.(út) 8.(út) 12.(út) 10.(út) 14.(út) 12.(út) 9.(út) 13.(út) 11.(út) 8.(út) 13.(út) 18:00

17. Ol.-střed 10.(po) 7.(po) 14.(po) 4.(po) 2.(po) 13.(po) 11.(po) 1.(po) 12.(po) 3.(po) 7.(po) 5.(po) 16:30

18. Ol.-západ 10.(po) 7.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 11.(po) 1.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 12.(po) 16:00

19. Pavlovičky 3.(po) 7.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 4.(po) 1.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 5.(po) 17:30

20. Povel 11.(út) 8.(út) 8.(út) 12.(út) 10.(út) 14.(út) - 9.(út) 13.(út) 11.(út) 8.(út) 13.(út) 18:00

21. Radíkov 3.(po) 7.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 11.(po) 1.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 5.(po) 18/*19

22. Řepčín 5.(st) 2.(st) 2.(st) 6.(st) 4.(st.) 1.(st) 13.(st) 3.(st) 7.(st) 5.(st) 2.(st) 7.(st) 18:30

23. Slavonín 11.(út) 8.(út) 8.(út) 12.(út) 10.(út) 7.(út) 12.(út) 9.(út) 13.(út) 11.(út) 8.(út) 6.(út) 17:00

24. Staré Ho. – Bělidla 5.(st) 2.(st) 2.(st) 6.(st) 4.(st) 1.(st) 1.(pá) 3.(st) 7.(st) 5.(st) 2.(st) 7.(st) 17:30

25. Svatý Kopeček 3.(po) 7.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 11.(po) 1.(po) 5.(po) 4.(út) 1.(út) 6.(út) 18*/19

26. Topolany 4.(út) 1.(út) 1.(út) 5.(út) 3.(út) 7.(út) 12.(út) 2.(út) 6.(út) 4.(út) 1.(út) 6.(út) 18:30

27. Týneček 6.(čt) 3.(čt) 3.(čt) 7.(čt) 12.(čt) 2.(čt) 7. (čt) 4.(čt) 1.(čt) 6.(čt) 3.(čt) 1.(čt) 18:00
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Příští zastávka: 
Kmochova
Souběžně s rekonstrukcí třídy Svornosti 
opravilo město také autobusovou zastáv-
ku Kmochova. Využilo k tomu probíhající 
uzavírku.

„Zastávka byla ve zhoršeném stavu 
a nevyhovovala ani z hlediska bezbari-
érového nástupu do autobusů,“ popsal 
důvody rekonstrukce investiční náměstek 
primátora Martin Major.

Osmnáct metrů dlouhé nástupiště 
bylo během rekonstrukce předlážděno 
novou betonovou dlažbou a zastáv-
kový pruh dostal kryt ze superplasti-
fikovaného betonu. Oprava stála 1,2 
milionu korun.   vez

NAŠI SOUSEDÉ 

 PŘED  PO 

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Hejčíně má novou střechu
V prosinci skončila obnova střešní krytiny 
na kapli sv. Jana Nepomuckého na Mrští-
kově náměstí v Hejčíně.  Původní břidlice 
i klempířské prvky již dožívaly a práce 
nebylo možné odkládat. 

Kaple se nachází na hranici ochranné-
ho pásma městské památkové rezerva-
ce a k obnově krytiny proto bylo vydáno 
stanovisko památkářů. Na základě jejich 
posouzení došlo k obnovení věžičky se 
zvoničkou a atiky nad vstupním štítem do 
původního stavu. Jako podklad posloužila 
historická fotografie. Komise městské části 
Hejčín poskytla na opravu peníze určené 

k estetizaci veřejného prostranství. 
„Práce s břidlicí klade vysoké náro-

ky na kvalifikaci zhotovitele a většina 
pokrývačských firem se tomuto mate-
riálu vyhýbá, což vedlo k tomu, že se 
nám zakázku podařilo vysoutěžit až 
na třetí pokus a práce byly zahájeny 
teprve v listopadu,“ popsala Ludmila 
Otiepková z majetkoprávního odboru 
magistrátu.

Práce provedli Jaroslavové Lakomí ze 
Štítů, syn a otec, jenž je držitelem ocenění 
Nositel tradice lidových řemesel za obor  
pokrývačství tradičními krytinami.    mmo

Rozsvícený advent
Za pomyslné srdce Nových Sadů 
považují lidé ze sídliště kapli 
Neposkvrněného početí Panny 
Marie, kterou bytové domy 
obklopují. V polovině prosince 
se na předvánoční bohoslužbě 
rozsvítila.
„Na jednom z minulých jednání 
přišel někdo s myšlenkou nasvětlit 
kapličku. A protože nemáme od 
myšlenky daleko k činům a bylo 
to jen v naší režii ve spolupráci 
s církví, podařilo se to rychle,“ 
uvedl novosadský předseda komise 
městské části Jaroslav Krátký.
Ten zároveň ocenil pomoc dalších 
realizátorů, z nichž vyjmenoval 
Pavla Grasseho, pátera Františka 
Hanáčka a Technické služby 
města Olomouce.   dtx
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OLOMOUCKÁ PAMĚTNÍ KNIHA 
OD CÍSAŘE PÁNA AŽ PO EVROPSKOU UNII 

TÉMA

Do příjezdu císaře zbývalo už jen pět dnů, když na radnici do-
ručili umělecky vyvedenou knihu. Ne ledajakou. Byla to Gedenk- 
buch, pamětní kniha královského hlavního města Olomou-
ce. Důvod, proč ji městská rada nechala pořídit právě v srpnu 
1880, je nasnadě. Město čekalo další návštěvu císaře Františka 
Josefa I. Díky tomu, že se radní rozhodli sbírat autogramy slav-
ných návštěv, vznikl historický pramen mimořádného významu.   

MICHAL FOLTA

Svou pamětní knihu mívaly také spolky. To dobře věděl i císař, 
protože když 29. srpna 1880 dorazil do Olomouce, rozdal pod-
pisů celou řadu. Jen namátkou: svůj autogram věnoval pamětní 
knize muzea v nové reálné škole (dnešní Komenium) a podepsal 
se také do spolkové knihy olomouckých ostrostřelců v měš-
ťanské střelnici. A svůj podpis vyvedl i na první stranu novotou 
vonící Gedenkbuch. Tento autogram nese datum 30. srpna 1880.

Následně začaly přibývat další podpisy, nicméně titulní stra-
na s autogramem slavného mocnáře zůstávala neposkvrněná 
až do roku 1917. Tehdy Olomouc hostila císaře naposledy. Byl 
to už nástupce Franze Josefa, císař Karel I., a právě jemu se 
dostalo cti podepsat se na titulní stranu jen o kousek níže, než 
se zvěčnil jeho prastrýc. Podpis nese datum 16. prosince 1917 
a na velké stránce působí docela smutně. Jakoby symbolizoval, 
že staleté habsburské monarchii zbývalo v té chvíli už jen něco 
málo přes deset měsíců existence. 

„Historikům může taková kniha nepochybně posloužit jako 
významný zdroj. Obsahuje nejen jména, ale i datace a případ-
ně základní okolnosti významných návštěv. Někdy ukazuje 
i význam, jaký se v té době návštěvě kladl,“ řekl historik Pavel 
Urbášek. Podle dostupných informací ovšem zatím žádný od-
borník olomouckou pamětní knihu odborně nezpracoval. 

Cenzoři si jí nevšímali 
Pamětní knihy mívali i jinde, ne všechny se ale dochovaly a ne 
všechny mají tak bohatý obsah, který ilustruje proměny střed-
ní Evropy během téměř půldruhého století. V pamětní knize 
Olomouce přečkali císařové i dobu kácení císařských soch za 
Masaryka a podpisy T. G. Masaryka a E. Beneše zase přežily 

i stalinistické časy, kdy se pro změnu bouraly sochy Masaryka, 
a všechny změny v knize přečkaly i barevně vyvedené stránky 
nabubřelých protektorátních pánů okupovaného města v letech 
1939 až 1945, hákové kříže a další nacistické symboly. 

Vysvětlení nabízí opět historik Pavel Urbášek. „Pamětní 
kniha byla vedena v jiném režimu než oficiální kronika města. 
Kronikáři bývali pečlivě vybíráni, školeni a pod dohledem. Bylo 
běžné, že se za normalizace opravovaly zápisy z kritického 
roku 1968, případně je někde raději úplně zlikvidovali. Pamět-
ní kniha asi unikala pozornosti cenzorů, proto tam mohou být 
společně osobnosti z tak protichůdných historických období,“ 
domnívá se Urbášek. 

Nacistické grafiky i velké ruské vzkazy
Zápisy v knize ukazují, jak se proměňovalo písmo, estetika 
i způsob vyjadřování. První část knihy je zaplněna krasopis-
ně vyvedenými autogramy bez dalších vzkazů, maximálně je 
upřesněna profese dotyčného. Ještě za Rakouska jde často 
o vědce, univerzitní či gymnaziální profesory. Najdeme tu tře-
ba ve své době slavného historika Bertholda Bretholze, který 
sepsal dějiny Moravy a české vlastence rozčiloval teorií o kon-
tinuálním germánském osídlení českých zemí. Je tu i urbanis-
ta Camillo Sitte, který na konci 19. století vypracoval regulační 
plán rozvoje města, díky němuž má Olomouc dochovanou 
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Terezskou bránu i moderní okružní třídu Svobody dle vzoru Vídně. 
Skromné podpisy zanechaly i osobnosti typu T. G. Masary-

ka, Edvarda Beneše či Aloise Rašína. Chybí dokonce i nějaké 
oddělení starší části od nové, republikánské, po 28. říjnu 1918. 
Mezi různými ministry, vojenskými přidělenci a velvyslanci pak 
najdeme i umělce, jako je Věra Ferbasová, klavírista Rudolf Fir-
kušný či dirigent Rafael Kubelík. Všichni s uměřenými, elegant-
ními autogramy.  

Nová doba. Třikrát
Pompézním, někdy i buranským stylem se naproti tomu do knihy 
zapisovali nacističtí okupanti. Starou část knihy od nové éry „nyní 
a navždy německého města“ oddělili výraznou celostránkovou 
grafikou s hákovým křížem. Na dalších stranách pak najdeme jak 
proslulé zločince včetně K. H. Franka, tak i kuriózní návštěvy typu 
deseti turkmenských legionářů ve službách SS. Podoba návštěv 
se změnila, nejčastěji přicházeli vojáci a SS-mani. Nechybí ani 
graficky vyvedená oslava celostátních sportovních her Hitlerju-
gend, pořádaných na Andrově stadionu, nebo nástupu nového 
německého starosty Julia Schreitera v roce 1942.

Poválečnou etapu zahajuje autogram Václava Stibora, první-
ho předsedy národního výboru, ze dne 8. května 1945. Násled-
ně se podepsal třeba strůjce únorového puče Klement Gottwald 
a jen o pár stránek dál oblíbený Jan Masaryk. Smutná je stránka 
s podpisy zlatého hokejového týmu ČSR z března 1949. O ne-
celý rok později totiž jedenáct z nich skončilo na dlouhá léta 
v komunistických žalářích. Mimochodem, celý hokejový tým se 
vešel do jedné čtvrtiny stránky. Hned tři stránky naproti tomu 
věnoval strážce pamětní knihy návštěvě generálního tajemníka 
ÚV KSSS Nikity Sergejeviče Chruščova v červenci 1957.

Viditelná změna nastala po srpnu 1968. Na radnici zní často 
ruština. Dlouhé „upovídané“ zápisy azbukou přes třetinu až po-
lovinu stránky tvoří podstatnou část zápisů ze 70. let. Je z nich 
poznat, že v Olomouci sídlilo jedno z hlavních velitelství oku-
pační sovětské armády a východní velmoc se v Olomouci cítila 
jako doma. Posledním komunistickým představitelem je Josef 
Votoček, předseda MěNV do roku 1989.

Naopak prvním, kdo se do knihy podepsal po návratu svo-
body, je v prosinci 1989 olomoucký arcibiskup František Vaňák. 
A pak už jsou tu dodnes rezonující jména jako Václav Havel, 
Petr Pithart, Václav Klaus či Miloš Zeman. Jedním z nejcen-
nějších je autogram papeže Jana Pavla II., který v roce 1995 
v Olomouci kanonizoval Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka. 
Když byl on sám později svatořečen, získala olomoucká pamět-
ní kniha i svého druhu transcendentní rozměr. Uzavřela se 
1. května 2004, v den vstupu do Evropské unie. Poslední podpis 
patří tehdejšímu primátorovi Martinu Tesaříkovi. Od té doby se 
návštěvy podepisují do nového svazku.

OD CÍSAŘSKÉ NÁVŠTĚVY PO VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE 

Prvním podpisem v knize je 
autogram Františka Josefa I. 
ze srpna 1880. Poslední zápis 
není věnován návštěvě, ale 
slavnostnímu koncertu k příle-
žitosti vstupu České republi-
ky do Evropské unie 1. května 
roku 2004. Následně byla 
založena druhá pamětní kniha. 
Jaké osobnosti se za tu dobu 
podepsaly? 

František Josef I., císař rakousko-uherský a král český 
Karel I., císař rakousko-uherský a král český
Tomáš Garrigue Masaryk, prezident Československa
Edvard Beneš, ministr zahraničí, později prezident Československa
Alois Rašín, nejslavnější československý ministr financí 
Karl Hermann Frank, státní ministr Protektorátu Čechy a Morava
Wilhelm Frick, zastupující říšský protektor
Konrad Henlein, vůdce Sudetoněmecké strany
Jan Masaryk, poslední demokratický ministr zahraničí
Klement Gottwald, první komunistický prezident Československa
Antonín Zápotocký, prezident
Ludvík Svoboda, prezident
Gustáv Husák, prezident
Václav Havel, disident, první nekomunistický prezident, 
symbol sametové revoluce
Václav Klaus, premiér a prezident
Miloš Zeman, premiér a prezident
sv. Jan Pavel II., papež
Camillo Sitte, rakouský urbanista
Berthold Bretholz, německo-moravský historik
Ivan Theimer, olomoucký rodák, autor Arionovy kašny
Věra Ferbasová, populární herečka
Emil Zátopek, atlet, olympijský šampion 
Rafael Kubelík, dirigent a skladatel
Rudolf Firkušný, klavírní virtuos
Josef Svatopluk Machar, básník
Petr Bezruč, básník
Josef Ludvík Fischer, první rektor Univerzity Palackého

SVĚTCI, HVĚZDY, OKUPANTI I KOLABORANTI 
Velkou výhodou nejstarší olomoucké pamětní knihy je její komplex-
nost a kontinuita. Nechybí v ní žádné vytrhané stránky, nenajdeme zde 
ani začerněné podpisy. V tomto ohledu se i páni radnice i za minulých 
režimů zachovali solidně, což nebylo všude pravidlem. Najdeme tu tak 
představitele rakousko-uherského mocnářství, první masarykovské re-
publiky, protektorátu a okupační moci, komunisty tvrdého stalinistické-
ho ražení i ty s lidskou tváří a také demokraty polistopadové éry. Mezi 
tím vším jsou autogramy slavných umělců či sportovců, kteří fungují za 
všech režimů. Představte si místnost, kde jsou spolu papež svatý Jan 
Pavel II, nacistický vrah K. H. Frank, olympijský šampion Emil Zátopek, 
komunistický vládce poloviny zeměkoule Nikita Sergejevič Chruščov, 
zakladatel československého státu T. G. Masaryk i jeho ničitel Konrád 
Henlein. A mezi nimi spousta kolaborantů, hrdinů, disidentů i prospě-
chářských kariéristů. Kniha je tak zcela unikátním světem, který spojuje 
to, co by v reálném životě vedle sebe nevydrželo ani okamžik. 

PAMĚTNÍ KNIHA



14        www.olomouc.eu ANKETA ZASTUPITELŮ

Koho z významných osobností, které navštívily Olomouc, 
si nejvíce vážíte a proč?
Eva Kolářová
ANO 2011

V  letošním roce na-
vštívil Olomouc prof. 
Miroslav Bárta, a  to 
u příležitosti své výsta-
vy Voda a  civilizace. 
Obdivuji jeho práci jako egyptologa a archeo-
loga, protože v dětství bylo mým snem bádat 
v Egyptě a stále se tam vracím. Záhad je tam 
pořád hodně. Obdivuji a smekám klobouk 
také pro jeho další činnost, a tou je studium 
vývoje a zániku civilizací. Je velmi zajímavé 
srovnávat všechny souvislosti a zákonitosti, 
které mají na lidstvo vliv a určují směr jeho 
rozvoje a zániku. Občas mě z toho mrazí. 

Jiří Zima 
KSČM 

V  novodobé historii 
naše město navštívilo 
mnoho významných 
osobností z politické-
ho, veřejného i  spor-
tovního života. Na mě udělal největší dojem 
Bohdan Pomahač, plastický chirurg, absol-
vent naší olomoucké lékařské fakulty. Profe-
sor chirurgie na Lékařské fakultě Harvardovy 
university provedl první úplnou transplanta-
ci obličeje v USA. Při návštěvě našeho města 
zavzpomínal na nejkrásnější část svého ži-
vota při studiích v našem městě. Zlaté čes-
ké ručičky spojené s obrovským teoretickým 
a praktickým umem.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

V mládí jsme tu hud-
bu poslouchali z pás-
ků a mně připadalo, 
že živě to nelze nikdy 
vidět. Byl rok 2009 
a YES zahajovali v Olomouci evropské tur-
né. Vidět z deseti metrů prsty Steva Howa 
míhající se po hmatníku byl zážitek na celý 
život. Skromnost a pokora k hudbě z jeho 
tónů doléhala k mé duši a já si znovu uvě-
domoval, že štěstí je v člověčím umu. Stejné 
pocity skromnosti umělce mi o pár let poz-
ději dopřál Václav Hudeček ve Vivaldiho 
Čtveru ročních dob v Arcibiskupském paláci. 
Tak zase v únoru.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Území Olomouce 
je osídleno od nej-
starších historických 
dějin. To nemáme do-
loženo písemně, ale 
z archeologických nálezů. V novověku, řek-
něme posledních zhruba tisíc let máme již 
i písemné informace o našem městě. A od té 
doby také můžeme zjišťovat, jaké významné 
osobnosti navštívily město. Je jich mnoho 
a mnoho z nich ovlivnilo i další naše osu-
dy. Já nechci jmenovat nikoho konkrétně, 
pro mě je každý vítaným hostem. A na závěr 
chci popřát všem občanům i návštěvníkům 
mnoho zdraví a štěstí v novém roce.

Ivana Plíhalová
spOLečně

28. května 1990 popr-
vé navštívil Olomouc 
Václav Havel jako 
prezident Českoslo-
venska. Nejprve byl 
přijat na arcibiskupství, poté díky tehdejší-
mu rektorovi, profesorovi Josefu Jařabovi 
získal na Univerzitě Palackého svůj první 
český čestný doktorát a vzápětí promluvil 
z terasy radnice ke zcela zaplněnému Hor-
nímu náměstí k Olomoučanům. Jsem šťast-
ná, že jsem mohla být při tom. Václav Havel 
je pro mne dodnes symbolem statečného, 
charakterního člověka a opravdového stát-
níka. Čest jeho památce!

Antonín Staněk
ČSSD

Není jednoduché 
označit mezi osob-
nostmi, které v dávné 
i  nedávné minulosti 
navštívily Olomouc, tu, 
jíž si nejvíce vážím. Pamětní knihy města Olo-
mouce uchovávají jak jejich vzkazy občanům 
našeho města, tak i postřehy a pocity z ná-
vštěvy města, včetně jejich podpisů. Je to vel-
mi zajímavé čtení… Jsou mezi nimi prezidenti, 
předsedové vlád, diplomaté, primátoři, sta-
rostové, úspěšní sportovci, umělci… Nejvíce si 
cením návštěvy dnes již svatého papeže Jana 
Pavla II., ale třeba i blahoslaveného Karla I.

Martin Major
ODS

V  Olomouci působi-
li světci, jako náš Jan 
Sarkander, skotský 
John Ogilvie nebo Ital 
Jan Kapistrán, skla-
datelé v čele s Mozartem, významní umělci 
a vědci, bylo tu mnoho panovníků a vojevůd-
ců. Zkusím si vybrat mezi osobnostmi, které 
jsem já sám zažil. Veliký dojem tady zane-
chal Jan Pavel II., papež, který se osobně za-
sloužil o návrat svobody do střední Evropy 
a pro mnoho lidí byl silným pozitivním sym-
bolem. Mým favoritem je sochař Ivan 
Theimer, který dal Olomouci mimo jiné nád-
hernou Arionovu kašnu.

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

V  první městské pa-
mětní knize jsou au-
togramy opravdu 
významných osobnos-
tí, ať už je to prezident 
Masaryk a jeho předchůdci, poslední dva císa-
řové, nebo třeba slavný Emil Zátopek. Pokud 
mohu být ale osobní, mě velmi oslovila pore-
voluční návštěva papeže Jana Pavla II. a Mat-
ky Terezy, světců a velikých osobností církve, 
které i za doby totality dávaly našim občanům 
naději na svobodu a demokracii a aktivně ji 
podporovaly. Jejich návštěv jsem se jako malý 
osobně účastnil, byl to pro mě velký zážitek.

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

Olomouc navštívila 
historicky celá řada 
osobností. Měli by-
chom se však spíše 
ptát, které z  těchto 
osobností ve městě zůstaly, žily a  tvořily 
s větším nadšením z Olomouce, než jaké cí-
til například Gustav Mahler. Osobně si velmi 
vážím italského urbanisty Camilla Sitteho, 
jehož regulační plán na přelomu 19. a 20. 
století měl z pevnosti sevřené hradbami vy-
tvořit moderní evropské město. Ten byl reali-
zován pouze částečně, což svým způsobem 
předurčilo urbanisticky problematický vývoj 
města v dalších více jak sto letech.
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Rok se s rokem sešel a nastal čas na menší rekapitulaci. O tom, 
kam se Olomouc během roku 2021 posunula a co město na-
opak čeká v roce 2022...

Pane primátore, jak hodnotíte uplynulý rok? 
Já jsem životní optimista a i přesto, že rok 2021 opět pozname-
nala pandemie koronaviru a kvůli propadu daňových příjmů 
i nejistota ve financování městského rozpočtu, ho hodnotím cel-
kem pozitivně. Na začátku loňského roku jsme vůbec netušili, jak 
bude probíhat ani jak dopadne. V jeho průběhu však přišla vlna 
určitého uvolnění a život se alespoň na nějaký čas vrátil do nor-
málu. Rozjely se investice a v omezené míře i kultura a cestovní 
ruch. Důležité ale je, že se nezastavily ani práce související se 
strategickým rozvojem města a neztratili jsme vizi jeho budou-
cího fungování. Schválili jsme spoustu koncepčních dokumentů, 
sestavili jsme dlouhodobý investiční plán a pracujeme dál na po-
drobné pasportizaci majetku. Takže už víme, v jakém stavu měst-
ský majetek je a kolik se do něj bude muset investovat. 

Stihli jste všechno, co jste si naplánovali? 
Ne. Je spousta věcí, které se nastartovaly, a pak se ukázalo, že 
se je nepodaří dotáhnout do konce během jednoho volebního 
období. Ale už na začátku jsme říkali, že tvoříme koalici hned 
na několik období, protože naše ambiciózní programové pro-
hlášení prostě nebylo možné uskutečnit během čtyř let. 

Můžete být konkrétnější? 
Z důvodu legislativních změn jsme odsunuli například stavbu 
velkého odpadového centra a bylo nutné posunout i některé 
opravy komunikací, které se ukázaly být daleko složitější, než 
se předpokládalo. Úplně se nám nedaří ani výstavba cyklos-
tezek. Máme sice připravené projekty, ale chybí nám finance. 
Na vhodné dotační tituly pak čekáme i u některých projektů 
zaměřených na zlepšování životního prostředí, modernizaci 
a rozšiřování škol nebo opravu kulturních památek v našem 
vlastnictví. 

Na co z toho, co jste stihli loni dokončit, jste nejvíce hrdý? 
Jsem rád, že výstavba tramvajové trati na Nové Sady nebo 
protipovodňových opatření v centru běží podle harmonogra-
mu a stejně tak pokračují i práce na městských projektech, 
které s těmito velkými investicemi úzce souvisejí. V návaz-
nosti na dopravu pak můžeme zmínit i zavedení bezplatného 

jízdného ve veřejné hromadné dopravě pro doprovod dětí do 
tří let, což se setkalo s velkým ohlasem.  A pak tady máme také 
spoustu drobných projektů, jako je výsadba stromů, do kterých 
se zapojují i sami občané nebo komise městských částí. U těch-
to akcí, které se dají realizovat okamžitě bez nějaké složité 
přípravy, vnímám, jak se změnila komunikace s radnicí. Ta se 
nepřerušila ani během pandemie a je dnes daleko otevřenější, 
než byla v minulosti. Je zde vůle vycházet lidem vstříc. 

S jakými prioritami vstupujete do nového roku? 
Především potřebujeme dokončit všechny velké investice. 
Je to velká zátěž pro rozpočet a kvůli nim se odsouvají i léta 
plánované menší akce. Z těch nových bych zmínil například 
novou sušárnu čistírenských kalů, které díky ní neskončí v po-
lích za městem, ale přemění se na teplo. Máme připravenou 
spoustu investic na nejbližší roky. V dlouhodobém investičním 
plánu najdete projekty se stavebním povolením za zhruba tři 
miliardy korun. Co mě naopak mrzí, je, že se nepodařilo po-
kročit v rozvoji sportovní infrastruktury. 

Rok 2022 je zároveň i rokem volebním a může se stát, že po vás 
primátorský řetěz převezme někdo jiný. V jakém stavu byste 
chtěl zanechat město na konci tohoto období? 
Hlavně bych chtěl, aby nedošlo k narušení kontinuity a aby 
můj případný nástupce nemusel řešit to, co jsem řešil já. Pro-
stě aby mohl plynule pokračovat a navázat na to, s čím jsme 
my začali. Není totiž nic horšího, než když se loď na už tak 
rozbouřené hladině rozkolísá a ztratí směr. A pokud přijde ně-
kdo, kdo bude stejně schopný nebo schopnější, tak mě to jako 
Olomoučana mrzet nebude. Už dnes sedí na radnici a v zastu-
pitelstvu spousta schopných lidí napříč politickými stranami, 
a pokud převezmou štafetu, věřím, že budou i nadále pokra-
čovat v nastaveném kurzu. Tomu jsme napomohli také tím, že 
většina koncepčních dokumentů prošla širší politickou sho-
dou, byla projednána se širokou veřejností a schválena zastu-
pitelstvem. 

Když máme ten nový rok, je něco, co byste chtěl vzkázat Olo-
moučanům? 
Dlouhá léta jsme žili ve stabilitě a relativním blahobytu, ale 
teď zažíváme určitou nejistotu. Věřím však, že město Olo-
mouc i náš kraj mají na čem stavět. Proto je důležité nepře-
rušit sepjetí města s jeho obyvateli. Ukázali jsme, že když se 
lidé zapojí, vedení města jim naslouchá. Proto bych je chtěl 
spíše požádat, aby nepolevovali ve svém zájmu o město a dál 
se zapojovali do veřejného dění. Také bych byl rád, aby se 
podnikatelé i nadále věnovali podpoře neziskového sektoru, 
kulturní scény, sportu i rozvoji dovedností našich dětí. Každá 
bouře se jednou přežene, a když lidé budou držet pohromadě, 
tak všechny těžkosti překonají. A je úplně jedno, kdo preferuje 
jakou stranu a jakému sportu, zálibě či koníčku fandí. Všichni 
dohromady totiž vytváříme ten pověstný genius loci, kvůli ně-
muž do Olomouce přicházejí lidé studovat, žít, podnikat nebo 
trávit volný čas.   Václav Vežranovský

 „KDYŽ LIDÉ BUDOU DRŽET POHROMADĚ,  
 TAK VŠECHNY TĚŽKOSTI PŘEKONAJÍ“ 

Miroslav Žbánek
primátor
Kompetence: interní audit a kontrola, strategie a řízení, 
odbor právní, odbor kanceláře primátora, Městská 
policie Olomouc 
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Od začátku listopadu mohou obyvatelé 
olomoucké městské části Povel kromě 
jiného třídit i zbytky z kuchyní. Ty mohou 
vyhazovat do celkem čtyřiceti tmavě 
hnědých nádob s uzavíratelným víkem, 
které jsou k tomuto účelu určené. 

„Za první měsíc vytřídily olomouc-
ké domácnosti okolo jedné a půl tuny 
gastroodpadu,“ shrnul první týdny pi-
lotního projektu sběru kuchyňského 
odpadu vedoucí oddělení odpadového 
hospodářství magistrátu Petr Swaczy-
na. Podle něj sice každý týden dochá-
zí k nárůstu množství vytříděného 

odpadu, kapacity nádob ale nejsou ješ-
tě ani zdaleka naplněny. 

„Průměrná výtěžnost se v Olomou-
ci momentálně pohybuje okolo osmi 
kilogramů na jednu nádobu, což před-
stavuje pouze dvacet procent před-
pokládané kapacity, která je zhruba 
čtyřicet kilo. Vyplývá to ze zkušeností 
svozové společnosti z jiných lokalit, 
kde mají lidé možnost gastroodpad tří-
dit,“ dodal Swaczyna. 
Navíc se ukazuje, že Olomoučané po-
chopili, co do tmavě hnědých nádob 
patří, a co ne. Až na výjimky v nich totiž 
končí jen to, co má. Konkrétně biologicky 

rozložitelný kuchyňský odpad v podobě 
tepelně upravených i neupravených po-
travin rostlinného a živočišného původu, 
prošlých potravin, masa, mléčných vý-
robků, pečiva či cukrovinek. 

V ojedinělých případech se však stane, 
že lidé do popelnic vyhodí také něco, co 
tam nepatří. Například prošlé potravi-
ny v původním skleněném obalu. Sklo je 
totiž jediný obalový materiál, který do 
těchto nádob nepatří. 

Podrobné informace o tom, co přes-
ně do nádob na gastroodpad patří, 
najdou lidé vylepené na jejich přední 
straně nebo na webových stránkách 
www.tridimgastro.cz, kde naleznou 
také kompletní seznam olomouckých 
stanovišť sběrných nádob na kuchyň-
ský odpad. 

O sběr vytříděného gastroodpadu 
se v Olomouci stará společnost Energy 
financial group, která ho jednou týdně 
sváží do své bioplynové stanice v Rapotí-
ně, kde ho následně ekologicky recykluje 
a vyrábí z něj elektrickou energii, teplo 
a biometan.   vez

 OBYVATELÉ POVELU SI HLEDAJÍ  
 CESTU KE TŘÍDĚNÍ GASTROODPADU 

ZMĚNY V POPLATKU ZA ODPAD

Od 1. ledna 2022 je na základě novely zákona o místních poplatcích 
zaveden nový poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 
který vychází ze stávajícího poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ale dochází k několika zásadním změnám.

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 11/2021, o místním po-
platku za obecní systém odpadového hospodářství na území města 
Olomouce. 
Výše poplatku na poplatníka pro rok 2022: 804 Kč. 
Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 31. 5. 2022.

Poplatek platí:
1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
2. vlastník (tedy nejen fyzická osoba) nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:
• osoby narozené v roce 1942 a starší,
• osoby narozené v roce 2022,
• osoby narozené od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2021 – platí poplatek ve výši 

50 %, tedy roční poplatek činní 402 Kč,
• osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
• osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, škol-

ského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě roz-
hodnutí soudu nebo smlouvy,

• osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

• osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, do-
mově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném 
bydlení, 

• osoba, která je na základě zákona omezena na osobní svobodě 
s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,

• osoba, která má na území města Olomouce ve vlastnictví stavbu 
pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná  

 
fyzická osoba a která se nachází na území statutárního města  
Olomouce a zároveň alespoň jeden z vlastníků je poplatníkem jako 
fyzická osoba přihlášená k pobytu v obci,

• osoba zdržující se nepřetržitě v zahraničí delší dobu než 1/2 roku 
v kalendářním roce, ve kterém má být poplatek hrazen,

• čtvrté a každé další dítě ve společné domácnosti, kdy se společně 
posuzují ty děti, které v daném kalendářním roce nedovrší 16 let,

• osoba přihlášená k pobytu ve statutárním městě Olomouci na 
vysokoškolských kolejích, která v daném kalendářním roce ne-
dovrší 26 let,

• od poplatku je osvobozeno statutární město Olomouc a příspěv-
kové organizace, jejichž zřizovatelem je SMOl, kterým poplat-
ková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci (byt, 
rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlá-
šena žádná fyzická osoba  a která je umístěna na území SMOl.

Nárok na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen správci poplat-
ku ohlásit  a doložit nejpozději do 31. 5. 2022, jinak nárok zaniká.

Způsob úhrady poplatku – za každého poplatníka zvlášť:
• poštovní poukázkou či převodem - č. ú. 19-1801731369/0800, varia-

bilní symbol 1337 a specifický symbol celé rodné číslo poplatníka,
• hotově či kartou v úřední dny na pokladnách oddělení místních po-

platků, Palackého 14, hala budovy NAMIRO,
• hotově či kartou na hlavní pokladně magistrátu, Hynaisova 10  

a Palackého 14,
• na detašovaných pracovištích MMOL v jednotlivých městských čás-

tech od 1. 2. 2022.

Po novele zákona o místních poplatcích již není uvedena možnost 
hradit poplatek hromadně  za více osob.

Správu poplatku provádí oddělení místních poplatků, odbor ekono-
mický MMOl, Palackého 14, Olomouc. Více informací poskytnou pra-
covníci osobně v úředních dnech nebo telefonicky na číslech 588 488 
617–621, 588 488 611–612. Informace týkající se odvozu, třídění odpa-
dů nebo odpadových nádob vám poskytne Magistrát města Olomouce, 
odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení odpadové-
ho hospodářství, telefon 588 488 335, 588 488 332, 588 488 536.
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Jak si žáci vytunili vlastní školu
Pilotní ročník soutěže Vytuň si školu! 
uspořádalo loni město v rámci místní 
Agendy 21, jejímž jedním z cílů je vět-
ší zapojení veřejnosti do rozhodování 
o dění ve vlastním okolí.

Vítězné projekty získaly dvacet tisíc korun 
na jejich uskutečnění. „Žáci základních škol 
spolu s pedagogy na nich pracovali od září 
do konce roku,“ uvedla za magistrát or-
ganizátorka soutěže Kateřina Přidalová. 

Všichni žáci zapojení do soutěže získali 
jako odměnu za jejich účast vstupenky 
do zoo a poukazy na vstup do olomouc-
kého Aquaparku. Členové vítězných 
projektových týmů navíc získali i trička 
s logem soutěže.
Více informací je na webu 
menimeolomouc.eu   mmo

ZŠ HÁLKOVA
VYLEPŠENÍ KLUBOVNY
 � efektivnější využití prostoru klu-
bovny, zkvalitnění prostoru pro 
různorodé vyučování (čtenář-
ské dílny, projekty, preventivní 
programy)
 � nyní bude vylepšená klubov-
na využívána i v dopoledních 
hodinách na projektovou výu-
ku nebo preventivní programy 
s psycholožkou 
 � možnost zapojit žáky do mo-
dernizace školy, podpořit 
jejich kladný vztah ke škole, 
působit preventivně proti van-
dalismu 

ZŠ HOLEČKOVA 
VYTVOŘENÍ VENKOVNÍHO 
PROSTORU DOUPĚ 
VČETNĚ KVĚTNATÉ LOUKY 
A SMYSLOVÉHO CHODNÍKU
 � využití zatravněné části školní-
ho pozemku pro přírodě blízké 
relaxační a výukové prostředí 
 � naplnění potřeby venkovní 
učebny, kterou odhlasoval i žá-
kovský parlament
 � využití i pro mateřskou školu 
a družinu
 � součástí bude i mini biotop – 
květinová motýlí louka využi-
telná v hodinách přírodopisu 
k pozorování hmyzu 

ZŠ SVATOPLUKOVA 
VYLEPŠENÍ ČTENÁŘSKÉHO 
KOUTKU
 � zvelebení stávajícího čtenář-
ského koutku

 � rozvoj čtenářské gramotnosti žáků
 � místo pro čtenářské dílny, kde 
se žáci učí pracovat s kni-
hou, orientaci v psaném textu, 
vyhledávání klíčových částí 
a schopnosti věcné argumenta-
ce podložené fakty
 � pravidelná setkávání čtenářské-
ho klubu
 � místo pro relaxaci o přestáv-
kách nebo po vyučování

do 31. 1. 2022 platí na všechny vstupenky

speciální openingová
sleva 30 %.

nové dětské 
zábavní centrum 

v Olympii Olomouc

www.wonderpark.fun

Dárky za jméno pro vánoční strom
Primátor Mirek Žbánek a jeho náměstkyně 
Markéta Záleská předali během adventu 
dárky dětem ze základních škol za výtvarné 
návrhy pro pojmenování vánočního stromu.

V soutěži se sešlo rekordních 395 
výtvarných návrhů. „Tak velký zájem 
nás opravdu překvapil, přišlo nejvíce 
návrhů za celou dobu, co soutěž pořá-
dáme, a všechny byly velmi originální 
a nápadité, takže nebylo vůbec jedno-
duché vybrat pouze jeden,“ svěřil se 
primátor Žbánek, který nakonec vy-
bral jméno Hanáček. 

Navrhly ho děti ze třídy Lvíčat ma-
teřské školy Husitská.

Na radnici přišlo tolik krásných návr-
hů, že se náměstkyně Záleská společně 
s oddělením kultury rozhodla udělit i další 
ocenění, a to za výtvarné pojetí a originál-
ní nápad. Cena za výtvarné pojetí náleží 
dětem z Nemilan, které pro vánoční strom 
vymyslely jméno Hlubočka a k výtvarnému 
návrhu připojily také originální básničku. 

Cenu za originální nápad získala 
Aneta Doleželová, která navrhla jmé-
no Dáreček a svůj vyrobený stromeček 

také jako dáreček zabalila.
Děti si za svou snahu a krásné návrhy od-
nesly tašky s cukrovinkami a peněžní pou-
kázky do Galerie Moritz. Za vítězný návrh, 
podle kterého je strom pojmenovaný, děti 
získaly také poukaz na prohlídku radnice 
i s výstupem na radniční věž.   mif
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PROGRAMOVÉ DOTACE V OBLASTI KULTURY PRO ROK 2022
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení kultury Magistrátu města Olomouce

PROGRAM 1 – ČINNOST KULTURNÍCH ORGANIZACÍ
• Předpokládaná alokovaná částka: 4 900 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 2 000 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: právnické osoby a fyzické osoby (pod-
nikající i nepodnikající)

• Lhůta pro podání žádosti: 6. 1. – 31. 1. 2022.

Přispění kulturním organizacím na částečnou úhradu provozních vý-
dajů souvisejících se zabezpečením jejich pravidelné činnosti v oblasti 
kultury na území Olomouce.

PROGRAM 2 – FESTIVALY
• Předpokládaná alokovaná částka: 2 900 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 2 000 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: právnické osoby a fyzické osoby (pod-
nikající i nepodnikající)

• Lhůta pro podání žádosti: 6. 1.–31. 1. 2022.

Podpora festivalů profesionálního umění v oblastech hudby, divadla, 
tance a pohybového umění, výtvarného umění a literatury nebo mul-
tidisciplinárních festivalů realizovaných na území města Olomouce, 
které mají velký význam pro daný umělecký obor (nebo i více oborů), 
podporují vnímání Olomouce jako významné kulturní destinace.

PROGRAM 3 – KULTURNÍ AKCE 
• Předpokládaná alokovaná částka: 900 000 Kč

 
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 300 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: právnické osoby a fyzické osoby (pod-
nikající i nepodnikající)

• Lhůta pro podání žádosti: 6. 1. – 31. 1. 2022 nebo do vyčerpání urče-
né částky.

Podpora kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného 
umění, kulturních a kreativních průmyslů a dalších, které nemají cha-
rakter celoroční činnosti.

PROGRAM 4 – PUBLIKAČNÍ ČINNOST
• Předpokládaná alokovaná částka: 300 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 100 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: právnické osoby a fyzické osoby (pod-
nikající i nepodnikající)

• Lhůta pro podání žádosti: 6. 1. – 31. 1. 2022.

Rozvoj autorské literární tvorby s přímou vazbou na Olomouc, vydá-
vání periodických a neperiodických publikací týkajících se města Olo-
mouce, původní autorská tvorba vztahující se k městu Olomouci.

Kontaktní osoby
Radim Schubert, 585513420, 728310911 
e-mail: radim.schubert@olomouc.eu
Iveta Krausová, 585513256, 720200737 
e-mail: iveta.krausova@olomouc.eu

PROGRAMOVÉ DOTACE V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2022
 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení sportu Magistrátu města Olomouce 

PROGRAM 1 – SPORTOVNÍ AKCE
• Předpokládaná alokovaná částka: 1 000 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 100 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: právnické osoby a fyzické osoby
• Lhůta pro podání žádosti: 6. 1. – 31. 1. 2022 nebo do 
 vyčerpání částky určené na sportovní akce.

Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit olomouckých 
sportovních klubů v období od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022 (program 
je průběžný), konkrétně na organizaci a uspořádání sportovních 
akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru.

PROGRAM 2 – CELOROČNÍ ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
• Předpokládaná alokovaná částka: 7 000 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 2 000 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: právnické osoby, jež se dle  
 zakládacích dokumentů dlouhodobě věnují činnosti 
 v oblasti sportu a tělesné kultury a mají sídlo ve městě Olomouci.
• Lhůta pro podání žádosti: 6. 1. – 31. 1. 2022.

Podpora je určena zejména na pořízení sportovního materiá-
lu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, uspořádání 

sportovních akcí, na stravování a ubytování, na startovné  
 
a poplatky související se sportovními soutěžemi, na úhradu odměn 
trenérů a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní výdaje.

PROGRAM 3 – ZABEZPEČENÍ VRCHOLOVÉHO A VÝKONNOSTNÍHO 
SPORTU DĚTÍ A MLÁDEŽE
• Předpokládaná alokovaná částka: 12 000 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 4 000 000 Kč
• Okruh způsobilých žadatelů: právnické osoby zajišťující 
 pravidelnou přípravu a účast dětí a mládeže na 
 výkonnostních soutěžích, přeborech, pohárech a ostatních  
 akcích organizovaných jednotlivými sportovními svazy 
 a tělovýchovnými organizacemi s celostátní působností.
• Lhůta pro podání žádosti: 6. 1. – 31. 1. 2022.

Cílem programu je systémově podpořit činnost organizací, které zajišťují 
aktivity související se zabezpečením výkonnostního sportu dětí a mláde-
že v Olomouci. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru.

Kontaktní osoby:
Radka Plachá, 585 513 444, radka.placha@olomouc.eu
Vojtěch Hala, 585 513 480, vojtech.hala@olomouc.eu

PROGRAMOVÉ DOTACE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2022
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce  

DOTACE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 
• Předpokládaná alokovaná částka: 700 000 Kč 
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 200 000 Kč 
• Okruh způsobilých žadatelů: právnické a fyzické osoby 
• Lhůta pro podání žádostí 6. 1. –  27. 10. 2022 nebo do vyčerpání  
 finanční částky určené na dotace v této oblasti.

Dotace je určena na podporu cestovního ruchu ve městě Olomouci 
ve veřejném zájmu a je směrována zásadně na projekt v oblasti ces-
tovního ruchu, na konkrétní produkt nebo subjekt. Zahrnuje podporu 
produktů a nabídky cestovního ruchu či organizaci akcí, které svým 
charakterem splňují rozšíření nabídky v této oblasti v Olomouci.

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Bartovská, 585 513 222 
e-mail: lucie.bartovska@olomouc.eu

DOTACE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Průvodcovské služby
•  Předpokládaná alokovaná částka: 300 000 Kč
• Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 80 000 Kč
•  Okruh způsobilých žadatelů: právnické a fyzické osoby
• Lhůta pro podání žádostí 8. 1. – 19. 2. 2022 nebo do vyčerpání 
 finanční částky určené na dotace v této oblasti.

Dotace je určena na podporu cestovního ruchu ve městě Olomouci ve 
veřejném zájmu. Je určena na mzdové náklady spojené se zajištěním 
průvodcovských služeb v objektech, zařízeních a nemovitých památ-
kách na území města. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru.

Kontaktní osoba: Jitka Lučanová, 585 513 258
e-mail: jitka.lucanova@olomouc.eu



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         19
ŽIJEME SPOLU

Až do poloviny prosince probíhala v Cha-
ritě Olomouc příprava tříkrálového ma-
teriálu. Pracovníci a dobrovolníci chystali 
informační materiály pro místní asistenty 
sbírky, připravovali křídy, korunky pro ko-
ledníky, pečetili pokladničky.  

„Připravili jsme se na fyzickou podobu 
koledy, ale nedokážeme odhadnout, zda 
vůbec bude možné koledovat. Proto se 
současně obracíme na veřejnost a prosí-
me o možnost umístění kasiček na veřej-
ných místech, jako jsou prodejny, firmy, 
instituce, ale třeba i pošty, lékárny a jiné 

provozovny,“ sdělila Veronika Velčovská, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky pro město 
Olomouc. 

Loni po více jak dvaceti letech své exi-
stence proběhla Tříkrálová sbírka netra-
dičním způsobem. Koleda zněla pouze 
virtuálním prostorem a dárci mohli popr-
vé věnovat své příspěvky do online kasi-
ček. Díky podpoře veřejnosti a umístění 
pokladniček v obchodech a institucích 
činil loňský výtěžek sbírky přes jeden 
milion korun. Dalších více než tři sta tisíc 
skončilo na účtech.
Pokud potkáte letos koledníky, budou 

mít z loňska posvěcené křídy. „Křídy se 
světí při bohoslužbě v naší charitní kapli. 
Loni jsme je ale nepoužili,“ objasnila 
Velčovská. Koledníci bývají standardně 
vybaveni kromě zapečetěné pokladnič-
ky i průkazkami a jako dárek rozdávají 
tříkrálový cukr a kapesní kalendář.

Charita pro letošek nachystala tři 
stovky kasiček. „Běžně chodilo městem 
kolem sto třiceti skupinek koledníků, ale 
letos, pokud vyrazí, jich bude asi méně. 
Někde se bojí, jinde jsou v karanténě, je 
to různé,“ podotkla Velčovská.

Tříkrálová sbírka trvá do 16. ledna 
a funguje i online koleda na stránkách 
www.trikralovasbirka.cz. Ta virtuální vy-
drží dokonce do 30. dubna.

Charita Olomouc věnuje výtěžek 
z Tříkrálové sbírky na rozvoj domácí hos-
picové péče na Olomoucku a na vytvoření 
zázemí sociálních služeb pro lidi s dušev-
ním onemocněním. Podpoří rovněž důstoj-
né zaopatření zemřelých klientů střediska 
Samaritán pro lidi bez domova.   pok

 TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA V ROUCHU PANDEMIE 

Osmdesátiletý věkový rozdíl ještě nemusí být propastí
Mezigenerační setkávání nejmenších 
s nejstaršími je hlavní myšlenkou nezis-
kové organizace Mezi námi. V Olomouci 
vyvíjí tuto aktivitu především v Centru 
denních služeb na Rooseveltově ulici 
a v Rodinném centru Heřmánek. 

S neziskovkou Mezi námi spolupracuje 
ale třetím rokem také Mateřská škola ve 
Chválkovicích společně s Domovem senio-
rů Pohoda. „Poslední setkání dětí a klientů 
domova se uskutečnilo na podzim na jejich 
zahradě. Děti předaly seniorům vlastno-
ručně vyrobené draky,“ popsala vedoucí 
učitelka školky Martina Růžičková. 

Mezi dalšími společnými setkáními zmí-
nila Galerii na plotě, která ozdobila tera-
su pavilonu, nebo výrobu domečků pro 
skřítky. Ty po nějaký čas zdobily schodiště 
školky a poté je děti převezly do domova 
seniorů.  „Spolupráce s neziskovkou Mezi 
námi a s domovem seniorů je bez chybič-
ky. Společná potkávání jsou obohacující 
pro obě generace, vždyť senioři čerpají 
energii z radosti, upřímnosti a vitality těch 
nejmenších,“ zhodnotila Růžičková.

Mezi oblíbené programy patří 
Přeči, kdy dobrovolníci z řad seniorů 
chodí číst do mateřských škol, a Povídej, 

kdy se setkávají děti ze tří olomouckých 
školek s klienty nejen Domova seniorů 
Pohoda, ale také domova Senecura.

Na pravidelných setkáních naplněných 
různými aktivitami se potkávají ti, mezi 
nimiž je věkový rozdíl třeba i více než osm-
desát let života. „Děti, babičky a dědečkové 
mají možnost se poznat a najít si k sobě vzá-
jemnou cestu. Aktivity se připravují vždy na 
míru. Jde o společné objevování, poznávání, 
obohacování a hledání porozumění a vzá-
jemné úcty mezi generacemi,“ potvrdily za 
společnost Mezi námi koordinátorky Alena 
Hálková a Maria Řičánková.   pok

Olomoučtí nevidomí mají potíže. S klubovnou
Ještě dlouhou cestu má před sebou 
sbírka na webovém portálu Donio pro 
olomouckou pobočku Sjednocené or-
ganizace nevidomých a slabozrakých 
(SONS). Z cílových 200 tisíc korun bylo 
v době uzávěrky tohoto čísla vybráno jen 
něco přes 13 tisíc.

Od léta probíhá rekonstrukce střechy, 
zateplení a další úpravy budovy Jalta 
v ulici I. P. Pavlova, kde SONS sídlí. „Kvůli 
rekonstrukci byla demontována vzdu-
chotechnika, která obsluhovala klubovnu 
a přilehlou kuchyňku s chodbou. Vzhle-
dem k tomu, že klubovna nemá žádná 
okna, je instalace nové vzduchotechniky 
nezbytná,“ vysvětlila za SONS Klára Kočí.

V klubovně probíhají veškeré aktivity klien-
tů, exkurze žáků a studentů, porady a ško-
lení. Čas od času klubovnu využívají i jejich 
kolegové z Tyfloservisu a TyfloCentra.

Nevidomí a slabozrací si našli specia-
lizovanou firmu, ale rozpočet zakázky je 
stanoven na 273 tisíc korun, které SONS 
nemá. „Kromě toho bylo nutno provést 
přívod elektroinstalace k hnací jednotce 
a další úpravy budou nutné také po ukon-
čení instalace celého zařízení,“ dodala 
Kočí. Takže celková suma překročí tři sta 
tisíc korun. „Měli jsme určitou finanční re-
zervu, která ale k nedávnému prudkému 
zvýšení cen stavebního materiálu není do-
stačující. Při hledání nových zdrojů jsme 

proto oslovili nadaci Donio. Díky ní jsme 
v prosinci zahájili dobročinnou sbírku na 
zajištění potřebné instalace vzduchotech-
nického zařízení,“ uvedla Kočí.

SONS se nyní obrací k veřejnosti, kte-
rou prosí o finanční výpomoc. „Věříme, že 
zapojením co nejširšího okruhu spřízně-
ných institucí, organizací i jednotlivců 
dokážeme získat potřebné finance,“ uza-
vřela Kočí.   pok
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Lidé ve zralém věku, kteří touží poznat 
něco nového nebo se zbavit samoty 
a scházet se v inspirativním prostředí 
Pevnosti poznání, se mohou přihlásit 
do prvního ročníku kurzu Blízká setkání 
třetího věku. 

Vzdělávací program startuje 21. února 
a zahrnuje tři tematické oblasti: hodi-
ny zdravého životního stylu, trénování 
paměti a cvičení. Kurz je ideální příleži-
tostí pro všechny aktivní důchodce, kteří 
se ani ve stáří nechtějí vzdát činorodos-
ti. Pod vedením zkušených lektorů se 
budou scházet každé pondělí, celkem 
12krát za sebou.

Jak funguje tělo
V lekcích se senioři například dozvě-
dí, jak funguje lidské tělo a jak hýčkat 
svoje mozkové neurony. Lektorka jim 
vysvětlí, jak si buňky předávají informa-
ce, a názorně vše předvede na velkém 

modelu mozku. V rámci programu se 
také seznámí nejen s tím, jak pracuje 
náš imunitní systém, srdce či plíce, ale 
také si prakticky proměří jejich zdatnost. 
Součástí programu jsou optické klamy, 
kvízy a hlavolamy, které dokáží pořádně 
zamotat hlavu. 

„Lidské tělo představuje jeden funkč-
ní celek tvořený miliardami buněk. 
Každá z nich má v organismu svoji dílčí 
úlohu a podílí se tak na správném fun-
gování organismu. Na to, aby mohl pra-
covat jako celek, je nezbytné, aby spolu 
jednotlivé buňky správně komunikova-
ly. Když porozumíme řeči našich buněk 
a orgánů, pomůže nám to pochopit, 
jak s tělem zacházet, abychom zmír-
nili přirozené projevy stáří,“ vysvětlila 
pedagožka Ivana Fellnerová z Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Palackého. 
Ta je zároveň předsedkyní spolku Pro 
poznání, který vzdělávací cyklus orga-
nizuje.

Trénink paměti
Vzdělávací program je určený pro všech-
ny, kteří touží po poznání. Na věku ani 
předchozím vzdělání nezáleží. „Stárnu-
tí mozku se nevyhne nikdo z nás. Je to 
přirozený biologický proces, který patří 
ke zvyšujícímu se věku. Mnoho studií do-
kázalo, že zachováme-li si aktivní životní 
styl s přiměřenou úrovní tělesné, duševní 
a společenské aktivity, pak nejen posky-
tujeme mozku podněty, ale pomůžeme 
také udržet neurony – mozkové buňky 
– živé a zdravé a ochráníme je tak před 
poškozením,“ doplnil Martin Král, lektor 
trénování paměti.

V prvním ročníku se témata týkají nejen 
fyziologie lidského těla a trénování pamě-
ti, ale i pohybu pro zdraví. Senioři se učí, jak 
správně sedět, chodit, jak bojovat se špat-
nými pohybovými stereotypy, a předcházet 
tak nejrůznějším zdravotním potížím. 

„Pohyb patří mezi hlavní biologickou 
potřebu všech živých bytostí, ale člověk 
jako jediná živá bytost má tu možnost 
se rozhodnout, zda se bude hýbat, nebo 
bude pasivní. Kladný vliv pohybu má pří-
znivé účinky na psychiku jedince, činnost 
mozku, a dokonce i paměť. Při nedo-
statku pohybu člověk upadá do pasivi-
ty, stává se sociálně izolovaný, dochází 
k nedostatečné stimulaci základních 
fyziologických procesů, a to se násled-
ně negativně projevuje nejen nedosta-
tečným okysličováním krve, omezenou 
kloubní pohyblivostí, snižující se obrat-
ností, ale i různými nemocemi,“ řekla fy-
zioterapeutka Lenka Fasnerová.

Registrace do prvního ročníku bude 
spuštěna 31. ledna na webu Pevnosti po-
znání. Zájemci se mohou přihlásit také 
osobně během otevírací doby.   dtx
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KRÁSNÝ ŽIVOT KRASOBRUSLAŘKY
Mezi nejúspěšnější olomoucké sportovní rodačky patří bezesporu Eva Graham Romanová (*1946), 
čtyřnásobná mistryně světa v tancích na ledě. Na všechny tituly dosáhla s bratrem Pavlem, se kterým po 
ukončení závodní kariéry tančila také v lední revui.
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Krasobruslařka Eva Romanová se u ledu 
seznámila také s budoucím manže-
lem Jackem Grahamem, s nímž prožila 
šestačtyřicet let a rozhodně se během 
nich nenudila. Na sportovní kariéru i dal-
ší životní cesty velká sportovní hvězda 
zavzpomínala při návštěvě Olomouce, 
kde byla čestným hostem tradičního Me-
moriálu Pavla Romana v tancích na ledě. 
„Nebyl den, kdy bych se nudila,“ ohlíží se 
v paměti paní Eva Graham Romanová.

Narodila jste se v Olomouci. Kde jste 
bydleli?
V ulici Boženy Němcové poblíž místní-
ho vlakového nádraží a také kousek od 
zimního stadionu. Do školy jsem už po 
přestěhování chodila v Praze. Do Olo-
mouce se ale vždy ráda vracím. Je to 
krásné město a já jsem hrdá Moravanka. 
Z raného dětství si nejvíc vzpomínám na 
koupaliště, na kterém měli rodiče pro-
najatou kabinu a kde jsme v létě trávili 
skoro každý den.

Hodně brzy jste začala chodit i na zimní 
stadion…
Nejdříve začal bruslit o tři roky starší 
Pavel. Původně krasobruslařem být ne-
chtěl, líbil se mu hokej. Táta ale řekl, že 
se nejdřív musí naučit pořádně bruslit. 
Nakonec se mu krasobruslení zalíbilo. 
Mě táta přivedl na stadion, když mi byly 
čtyři, nechtěl, abych se flákala. Všich-
ni jsme v zimě bruslili, v létě byli u vody 
a hráli tenis. Kvůli sportování jsme sice 
ani nechodili do kina, ale byly to krásné 
roky. Krasobruslení se podřídilo všechno. 
Když třeba táta sehnal na prosinec levný 
led, měli jsme Vánoce už v listopadu.

Kdo rozhodl, že s Pavlem vytvoříte pár?
Táta. Trenéři Pavlovi vybrali jinou holku, 
ale ten to zatrhnul. Říkal, že když má 
sestru, nebude jezdit s někým jiným. Bylo 
to štěstí, protože mně to tehdy ještě moc 
nešlo. Pavel to zvládnul za nás za oba. 
Měl velký talent a byl obrovský tahoun.

Začínali jste jako sportovní dvojice. Proč 
jste přešli k tancům na ledě?
Rozhodli jsme se po mistrovství Evropy 
v Davosu v roce 1959 a bylo to jednodu-
ché. V tancích jsme skončili lépe než ve 
sportovních dvojicích. Nebylo co řešit.

Vzpomenuli jste si na toto rozhodnutí 
o tři roky později, když jste v Praze vy-
hráli mistrovství světa?
To vám nepovím. Celý šampionát mám 
v mlze, moc si z něj nepamatuji. Bylo to 
pro všechny obrovské překvapení. Emoce 

byly velké. Vzpomínám si na povinné tan-
ce a pak až na stupně vítězů.

Celá republika si vás okamžitě zamilo-
vala. Jak jste se vyrovnali s obrovskou 
popularitou?
Zase tak strašné to nebylo. Byla jiná 
doba. Měli jsme z toho radost a popu-
laritu brali jako povzbuzení do dalšího 
tréninku. Chtěli jsme titul obhájit, což 
se povedlo, a nakonec z toho byly čtyři 
zlaté medaile. I s trochou štěstí, ale to ke 
sportu patří.

V devatenácti letech jste najednou ukonči-
li sportovní kariéru. Nebylo to příliš brzy?
Z dnešního pohledu to tak může vypa-
dat, ale chtěli jsme končit na vrcholu. 
Vyhráli jsme všechno, co šlo. Možná by-
chom u tanců ještě zůstali, kdyby byly 
tance na olympiádě, jenže ty se dostaly 
do programu později. 

Následovalo angažmá v lední revui Ho-
liday on Ice.  Neměli jste tehdy problém 
s přestupem k profesionálům?
Jednoduché to nebylo, ale i tehdejšímu 
vedení státu šlo o peníze a my jsme díky 
smlouvě přes Pragokoncert odváděli de-
set procent příjmu. Revue Holiday on Ice 
jsme si vybrali záměrně, protože jednou 
za dva roky vystupovala v Praze a my tak 
mohli vidět rodiče.

U profesionálů jste našla také svého 
manžela...
Pořád jsme byli na zimáku, na randě-
ní nebyl čas. V revui jsme byli šest let 
a manželku si tam našel i Pavel. Oženil 
se se Švýcarkou Sonjou a přestěhovali se 
do Ameriky. Přestal úplně bruslit a stal 
se šéfem sportovního střediska ve Smoky 
Mountains. Já s Jackiem jsme podepsa-
li smlouvu do Jižní Afriky. Krasobruslení 
náš život vždy ovlivňovalo.

Přišly i horší životní okamžiky. Které bo-
lely nejvíce?
Nikdy nezapomenu na noc, kdy volala 
Sonja a řekla, že měl Pavel smrtelnou 
autonehodu. Vymstilo se mu, že měl rád 
rychlost. I maminka mu říkala, ať nejezdí 
tak rychle, nebo skončí na vozíku. Smál 
se a říkal, že jestli se někdy nabourá, 
na vozík to nebude. Byla jsem smutná 
i z toho, kdy jsem kvůli smlouvě nemohla 
jet ani za maminkou, když to potřebova-
la. Tak to v životě chodí.

Po kariéře jste si s manželem pořídili 
koňskou farmu. Koho to napadlo?
S tím přišel Jackie. Po revui jsme koupili 

koňskou farmu v Anglii, jenže se k nám 
nastěhovali Jackieho rodiče. A už babič-
ka říkala, že dvě generace pod jednou 
střechou nedělají dobrotu. Takže jsme 
ji po roce prodali a sehnali velký dům 
s menším domkem. Prodejce měl jednu 
podmínku. Abychom se postarali o pět 
starých lidí, kteří tam bydleli. Kvůli brit-
ským zákonům jsme nakonec měli do-
mov důchodců pro pětadvacet lidí. Ale 
mě to bavilo, vydrželi jsme to deset let. 
Měla jsem z krasobruslení dobrou fyzič-
ku a smysl pro disciplínu, byla jsem zvyk-
lá překonávat překážky. A muž taky, před 
ničím jsme necouvli.

Následovalo stěhování do Spojených stá-
tů. Další manželův nápad?
Přesně tak. Ale o tomto stěhování jsme 
oba snili od chvíle, kdy jsme jednou byli 
s krasobruslením v Texasu. Splnilo se 
to, ale nebylo to jednoduché. Abychom 
dostali zelenou kartu, potřebovali jsme 
najít zaměstnání v nějaké profesi, kterou 
oni nemají. Náš právník tam proto podal 
trochu absurdní inzerát, že se hledá tre-
nér v krasobruslení, který byl několikrát 
mistrem světa. Na to nemohl odpovědět 
nikdo kromě mne. To byl začátek dalších 
krásných let.

Před návratem do Anglie jste bydleli ně-
kolik let v Čechách. Táhlo vás to domů?
Spíše to byla shoda okolností. Mamince 
se zhoršilo zdraví a nás napadlo pře-
stěhovat se za ní do Česka, abychom se 
o ni mohli postarat. Když zemřela, vrátili 
jsme se do Anglie. Jackie byl v Čechách 
rád, bavilo ho chodit na houby. Ale nena-
učil se natolik česky, aby mohl jít běžně 
do hospody. Odstěhovali jsme se do kraje 
jeho dětství, do vesnice Saint Anne‘s, kde 
jsem zůstala i po Jackieho odchodu.

Stále jste ve skvělé kondici. Kde stále be-
rete tu obrovskou energii?
Není to žádný složitý recept. Vstávám 
před šestou, pětkrát týdně chodím plavat 
a pak se věnuju hlavně zahradě, mám 
i skleník. Vrátila jsem se k tenisu a zača-
la bruslit na in-line. Kousek od baráku 
máme krásnou stezku podél moře. Někdy 
bych i zůstala v posteli, ale jsem na sebe 
přísná a vstanu. Odpočinu si později.

Měnila byste něco na svém životě, kdyby 
to bylo možné?
Není důvod. Prožila jsem krásné sportov-
ní roky a pak šestačtyřicet let v úžasném 
manželství. Viděla jsem svět, zažila krás-
né věci. Kdybych měla možnost, všechno 
bych zopakovala.   David Ševčík
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 DIVADELNÍ FLORA  
 JAKO 9TÝDENNÍ  
 MARATON 
Po dvou a půl letech oživily Olomouc uni-
kátní produkce netradičně podzimní Di-
vadelní Flory. Rekordně dlouhý 24. ročník, 
který probíhal od 10. října až do 4. prosin-
ce, pozval diváky na sedm festivalových 
scén a nabídl přes čtyři desítky akcí pro tři 
tisíce diváků.   dtx
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Úspěšnou sezonu olomouckých judistů 
zhodnotila odborná veřejnost České-
ho svazu juda, jež olomouckému Judo 
Klubu věnovala plaketu s oceněním TOP 
klub roku 2021. Hlavním měřítkem hod-
nocení byla úspěšnost na mistrovských 
republikových soutěžích od nejstarších 
kategorií až po nejmenší.

V Olomouci existuje už více než deset let 
tréninkové centrum pro nadané sportov-
ce ze základních, středních i vysokých 
škol. Tréninky probíhají v tělocvičně Fa-
kultní základní školy Tererova, na Gym-
náziu Čajkovského a v prostorách Fakulty 
tělesné kultury Univerzity Palackého. 
Právě zde se sportovci připravují na vr-
choly sezony v podobě přeborů či mist-
rovství České republiky.

Čeští mistři
Nejočekávanější akcí roku se stala ná-
rodní soutěž o titul mistrů České re-
publiky seniorů, kterou hostil domácí 
Judo Klub Olomouc ve Sportovní hale 
Univerzity Palackého. Finálová utkání 
v kombinaci s uměleckým doprovodným 

programem za přítomnosti efektní 
světelné a kouřové show ovládli do-
mácí, když se v celkovém součtu zís-
kaných medailí umístili ze všech klubů 
na prvním místě. Oceněnými favority 
byli dva olomoučtí sportovci, a to Da-
vid Klammert, mistr Evropy do 23 let 
a účastník letošních olympijských her 
v Tokiu, a Renata Zachová, mistryně 
Evropy juniorů a dvojnásobná medailis-
tka ze dvou světových Grand Prix. Nad 
rámec klubu obhájila titul mistryně ČR 
také zlínská závodnice trénující v Olo-
mouci Veronika Horáková.

Pět medailí juniorům
Zástupci olomouckého týmu nemoh-
li chybět ani na mistrovství republiky 
juniorů pod 21 let. Zde získali spor-
tovci celkem pět medailí, z toho jeden 
titul mistra České republiky v těžké 
váze. Nositelem titulu je Tomáš Raška, 
vycházející hvězda juniorské reprezen-
tace a bronzový medailista z letošního 
Mistrovství Evropy dorostenců.

Přelomový okamžik v historii olo-
mouckého juda nastal v rámci mistrovství 

republiky dorostu jednotlivců, kde klub 
zacinkal pěti zlatými medailemi. Titul 
Mistr ČR získali František Lhotzký, Tomáš 
Raška, o kategorii mladší Štěpán Zink, 
Kristýna Pokorná a Markéta Korčáková. 
Obě judistky sice v rámci olomoucké-
ho centra trénují, ale na soutěži repre-
zentovaly své domovské oddíly Energy 
Judo Team a SKP Judo Zlín. Pro cenné 
zlato si dokráčely i dorostenky v re-
publikové soutěži družstev. Pět vyhra-
ných zápasů nad týmy z Kaplic, Prahy, 
Ostravy, Pardubic i SK UP Olomouc tak 
bylo důkazem, že holky z Hané zkrátka 
umí táhnout za jeden provaz a prát se 
jako tým.

Zlato i pro žáky
V žákovských kategoriích se až ke zlaté 
medaili probojovali Štěpán Zink, Mia 
Vranová a Jaroslav Novotný. Mladší 
a starší žáci Judo Klubu Olomouc trénují 
ve spolupráci s bývalým reprezentan-
tem a úspěšným trenérem Františkem 
Šmehlíkem a japonským metodikem juda 
Genem Yonenagou, absolventem oboru 
judo na jedné z nejprestižnějších univer-
zit v Tokiu. Tento jediný japonský trenér 
v republice platí za přidanou hodnotu 
místního klubu prostřednictvím výuky 
asijského stylu, jenž je od našeho evrop-
ského značně odlišný.

Za skvěle odvedenou práci poděko-
val trenérům šéftrenér klubu Jiří Ště-
pán. „I přes ztížené podmínky během 
pandemických opatření jsme fungovali 
jako tým, co si jde tvrdě za svým. A za 
to jsem vděčný stejně jako za podporu 
činnosti našeho klubu,“ uvedl šéftrenér 
Štěpán.   deš

 JUDO KLUB ZÍSKAL OCENĚNÍ 
 ZA NEJVÍCE ZLATÝCH MEDAILÍ 
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Atletika: loňský rok cinkal zlatem a padaly i rekordy
Rok 2021 nezačal po sportovní stránce 
nijak optimisticky. Uzavření sportovních 
areálů, stejně jako veškerého společen-
ského života v republice, bylo těžkou 
zkouškou nejen pro atlety Atletického 
klubu Olomouc. 

Halová závodní sezona, až na pár akcí 
schválených na výjimku Ministerstvem 
zdravotnictví, loni takřka neproběhla. 
Tréninky v hale nebo v tělocvičně také 
nebyly možné, avšak alespoň díky spolu-
práci trenérů a rodičů a jejich odhodlání 
udělat pro sportovní přípravu maximum 
se podařilo částečně využívat venkovní 
areál a přilehlé parky. 

55. ročník Olomoucké dvacítky
V olomouckém parku uspořádal Atletic-
ký klub v dubnu první závod roku, kte-
rým byl 55. ročník Olomoucké dvacítky 
v chůzi. Za přísných epidemiologických 
opatření se na startovní čáru jubilejní-
ho ročníku chodeckého mítinku posta-
vila nejen česká chodecká elita v rámci 
národního šampionátu, ale také více 
jak dvě desítky špičkových závodníků 

z celého světa, včetně olympijských me-
dailistů.

Historické úspěchy 
na mistrovství světa
S postupným rozvolňováním vládních 
nařízení se tak na jaře opět rozběhly 
i přípravy na letní sezonu. Několik na-
šich nejlepších mládežnických atletů se 
zúčastnilo reprezentačního soustředě-
ní na Tenerife, na stadionu přibyl počet 
trénujících atletů a rozběhly se i tréninky 
našich nejmladších sportovců v atletic-
kých přípravkách. 

Největším úspěchem letní sezony byla 
bezpochyby účast dvou závodnic na mist-
rovství Evropy a mistrovství světa. Eva Ku-
bíčková a Lucie Mičunková zaznamenaly na 
těchto akcích pro náš klub historické starty 
v individuálních disciplínách a navíc se 
zasloužily o nový národní rekord juniorské 
štafety na 4× 100 m v čase 44,35 sekundy. 

Z národních šampionátů pak dovezli 
olomoučtí atleti a atletky devětadvacet 
cenných kovů a osm titulů mistra České 
republiky. V soutěžích družstev se staly 
nejúspěšnějšími ženy, které zvítězily na 
domácím stadionu v baráži o extraligu 
a poprvé v historii tak mají nárok na po-
stup do této vyšší soutěže. 

Z mládežnických družstev dopad-
li nejlépe junioři, kterým chybělo jen 
trochu štěstí k cennému kovu na repub-
likovém mistrovství, když skončili na 
nepopulárním čtvrtém místě těsně za AK 
Škoda Plzeň. 

Čtyři medaile handicapovaných
Ani sekce handicapovaných atletů AK 
Olomouc nezaostala se svou činnos-
tí a s covidovým rokem se poprala po 

svém. Olomoučtí závodníci se již od úno-
ra účastnili závodů ve Spojených arab-
ských emirátech, Chorvatsku, Srbsku 
a Polsku.

Vrcholem sezony bylo bezesporu mist-
rovství Evropy v polské Bydhošti, kterého 
se zúčastnili čtyři olomoučtí atleti. Nejlé-
pe skončila na čtvrtém místě ve vrhu koulí 
bývalá paralympijská vítězka Eva Kacanu. 

Z domácích mítinků byly nejvýznam-
nější Handi Zlatá tretra v Ostravě a na 
domácí půdě národní mistrovství Czech 
Open 2021. Z Ostravy dovezla pětičlen-
ná výprava ve složení Moštěk, Rotter, 
Ščambura, Vartoň a Kukla jedno zlato, 
dvě stříbra a jeden bronz a v Olomouci 
nasbírali hanáčtí reprezentanti celkem 
patnáct cenných kovů a jeden titul mistr 
České republiky.

V roce 2022 čekají Atletický klub 
Olomouc další velké akce, přičemž 
tou největší bude Letní olympiáda dětí 
a mládeže. I proto nadále pokračuje re-
konstrukce atletické haly, která přispěje 
k lepším podmínkám především pro zim-
ní tréninky, ale i pro celosezonní sportov-
ní přípravu a kvalitu zázemí klubu.   deš

Fotbalisty Sigmy čekají dvě akce Tipsportu
Na zajímavé soupeře narazí v zimní pří-
pravě fotbalisté Olomouce. Zimní 
Tipsport ligu budou hrát ve skupině D, 
kde mají za soupeře MFK Vyškov, FC 
Zbrojovka Brno a slovenský AS Trenčín. 

K tomu ještě Sigmu čeká v lednu 
Tipsport Malta Cup, kde budou hrát ještě 
slovenský Spartak Trnava, rakouský WSG 
Swarovski Tirol Wattens a dánský Aal-
borg. Hrát se bude od 16. do 25. ledna.

Turnaj tak poprvé sehrají týmy hned 
ze čtyř nejvyšších evropských ligových 
soutěží. Další novinkou bude hrací 
systém turnaje – pořadatelé vyslyše-
li přání účastníků a zimní soustředění 

o několik dnů protáhli tak, aby zúčast-
něné týmy mohly kromě tréninků se-
hrát tři turnajové zápasy. 

„To dosud nebylo dost dobře možné 
kvůli tomu, že v minulých ročnících čes-
ké týmy nerady hrály proti sobě a vždy 
preferovaly zahraniční soupeře,“ vy-
světlil šéf komunikace pořadatelského 
Tipsportu Václav Sochor.

Tipsport Malta Cup probíhá za vy-
datné podpory maltské strany, která se 
jeho prostřednictvím chce dlouhodobě 
prezentovat jako ideální zimní desti-
nace pro přípravu týmů kolektivních 
sportů.   deš
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Na akcích dodržujeme platná hygienická opatření, vždy je nutná rezer-
vace – kontakty níže.

 AKCE  

6. 1. v 16 hodin nám. Republiky – Právo není suchopár – s JUDr. Jarmilou 
Podivínskou v rámci cyklu přednášek EuForAll se sejdeme nad Všeo-
becným občanským zákoníkem 1811 a občanskými zákoníky z let 1950 
a 1964. Nebudou chybět úsměvné případy ze soudních síní i předsíní. 
585 545 123, dospele@kmol.cz

10. 1. a  24. 1. od 16–18 hodin pobočka Jungmannova – Roboti – 
workshop pro děti od 8 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého ro-
bota a naučí se ho sami díky základním příkazům naprogramovat. 731 
123 081, jungmannova@kmol.cz

11. 1. 13 – 17 hodin pobočka Holice – Tanec sněhové vločky – výroba 
sněhových vloček z papíru spojená s objevováním zimního příběhu Ole-
ga Chakluna. 730 815 117, holice@kmol.cz

13. 1. od 15 do 18 hodin nám. Republiky – kreativní dílna pro dospělé 
– Výroba diáře – možnost výroby vlastního diáře, přesně podle svých 
představ. Materiál k dispozici. 585 545 123, dospele@kmol.cz

17. 1. a 18. 1. 13–17 hodin pobočka Brněnská – Veselý Chameleon 
– výroba záložky do knížky, vhodné pro děti od 5 let. 731 611 842, 
brnenska@kmol.cz

17. 1. od 15 do 18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – fanoušci 
deskových her mohou společně strávit příjemné odpoledne s klasickými 
či novými stolními hrami. 585 545 123, dospele@kmol.cz 

19. 1. v 10 hodin pobočka Neředín – Už je zima, už je mráz! – celostát-
ní projekt věnovaný podpoře čtenářství dětí již od narození pokra-
čuje setkáním rodičů s úplně malými dětmi. Budeme si hrát, povídat 
a číst o zimě. Potěšíme tipy na zajímavé dětské knížky. 737 115 178, 
neredin@kmol.cz

27. 1. 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Irsko a Skotsko – Kris-
tina Pitoňáková a Miroslav Krša z Eurocentra Olomouc přiblíží, jak 
tyto sebevědomé národy formovaly novodobou Evropu. 731 123 081, 
jungmannova@kmol.cz 

27. 1. 13–17 hodin pobočka Holice – Korálkování – výroba náramků 
a náhrdelníků z korálků za veselého předčítání Veršů potrhlých Janka 
Ledeckého. 730 815 117, holice@kmol.cz

27. 1. 17 hodin nám. Republiky – Největší projev moudrosti je vlídnost  
Průvodce Terezínem Jan Batel, autor knihy Jom Kipur, přiblíží osudy za-
pomenutých hrdinů druhé světové války. Připomene jméno jedné z nej-
větších postav holocaustu Fredyho Hirsche, jehož smrt se mu podařilo 
objasnit. 585 545 123, dospele@kmol.cz

leden–únor oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – Knihpošta 
– dětští čtenáři mohou hodit do připravené schránky nebo napsat na 
detske@kmol.cz vzkaz pro svoji oblíbenou literární postavu. Nejlepší 
příspěvky čeká odměna.

 
 VÝSTAVY  

Budovu na náměstí Republiky oživují až do konce března fotografie psů hle-
dajících nový domov, které knihovna připravila ve spolupráci s olomouckou 
pobočkou Ligy na ochranu zvířat ČR.

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

Pobočka Holice prodloužila výstavu fotografií Petra Palarčíka inspirovaných 
mostem na Masarykově ulici v Olomouci zvaným Rejnok.

Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít Barevné vzpomínky Luďka Ma-
zura, olomouckého grafika a fotografa. Jeho experimentální fotografie si lze 
prohlédnout do konce února.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

2. 1. 19:00 Louskáček - Kouzelný příběh 
Vánoční čas plný tajemství Balet

3. 1. 19:00 Donaha! 
Co chcete víc... Muzikál

5. 1. 19:00 Mamzelle Nitouche 
Neodolatelná opereta Opereta

6. 1. 19:00 Louskáček - Kouzelný příběh 
Vánoční čas plný tajemství Balet

7. 1. 19:00
Zánik samoty Berhof 
Daleko od konce, daleko od za-
čátku

Činohra

8. 1. 19:00 Boží mlýny 
Drama s písněmi Jarka Nohavici Činohra

9. 1. 14:00 Louskáček - Kouzelný příběh 
Vánoční čas plný tajemství Balet

9. 1. 19:00 Louskáček - Kouzelný příběh 
Vánoční čas plný tajemství Balet

12. 1. 19:00 Jméno 
Nepodceňujme sílu rodného listu Činohra

13. 1. 19:00
Když se zhasne 
Mrazivá komedie, která knockou-
tuje vaše bránice…

Činohra

13. 1. 19:00
Fidelio 
Opera o síle lásky a boje za osvo-
bození

Opera

14. 1. 15:30 Storytelling 
Workshop

15. 1. 19:00 Podskalák 
Známá lidová opereta Opereta

16. 1. 10:30 Pat a Mat 
Městské divadlo Zlín Pohádka

16. 1. 14:00 Pat a Mat 
Městské divadlo Zlín Pohádka

21. 1. 19:00 Rok na vsi 
Aby světlo bylo, musí být i tma Činohra

22. 1. 16:00

Bajadéra 
Orientální klenot o nešťastné lásce 
chrámové tanečnice Nikie a voje-
vůdce Solora

Balet

23. 1. 16:00 Nedotknutelní 
Česká divadelní premiéra Činohra

24. 1. 19:00
Nabucco 
Leť, myšlenko, na křídlech zla-
tých...

Opera

25. 1. 19:00 Louskáček - Kouzelný příběh 
Vánoční čas plný tajemství Balet

26. 1. 19:00 Dokonalá svatba 
Tohle bude ještě náročný... Činohra

27. 1. 19:00 Cornevillské zvonky 
Krásná francouzská opereta Opereta

28. 1. 19:00 Sluha dvou pánů 
Skoro bleší cirkus Činohra

29. 1. 19:00 Rok na vsi 
Aby světlo bylo, musí být i tma Činohra

30. 1. 14:30

Bajadéra 
Orientální klenot o nešťastné lásce 
chrámové tanečnice Nikie a voje-
vůdce Solora

Balet

31. 1. 19:00 Lovci perel
Exotická opera Opera
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

14. 1. 18:30
Lea Vítková zve na… 
Mezi námi zvířaty

Koncert

16. 1. 
11:00 
a 16:00

Československé klacky (Praha): 
Nejmenší ze Sámů 
Trienále SEFO 2021

Loutkové před-
stavení pro 

rodiče s dětmi

18. 1. 17:00
Pavla Beranová | Rozostřování
Trienále SEFO 2021

Artist Talk

20. 1. 17:00
Jaroslav Varga
Trienále SEFO 2021

Artist Talk

21. 1. 19:00 Olivy  
Divadelní 

improvizace

25. 1. 19:00
Vizionář Modigliani
Filmart MUO z cyklu Dokument 

Film

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

www.mfo.cz

13. 1.
19:00
Reduta

Hudba tryskající z nitra široké ruské duše
Stanisław Moniuszko, Dmitrij Kabalevskij, Sergej Ra-
chmaninov
Danjulo Ishizaka – violoncello 
Christian Knüsel – dirigent

16. 1.
10:30
Reduta

Zazpívejte si s Honzou pohádkové písničky na jeho 
dobrodružné cestě domů!
děti filharmoniků a žáci ZUŠ Žerotín 

21. 1.
19:00
Reduta

Barbra Streisand & Ella Fitzgerald
Bohemia Voice: Zuzana Seibertová – soprán, Elin 
Špidlová – mezzosoprán, Bronislav Palowski – tenor, 
Lukáš Sládek – basbaryton
Debashish Chaudhuri – dirigent

24.1.
19:00

Klášterní 
Hradisko 

Brilantní houslistka Hana Kotková a komorní or-
chestr MFO
Arvo Pärt, Joseph Haydn, Arthur Lourié 

28. 1. 
17:00
Reduta

Koncert JAMU I.
Sergej Prokofjev, Bohuslav Martinů, Felix Mendel-
ssohn-Bartholdy 
Anna Masojídková – housle, Petr Zapletal a Marek 
Madeja – dirigenti01

l e d e n

Vstupenky koupíte on-line 
na www.divadlotramtarie.cz  
nebo v Informačním centru Olomouc.

Divadlo Tramtarie, Slovanský dům, 
Hynaisova 11, Olomouc 
info@divadlotramtarie.cz

9  NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
ne / 19:00 / konverzační drama

10  KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE
po / 19:00 / komedie

11  AMÉLIE Z HEJRÁKU
út / 19:00 / romantická komedie

12  LÁSKA, SEX A INTERNETY
st / 19:00 / aktuální komedie

14  LÁSKA, SEX A INTERNETY
pá / 19:00 / aktuální komedie

15  POHÁDKY O MAŠINKÁCH
so / 10:00 / pohádka s doprovodným programem

15  HŘEBEN BRUCE WILLISE
so / 19:00 / hořká komedie

16  PO STOPÁCH NĚŽNÉHO MUŽE
ne / 19:00 / komedie 

17  KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE
po / 19:00 / komedie 

18  AMÉLIE Z HEJRÁKU
út / 19:00 / romantická komedie

24  LÁSKA, SEX A INTERNETY
po / 19:00 / aktuální komedie

25  MADISONSKÉ CESTY
út / 19:00 / romantické drama

26  LÁSKA ZA KORONU 2
st / 19:00 / komedie, exkluzivní repríza

27  TŘI SESTRY
čt / 19:00 / drama

29  O POPLETENÉM KOUZELNÍKOVI
so / 10:00 / pohádka s doprovodným programem 

30  AMÉLIE Z HEJRÁKU
ne / 19:00 / romantická komedie 

31  AMÉLIE Z HEJRÁKU
po / 19:00 / romantická komedie

Výběr(y) z díla
Výstava obrazů tří architektů Zdeňka Coufala, Milana Červinky 
a Iva Šimoníka k jejich jubileu in memoriam zaplní do 22. led-
na Galerii města Olomouce na Dolním náměstí.

Vernisáž se koná 5. ledna v 17 hodin a vystoupí na ní Petr 
Zinder, Tomáš Zinder a Richard Mlynář.   ise
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Slavná opera Giuseppe Verdiho Nabucco 
se v prosinci po sedmnácti letech vrátila 
do repertoáru Moravského divadla.

Příběh o osvobození Židů z babylonské-
ho zajetí inscenovala režisérka Jana An-
dělová-Pletichová, autorem hudebního 
nastudování je Petr Šumník. 

„Nabucco patří mezi opery, které po-
važuji za zlatý fond. Je divácky vděč-
ná a já doufám, že naše zpracování 
bude na jevišti dlouhé roky a bude bavit 

vyprodané hlediště,“ uvedl ředitel Mo-
ravského divadla David Gerneš.

Raná Verdiho opera Nabucco má za-
jímavou historii. Slavné dílo, které zdobí 
nádherné sborové pasáže, totiž málem 
vůbec nevzniklo. Libreto Temistocla Sole-
ry původně dostal skladatel Otto Nicolai, 
který jej ovšem odmítl, protože se mu ne-
líbily historické souvislosti a bojové scény. 

„Verdi měl v té době za sebou neúspěš-
nou operu Stanislav, navíc jej potkala tragé-
die v podobě úmrtí manželky a dvou dětí. 

Verdi dokonce prohlásil, že už nebude kom-
ponovat. Pak jej ale oslovilo libreto Nabuc-
ca, našel v něm spojitost s tehdejší situací 
v Itálii, která bojovala o sjednocení a o vy-
manění se z nadvlády Rakouska-Uherska. 
To ve Verdim zapálilo novou sílu ke kompo-
nování, potažmo k životu,“ popsala režisér-
ka Jana Andělová-Pletichová.

Nabucco je opera postavená na kon-
trastech. „Na jedné straně máme ži-
dovský národ, jehož víra zdůrazňuje 
myšlenku a duchovno, zatímco baby-
lonská kultura a víra je postavená na 
efektu. Vedle mohutných sborových scén 
tu máme intimní scény, v nichž je důraz 
kladen na charaktery a vztahy jednotli-
vých postav. Chceme v naší inscenaci za-
chovat příběh se vší svou pompézností, 
ale současně chceme vyzdvihnout i tyto 
komorní momenty,“ přiblížila režisérka.

Autor hudebního nastudování Petr 
Šumník upozornil, že o Nabuccovi se tra-
dičně hovoří jako o sborové opeře. „Slav-
ný sbor Židů i scény se sólisty a sborem 
považuji za nejefektnější a pro poslucha-
če nejzajímavější,“ řekl Šumník.

Autorem scény je Jaroslav Milfajt, 
kostýmy navrhla Michaela Savovová. 
V roli Nabucca alternují Martin Bárta 
a Jakub Tolaš.   pok

 BABYLONSKÝ KRÁL PO  
 17 LETECH NA OLOMOUCKÉM JEVIŠTI 

Plastová 3D synagoga jako podklad pro památník
Zhruba 2300 hodin tisku, asi padesát dílů a uzounké vrstvy ma-
teriálu o výšce 0,17 milimetru. Do podrobných detailů vyvedený 
model synagogy, vytvořený na 3D tiskárně, představili na radnici 
odborníci z katedry geoinformatiky Univerzity Palackého. 

Objekt následně poslouží ve slévárně pro výrobu finální-
ho bronzového modelu synagogy. Ten bude stát na kamen-
ném soklu na Palachově náměstí a spolu s vysokou kamennou 
stélou má připomínat olomouckou synagogu zničenou v březnu 
1939 nacisty. Autorem základní studie celého památníku na Pa-
lachově náměstí je reno-
movaný architekt Michal 
Sborwitz. Za projektem 
stojí olomoucká Židovská 
obec. 

„Naši bývalí spoluobča-
né, kterým holokaust vzal 
úplně všechno včetně ži-
vota, si takovou důstojnou 
připomínku zaslouží,“ uve-
dl primátor Mirek Žbánek, 
který myšlenku vytvoře-
ní památníku od začátku 
podporuje. 

Model synagogy vzni-
kal na základě plánů 
nakreslených sochařem 
Jiřím Žlebkem v měřítku 

1 : 1 vůči plánovanému bronzovému modelu. „Stanislav Popel-
ka nejprve vytvořil model synagogy v digitální podobě, násled-
ně jsme ho s Radkem Barvířem rozdělili, vytiskli po částech 
a zkompletovali,“ popsal Jan Brus z katedry geoinformatiky.

Plastový vytištěný model bude znovu rozebrán a poskyt-
nut vybrané slévárně, která podle něj vytvoří matrice k odli-
tí finálního bronzového modelu. Židovská komunita začala 
o zřízení památníku na místě bývalé synagogy uvažovat v roce 
2017 během rekonstrukce parkoviště poblíž Terezské brány 
v Olomouci.   mif, pok
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Na turisty z jiných měst byla zaměřená 
podzimní kampaň nazvaná Na kafe do 
Olomouce. A podařila se.

Barbora Šebestíková a Šimon Pelikán 
s šálkem kávy v ruce zaplnili reklam-
ní světelné vitríny v českých městech. 
V době, kdy se turistická sezona chýlila 
ke konci, ale babí léto ještě lákalo k akti-
vitám, přišla kampaň v pravou chvíli.
„Olomouc má na podzim kouzelnou 

atmosféru. A samotní kavárníci ocenili, 
že jim město vychází vstříc, považovali to 
za dobrou podporu,“ řekla náměstkyně 
primátora Markéta Záleská.

Její slova potvrdili například Martin 
Zajíček nebo Jakub Černý. „Díky moc za 
uspořádání kampaně, vážíme si vaší pod-
pory drobného podnikání. Děkujeme za 
možnost zúčastnit se. Jsme rádi, že se ta-
kové akce v našem městě dějí,“ uvedli. 

Město věnovalo v Informačním centru 

každému turistovi, který potvrdil, že 
v Olomouci přespal, kupony na dvě kávy 
zdarma. Uplatnit je bylo možné ve 23 
zařízeních, které se do kampaně bez 
jakýchkoliv vlastních nákladů zapojily. 
Každá kavárna pak dostala za kupon pa-
desátikorunu.

„Tuto kampaň bereme jako reklamu 
pro nás. Máme nové zákazníky, proto po 
vás nechceme kupóny proplatit,“ napsal 
dokonce městu Tomáš Malý.

Celkem bylo během jednoho měsíce 
využito 286 kupónů. „Když si předsta-
vím, kolik ubytovaných na hotelu nebo 
v soukromí do Informačního centra pro 
kupony ani nezašlo, považuji výsledek 
za úspěšný,“ tvrdí vedoucí odboru ces-
tovního ruchu, kultury a sportu Karin 
Vykydalová. 

Nejvíce kupónů na kávu návštěvní-
ci uplatnili v Caffé Opera a v Kafecu ve 
vile Primavesi, dále pak v Café na cucky, 
Levandulovém bistru, galerii Telegraph 
a v kavárně V Lese. 

Olomouc má v kavárenské kultuře co 
nabídnout. Nejsou to jen stylové podniky, 
ale i pražírny s osobitými produkty.   pok

 NEBO NA KAFE... 

Loňské návštěvy na radnici: velvyslanci a hlavně Maďaři
Celý loňský rok se v Olomouci nesl 
v maďarském duchu. Dominovala mu 
maďarská kulturní výměna i kulinářské 
speciality. Do toho ale fungoval běžný 
diplomatický provoz, takže maďarské de-
legace prokládaly návštěvy velvyslanců.

„Do Olomouce zavítal poprvé britský 
velvyslanec Nick Archer nebo japonský 
velvyslanec Hideo Suzuki. Oba pánové 
se bavili s vedením města o možnostech 

spolupráce například na poli zpracování 
odpadu a jiných ekologických přístupů 
a diskutovány byly i možnosti navázá-
ní meziměstského partnerství,“ uvedla 
vedoucí oddělení zahraničních vztahů 
Zdeňka Podlipská.

Na radnici ale zavítal i zástupce 
Tchajpejské hospodářské a kulturní 
kanceláře, která má funkci Tchaj-wan-
ského zastupitelského úřadu. Vedoucí 

kanceláře Liang-Ruey Ke se s primáto-
rem Mirkem Žbánkem bavil mimo jiné 
o smart technologiích nebo o možnosti 
prezentovat Olomouc na veletrhu na 
Tchaj-wanu. 

Delegace z Maďarska byly v průbě-
hu roku v Olomouci několikrát, ať již 
to byli zástupci z partnerského města 
Pécs, či z Maďarského kulturního insti-
tutu. „Vrcholem byl zářijový Maďarský 
den, kdy se v centru města objevilo ma-
ďarské divadlo, jazz i guláš,“ připomně-
la Podlipská.

Největší záležitostí mezinárodního 
formátu pak byla konference Setkání 
partnerských měst a obcí V4 na počátku 
září. Mezi partnery konference se kromě 
Pécse zařadil i Krakov a Bratislava – Sta-
ré Mesto.   mmo
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O další čtyři kamerové body rozšířila 
městská policie dohled na bezpečnost 
Olomoučanů. Nové kamery hlídají na 
Masarykově třídě u Moravy a Bystřičky. 

„Rozšířením vznikla lokace od hlavní-
ho nádraží přes Žižkovo náměstí až ke 
křižovatce ulic Husova a Komenského 
v celkové vzdálenosti více než jednoho 
kilometru, která je pokryta kamerovým 
systémem. Tato lokalita je stěžejní pro 
monitoring bezpečnostních opatření, ze-
jména sportovních utkání rizikového cha-
rakteru, kdy právě přes uvedené ulice jsou 
fanoušci doprovázeni na stadiony týmů 

nejvyšší fotbalové a hokejové ligy,“ popsal 
ředitel městské policie Pavel Skalický.

Další kamerové body pak vznikly 
na hodolanské křižovatce a křižovatce 
v ulici Pražská, které jsou páteřními 
rozcestníky při vjezdech a výjezdech 
z města. Došlo také k doplnění u stáva-
jícíchosmi kamerových bodů o pohle-
dové kamery.

Nové kamery přišly na 1,5 milionu 
korun. Uhrazeny byly z dotačního pro-
gramu prevence kriminality za finanční 
podpory města a Ministerstva vnitra.

Městský kamerový systém slouží už 
čtyřiadvacet let a jeho hlavním záměrem 
je zvýšení bezpečnosti na exponovaných 
místech. Kamery jsou podle ředitele Ska-
lického instalovány zejména na místech 
s vyšším podílem pouliční kriminality. 
„Jejich cílem je přispět k jejímu snížení 
a odradit případné pachatele od proti-
právní činnosti,“ doplnil Skalický.

Kamerový systém v současné době 
tvoří 31 stacionárních kamer dopl-
něných 61 pohledovými kamerami, 2 
panoramatické kamery a 10 bezpeč-
nostních kamer umístěných v pěti pod-
chodech pro chodce.

Pro operativní monitorování lokalit se 
zvýšenými projevy vandalství, spre-
jerství, znečišťování veřejného pro-
stranství či zakládání nepovolených 
skládek slouží také provozovaný mo-
bilní kamerový systém, který disponu-
je dvaceti kamerami umístěnými dle 
požadavků zástupců samosprávy, ko-
misí městských částí, odboru životního 
prostředí či Technických služeb. Dal-
ších 12 mobilních kamer je umístěno 
v lokalitách s omezením infrastruktury 
optických sítí.

 STRÁŽNÍCI ROZŠÍŘILI  
 KAMEROVÝ SYSTÉM 

Druh události Počet událostí

Nepovolené plakátování 110

Přivolání zdravotnické 
pomoci – podnapilost, 
zranění

536

Přestupky proti majetku 114

Sprejeři – podezření nebo 
předáno PČR

47

Zadržení pachatelů TČ 61

Pohyb osob v  kašnách, 
na sloupech

338

Nepovolené parkování 2317

Nesvítící veřejné 
osvětlení

707

Monitorování 
v rámci akcí

962

Rvačky, výtržnost, 
žebrání – zásahy hlídek

767

Znečištění veřejného 
prostranství

646

Zjištěné poznatky – 
řešeno MPO, TSMO ad.

712

Znečištění veřejného 
prostranství 

641

Zjištěné poznatky 697
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Máš doma problém? Neodkládej to!
Domácí násilí je fenomén, který existuje, 
ale nemluví se o něm. I přesto však Poli-
cie České republiky v roce 2020 odhalila 
nejvíce případů za uplynulých šest let. 

Počty případů, které odhalí policie, 
jsou však pouze zlomkem skutečných 
čísel. Další zajímavé statistiky přináší na-
příklad Asociace pracovníků intervenč-
ních center anebo Bílý kruh bezpečí, na 
které se v části případů obrací oběti, kte-
ré předtím vůbec policii nekontaktovaly. 

„Napříč společností panují mýty 
o tom, že dokud nedojde k fyzickému 
napadení a újmě na zdraví, nemá smysl 
vyhledávat pomoc. Je to přesně naopak. 
Fyzické násilí je obvykle až tím varovným 

signálem domácího násilí, kdy si oběť 
teprve začíná uvědomovat, že je něco 
v nepořádku. A to, že je už třeba několik 
let obětí násilí sociálního či psychické-
ho, skoro až neregistruje,“ uvedl policejní 
rada Vladimír Borský, který stojí i za ne-
ziskovou organizací Neodkládej to. Jejím 
cílem je osvěta ve virtuálním světě. Se-
znamuje na sociálních sítích, jakých šest 
forem domácího násilí existuje a přede-
vším, jaká existují řešení. 

„Pořádáme také zhruba dvakrát mě-
síčně bezplatné a anonymní webináře, na 
které se nám může registrovat kdokoliv,“ 
dodal Borský. Na www.neodkladejto.eu je 
zaručena anonymita.   dtx
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Jak je to s možností vrátit původní podobu olomouckému orloji 
a jak je to v zimě s odvozem bioodpadu od rodinných domů?
Kdokoliv, kdykoliv na cokoliv – žádné omezení, žádná tabu. Chcete-li něco vědět, chcete-li na něco upozornit, napište do rubriky Ote-
vřená radnice. Na vaše dotazy a podněty reagujeme vždy. Odpoví vám úředníci i volení politici.

Existují plány na vyvolání diskuze o návrat původního, po-
sledního předkomunistického vzhledu orloje?

Bydlím v rodinném domě v Neředíně a chtěla bych vě-
dět: Jak to bude v zimě s bioodpadem?

Robert Němec Hana Ondruchová

Diskuze o orloji a jeho podobě 
byly koloritem devadesátých let. 
Dnes, více než třicet roků po pádu 
komunismu, se objevují požadav-
ky na obnovu staré podoby orloje 
už jen sporadicky, a to zřejmě 
proto, že socialistický realismus 
s figurkami dělníků, chemiků 

a sportovců je již spíše kuriozitou. Na druhou stranu je jedinou 
svého druhu na světě a mozaika je unikátní i svou velikostí.
Olomoucký orloj vznikl v roce 1420 a za šest set let existence 
měl mnoho podob. Z dobových pohlednic je asi nejznámější 
ta poslední romantická verze astronomických hodin z konce 
devatenáctého století, která zahrnuje novogotické i barokní 
prvky. Poslední nekomunistický zásah do podoby orloje je ale 
z roku 1926, kdy z něj byl odstraněn portrét Marie Terezie. 
Každopádně změnám nejsou nakloněni ani památkáři, pro-
tože věrohodná rekonstrukce již není možná. Nedochova-
lo se původní jádro orloje ani některé další podstatné prvky 
a o řadě detailů by bylo nutné se pouze domýšlet. Zkrátka 
přestavba orloje poničeného za druhé světové války není na 
pořadu dne.

Mirek Žbánek
primátor

Zimní období opravdu pozmění 
termíny pro svoz bioodpadu v Olo-
mouci. Pravidelný čtrnáctidenní 
svoz je omezen v období od pro-
since 2021 do března 2022. Biood-
pad, který mohou Olomoučané 
sbírat do speciálních hnědých ná-
dob o objemu 240 litrů, byl svážen 
naposledy 17. prosince. 
V lednu proběhnou mimořádné svozy a pravidelný čtrnáctiden-
ní svoz bioodpadu začne znovu v průběhu března. 
Stále platí, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pyt-
lích vedle hnědých popelnic. Takto odložený odpad nebude 
z provozních důvodů odvezen. Větší množství bioodpadu je 
nutné odvézt do sběrových dvorů. Harmonogramy svozů biood-
padu i papíru a plastů z 240litrových nádob v rodinné zástavbě 
v roce 2022 jsou zveřejněny na webových stránkách Technic-
kých služeb města Olomouce a olomouctridi.cz.

Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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Liknavost ve věci bytových družstev aneb Jak jinak v budoucí komunikaci města 
s občany
V pátek 10. 12. 2021 jsme byli na městském zastupitelstvu svědky pětihodinové 
debaty, která v závěrečném usnesení učinila první nezbytný krok k řešení problé-
mu bytových družstev. Po osmnáctiměsíčním přešlapování, nejistotách a mnoha 
protichůdných znaleckých posudcích jsme se dočkali výsledku, který je kompro-
misem ze strany města i nájemníků. Jakkoli na konci namáhavého jednání zazněl 
potlesk a úlevná vyjádření ke shodě, rozhodně tím celá anabáze nekončí. Město 
teď bude čekat na vyjádření družstev, následně zasáhne změnou stanov, zastupi-
telstvo bude znovu schvalovat převody bytů a tak dále. Z celé situace však plyne 
několik poznatků, které lze doporučit budoucí městské koalici, ať v ní po komunál-
ních volbách na podzim 2022 zasedne kdokoli.
Nebuďme liknaví k problémům, které v komunálním prostoru působí jako časova-
ná nálož a je zřejmé, že jednoho dne exploduje. Neustálé odkládání řešení, přezí-
rání varovných signálů i konkrétních naléhavých žádostí vedlo v případě bytových 
družstev k vypjatým emocím, zbytečnému stresu, mnoha nedorozuměním. Podob-
ných náloží leží na stolech konkrétních radních hned několik. Nedořešené otázky 
příspěvkových organizací, nedotažená pravidla pro akciové společnosti, odložená 
parkovací politika, nevyjasněné přesuny úředníků z pronajatých prostor.
Komunikujme včas, jasně a napříč politickým spektrem se všemi aktéry jednotli-
vých kauz, transparentně a vstřícně. Trvalo mnoho měsíců, než byly zveřejněny re-
levantní dokumenty ke kauze bytových družstev. Při pohledu na záložku “Bytová 
družstva” na stránkách města je přitom zřejmé, že takto jednoduchá stránka moh-
la být zřízena hned při prvním otevření tématu. V posledních několika týdnech ko-
munikovalo město příkladně. Scházela se pracovní skupina, proběhl seminář pro 
zastupitele. Předchozí rok se ale nesl ve znamení dohadů, nezaručených zpráv, 
nejistot. Kde chybí informace, není ani důvěra ve správnost navrhovaného řešení.
Nepodceňujme personální obsazení klíčových postů v komunikaci. Nikomu nebylo 
příjemné přenesení problému do osobní roviny, opakované osobní útoky, vzájem-
né osočování aktérů. Je ale zřejmé, že v takto citlivé záležitosti není příliš taktické, 
aby řešení problému prezentovaly osoby, které za problém nesou spoluzodpověd-
nost.
Přejme si do volebního roku 2022 obecně lepší komunikaci, která zajistí důvěru 
občanů ve volené zástupce, kteří město dočasně spravují.

Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové

Pravda o olomouckém aquaparku 
Olomoucký aquapark je tu s námi již 12 let. Okolnosti vzniku tohoto projektu 
mohou být vnímány různě, často rozporuplně. Nicméně je třeba se již po tolika 
letech od těchto emocí oprostit. Tato městská společnost přesně plní svou roli, 
a to volnočasového zařízení nadregionálního významu. Vždyť náš aquapark se 
dlouhodobě řadí na špici nejnavštěvovanějších míst v rámci celého Olomoucké-
ho kraje. Buďme rádi, že tu máme takový výletní cíl, který hojně využívají místní 
i přespolní. Je potřeba věci vidět komplexně. Mnoho turistů a výletníků, kteří se 
v Olomouci ubytují, tak jdou po návštěvě aquaparku někam na večeři, do kina 
nebo dál za zábavou. Nestigmatizujme pořád tuto městem vlastněnou společ-
nost. Olomoucký aquapark si na sebe provozně vydělá a to je cíl i v dlouhodo-
bém horizontu.

Radim Lindner / ANO 2011

Peníze na projekt pobočky městské knihovny na Povelu 
Absence pořádání architektonických soutěží pořádaných statuárním městem 
Olomouc byl jeden z důvodů vzniku politického hnutí ProOlomouc. Tomu mi-
mořádně záleží na architektonické a urbanistické kvalitě Olomouce, která úzce 
souvisí s kvalitou života jeho obyvatel. Bezpečným způsobem, jak ji zajistit a do-
držet zákonné povinnosti, je dobře vypsaná architektonická soutěž.
Nutno po zásluze pochválit stávající vedení města, že po dlouhých téměř 20 
letech od soutěže „Olomouc – centrum jih“ úspěšně provedlo soutěž na řešení 
umístění pobočky Knihovny města Olomouce do objektu původní sídlištní kotel-
ny na sídlišti, v křižovatce ulic Trnkova, Zikova a Rožňavská. 
Knihovna zde není vnímána jen jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní cen-
trum. Tedy místo setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramot-
nosti, spolupráce se školami v okolí, setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy 
výtvarných dílniček a besed s regionálními osobnostmi.
Skvělý vítězný návrh od pražských architektů Čermáka, Kolínského a Šperla je 
jednoduché formy, vyžaduje však značné nároky na preciznost detailu a zpraco-
vání všech podrobností nejen vnějšího, ale i vnitřního architektonického výrazu. 
Bohužel peníze na zpracování projektu zůstaly ve schváleném rozpočtu města 
na rok 2022 „1. pod čarou“.
Na realizaci této stavby je možné žádat dotace z IROP i z Národního plánu obno-
vy. Je proto nutné být připraveni a mít zpracovanou potřebnou dokumentaci.
Důvodem ke spěchu je i nevyhovující stav pobočky knihovny na Brněnské ulici, 
která by sem měla být přemístěna. Ta se sice nachází v unikátní kulturní památ-
ce, kubistické vile Františky Lipčíkové (Hrubanově vile), ale její poloha na rušné 
periferní křižovatce nenabízí takové zapojení do života občanů města, jako je 
tomu u nově navrhované budovy. Ta leží přímo v srdci nejhustšího sídliště v Olo-
mouci, záhy dostupnému i tramvají.
Samostatnou kapitolou je, zda již odsouhlasené zařazení tohoto historického ar-
chitektonického skvostu k prodeji z městského majetku je správným krokem, jak 
naplnit příjmovou stránku rozpočtu zadluženého města.
Na 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, které se konalo 10. 12. 2021, 
jsme z opozičních lavic apelovali na vedení města, aby alespoň první část pro-
středků na zahájení projekčních příprav byla v rozpočtu nalezena. Bylo nám přislí-
beno, že to bude první věc, na kterou bude v rámci rozpočtových změn myšleno.
Jsme v ProOlomouc přesvědčeni, že si to občané Olomouce zaslouží, že si to za-
slouží i Olomouc sama. 

Martin Lubič / ProOlomouc
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REDAKČNÍ POŠTA

Kopec k bobování na Nových Sadech
Po dlouhé době, byť na chvíli, pokryla Olomouc sněhová peřina. Sníh sice dělá 
vrásky údržbářům veřejných komunikací, správci pokladny, chodcům i řidičům, ale 
současně přináší obrovskou radost hlavně těm nejmenším obyvatelům. Koulují se, 
staví sněhuláky, ale pro jízdu na bobech a sáních využívají jen skromných terén-
ních nerovností a valů mezi paneláky. Největší úspěch sklízí delší nájezdová ram-
pa k řece u obloukového mostu. Rovinaté sídliště bohužel příliš možností k delší 
jízdě nabídnout nemůže.
Sníh je ve městě vzácný a zasněžené kopce vzdálené. Radost ze sněhu je pak o to 
větší. Proto ještě nedávno v OL žila myšlenka o vybudování kopce umělého, který 
by alespoň částečně uspokojil vysokou poptávku po zimních radovánkách. Kopec 
z hromady vhodně tvarované a zatravněné zeminy by byl také zajímavým estetic-
kým a funkčním prvkem na sídlišti, v létě využitelným třeba pro „řádění“ na kole. 
Jistě by ozvláštnil monotónní veřejný prostor a pomohl zvýšit atraktivitu bydlení.
Zdá se, že by taková jednoduchá stavba nemusela brát velké peníze z už tak 
prázdné městské kasy, ale návrhy narazily na složité majetkoprávní vztahy a velké 
množství inženýrských sítí v zemi, které by realizace na vytipovaných místech vel-
mi prodražily. Zajímavý nápad tím rychle upadl v zapomnění…
Tipů na místa v OL bylo více. Ambiciózním a zatím ne zcela prověřeným nápadem 
v rajonu Nových Sadů je kopec větší, resp. členitější, jež by kromě zimního sáňko-
vání umožnil i pestřejší terénní jízdu na kole zkušenějším dětem. Mezi železničním 
mostem a čističkou odpadních vod je rozvojová nevyužitá plocha napojená na 
cyklotrasy, která s vysokou pravděpodobností nebude nikdy celá využitá. Uvažuje 
se zde o mnohém, např. o rozšíření ČOV, vybudování kompostárny, sběrného dvora 
a rodinných domů u silnice. Dílo by mohlo plynule organizačně navazovat i funkč-
ně ladit s přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními 4. etapy PPO a využít 
v místě vytěženou zeminu.
Nabízí se i možnost zrevidovat původní nápady na skromnější, které by měly větší 
potenciál uspět. Více diskutovat kompromisní a nízkonákladová řešení. Potom vi-
dím šanci na kopeček hned na několika místech Nových Sadů, přímo mezi panelá-
ky. A co myslíte vy? Měla by myšlenka na kopec na NS zapadnou, nebo má cenu za 
ni bojovat? Napadlo vás nějaké šikovné místo? Napište mi na kmc15@olomouc.eu.

Jan Rakovský
člen KMČ Nové Sady

Dražba
Odbor dopravy a územního rozvoje se intenzivně zabývá řešením proble-
matiky odstavených vozidel s prošlou technickou kontrolou na komunika-
cích města Olomouce. Po splnění všech zákonných lhůt a získání povolení 
k prodeji odtaženého vozidla, které si provozovatel v zákonné lhůtě nevy-
zvedl, proběhne první veřejná dražba, a to ve středu 2. února. 
Dražit se bude osobní vozidlo tovární značky Škoda Felicia Combi, 
barvy šedá-metal.
Prohlídka automobilu pro zájemce proběhne od 8:30 do 9:30 v areálu spo-
lečnosti Track Trade, Pavelkova 6, kde je auto v současné době odstaveno.
Následná dražba vozidla bude tentýž den v 10:30 v kanceláři sídla exeku-
torského úřadu na adrese Pavelčákova 14.   mmo
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Plesová sezona 1922: české i německé 
nóbl večírky a karnevaly v převlecích
Začátek roku 1922 byl sice stále ještě 
ovlivněn převládající chudobou i různý-
mi jinými těžkostmi všedního života, lidé 
se ale i tak rádi bavili. A plesová sezona 
se k tomu hodila více než skvěle. Bavit 
se v Olomouci uměli boháči i ti méně 
majetní. Kde se bavili a jak se to lišilo od 
našich časů? 

Když odhlédneme od aktuálních trab-
lů s protiepidemickými opatřeními, je 
začátek roku vyhrazen zcela pravidelně 
plesům a jiným tanečním zábavám. Bude 
to nepochybně platit i v tomto století 
a tak dále, dokud bude Evropa Evropou. 
Před sto lety se tančilo také, stejné to 
ale nebylo. Především se tančilo a bavilo 
jednak podle národnosti, a za druhé čas-
to podle stranického nebo náboženského 
vyznání. 

V Olomouci bychom tak mohli v led-
nu a únoru 1922 vybírat z německých 
a českých reprezentačních společen-
ských večerů a museli bychom taky peč-
livě zvážit, jestli chceme jít tancovat se 
sokoly, katolíky, orly, protiklerikálními 
radikály či ortodoxními vlastenci. Takový 
výběr určoval, kam se člověk v olomouc-
ké společnosti zařadí. Jen málokdo si 
dovolil jít na společenské akce pořádané 
jinými tábory. Historik Milan Tichák při-
pomínal situaci, kdy oblíbená německá 
operetní diva Untschová navštěvovala 
český Národní dům a za ní tam dorazi-
li i někteří její německy hovořící ctitelé. 
Druhý den je olomoucký německý tisk 
vylučoval z německé národní pospolitos-
ti. Fungovalo to i opačně. Když si české 
tancechtivé dámy navlékly tradiční ně-
mecký pseudolidový oděv dirndl a šly na 
německou taneční oslavu, následně pak 
schytaly od českých novin tvrdý odsudek. 

Takže německy hovořící Olomoučané 
se mohli v plesové sezoně těšit například 
do dnešního Domu u parku v Palackého 
ulici. Objekt, který postavil restauratér 
Johann Englisch podle návrhu architek-
ta Jakoba Gartnera, ležel sice v katastru 
Nové Ulice, ale od začátku ho vyhledá-
vali i olomoučtí měšťané, protože tu byl 
velký společenský sál a hostinec. Rádi 
sem chodili i Němci z Nové Ulice a hono-
race z nových vil v Úřední čtvrti. Konáva-
ly se tu spolkové oslavy a také plesy. 

Olomoučtí Češi původně vyhledá-
vali různé hostince s tanečními sály 
a od roku 1887 měli k dispozici Národní 
dům s dostatečně velikými koncertními 

a tanečními sály. Tam se pak odehrávaly 
ty nejzásadnější reprezentativní spole-
čenské akce. V plesové sezoně 1922 to 
byl třeba „representační karneval členů 
národního divadla v Olomouci pod pro-
tektorátem městské rady olomoucké“. 
Před divadelníky zde byla i „Studentská 
kolona“ pod patronací Hané, spolku po-
krokového studentstva.   

Dobrou adresou pro konání význam-
ných společenských akcí byla i reduta 
v budově městského divadla. V roce 1922 
se tam konal ples Okresní lidové jednoty 
olomoucko-šternberské. To byla okresní 
organizace největší křesťanské politické 
strany, dnešní KDU-ČSL. Její ples v roce 
1922 měl ovšem specifický ráz, o čemž si 
povíme na konci dnešního článku.

Taneční akce se konávaly i v mnoha 
menších objektech. Například spole-
čensky velmi aktivní sokolové využívali 
sokolovnu na Bělidlech v dnešní Sokol-
ské ulici. Taneční a divadelní sál je zde 
ostatně dodnes. Další tehdejší sál slouží 
až dodnes v domě U Svatého Josefa (Te-
reziánském domě) v ulici 1. máje, kde síd-
lil německý spolek katolických tovaryšů. 
Kromě tradičních plesů byly na progra-
mu i různé karnevaly. Dobové noviny 
v inzerátech nabízejí zapůjčení lidových 
krojů, převleků a dokonce i „ženského 
cikánského kroje“. A za rustikální zába-
vou, jaká ve městě chyběla, vyráželi Olo-
moučané i do okolí. Třeba v lednu 1922 
míří milovníci zvěřiny na Lovecký ples 
U Blaťáků v Šumvaldě.

A jak to bylo s tím lidoveckým plesem 
v redutě? Konal se 22. ledna. Dnes nám 
toto datum nic neříká, ale toho dne ráno 
ve Vatikánu zemřel papež Benedikt XV. 
Lidovecký ples přesto proběhl a teprve 
během večera se změnil v koncert na po-
čest zesnulého svatého Otce. Dle jejich 
tvrzení se o smrti papeže dozvěděli až 
během plesu. Jejich protivníci ale psali, 
že lidovci o úmrtí dobře věděli, a přesto 
si svůj ples nejdřív vesele užívali, když už 
ho měli připravený… Kdo ví, jak to tedy 
bylo.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Divadlo a krematorium, 
to je ta atrakce!
V lednu jedná olomoucká městská 
rada o záměru vybudovat v Olo-
mouci krematorium. Člen rady 
a zastánce projektu inženýr Fran-
tišek Rompart argumentuje tím, že 
by Olomouc aspoň v něčem před-
běhla Brno. Konzervativci zastá-
vající tradici pohřbů do země jsou 
naopak proti stavbě pokrokářské-
ho zařízení. Při hádkách o způsob 
pohřbívání v Olomouci nasazuje 
korunu všemu komunista Havlíček. 
S poukazem na údajné miliony, 
investované do divadla, podpo-
ruje i krematorium a prohlašuje: 
„Divadlo a krematorium – to jsou 
v dnešní době atrakce!“ Dodejme, 
že ve skutečnosti bylo olomoucké 
krematorium vybudováno až o pět 
let později, v roce 1927.

Chudí pro dříví do Pavloviček
Příděl dříví dostanou v lednu bez-
platně nejchudší olomoucké rodi-
ny. Musí se prokázat potvrzením 
o chudobě, pak si mohou ve skladu 
firmy Kašpařík v Pavlovicích (což 
jsou dnešní Pavlovičky) vyzved-
nout příděl otopu. 

Vyzvedněte si náhrobky, 
hřbitov skončil! 
Zrušený hřbitov u kostela Panny 
Marie Pomocnice na Nové Ulici 
je pořád plný náhrobků. Pozůstalí 
byli vyzýváni, aby je přestěhova-
li už v roce 1921, v lednu ale farní 
úřady u svatého Mořice a u svaté-
ho Michala, jakož i městská rada, 
vydávají souhlas s prodloužením 
lhůty až do konce prosince 1922. 
Tak ono to přeci jen není jen tak, 
odnést si pomník či náhrobek… 

Karel Hašler v Olomouci!
Ta naše písnička česká, Pětatřicát-
níci, Po starých zámeckých scho-
dech… Hned dvě vystoupení si pro 
olomoucké publikum připravil po-
pulární pražský písničkář a sklada-
tel Karel Hašler. Vystoupí 22. ledna 
odpoledne a ještě i večer v kon-
certním sále olomouckého Národ-
ního domu. Vstupenky zakoupíte 
u firmy Antonín Tomek, Olomouc. 
Nemeškejte!   mif

LEDEN 1922 TELEGRAFICKY
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TIRÁŽ

TAJENKA
Žít, to je nejvzácnější věc na světě... 
— Oscar Wilde, anglický dramatik, pro-
zaik, básník a esejista irského původu 
(1854–1900).
Tři vylosovaní výherci získají dárkové 
předměty Olomouce.

Tajenku křížovky zasílejte do 19. ledna 
na adresu: Magistrát města Olomouce, 
Horní náměstí – 583, 771 27 Olomouc. 
Obálku označte heslem „Tajenka“. Elek-
tronicky můžete vyluštěnou tajenku za-
slat na adresu: tajenka@olomouc.eu.
Nezapomeňte prosím uvést své jméno, 

telefon a doručovací adresu.
Tajenka z minulého čísla: Ze všech živo-
čichů se umí smát pouze člověk, i když 
k tomu má nejméně důvodů.
(Ernest Hemingway)  
Úspěšní luštitelé: Antonín Nemrava, 
Ivo Kroutil a Mirka Nakládalová.

SUDOKU
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Easy Sudoku Puzzles 6 
www.printablesudoku99.com 
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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 Taigo: 5,9–6,1 l / 100 km, 124−138 g/km. 
Vyobrazený vůz je konceptem před zahájením výroby.

Atraktivní SUV kupé pro všechny, kteří chtějí určovat směr. Nepřehlédnutelný sportovní vzhled  
a komfortní výbava dělají z modelu Taigo novou ikonu pro všechny výjimečné osobnosti.

Volkswagen 
Taigo

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. 
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 369, www.vwolomouc.cz; e-mail: info@vwolomouc.cz  
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