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OBRAZEM:
OLOMOUCKÉ
MASOPUSTNÍ VESELÍ
TÉMA ČÍSLA

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

Královna moravských
varhan odjela do Slovinska
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Volejbalistky získaly
Olomouc pomáhá uprchlíkům
v Českém poháru
bronz
a ukrajinskému městu Černivci
www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Vaše zdraví na prvním místě

JARNÍ SLEVA 10 %

Zelený internet
na Olomoucku
od 245 Kč

14.—26. března 2022
Sleva na celý volně prodejný sortiment
s použitím klientské karty*.

Lékárnu AGEL najdete v Poliklinice AGEL Olomouc,
Jeremenkova 40/1056.

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

VETERINÁRNÍ POHOTOVOST
DENNĚ OD 6:00 DO 24:00 HODIN

Veterinární klinika
MVDr. Michael Mazoch s.r.o.
Čechova 5, Olomouc

Oslavte s námi 30 let

DNE 7. května 2022 OD 14:00 DO 18:00 HODIN POŘÁDÁME SETKÁNÍ S NAŠIMI KLIENTY A VEŘEJNOSTÍ,
PRO KTERÉ JSME PŘIPRAVILI ZÁBAVNÝ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VYSTOUPENÍ AGILITY, UKÁZKY VÝCVIKU PSŮ SPORTOVNÍ KYNOLOGIE,
PREZENTACE KYNOLOGIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR - VYHLEDÁNÍ DROG, PREZENTACE VETERINÁRNÍ PRVNÍ
POMOCI, V PRŮBĚHU PROGRAMU MOHOU VAŠE DĚTI ABSOLVOVAT VZDĚLÁVACÍ OKRUH „MALÝ VETERINÁŘ“,
K DISPOZICI BUDE PROHLÍDKA VETERINÁRNÍ SANITKY A JEJÍHO VYBAVENÍ, PŘEKVAPENÍ ZE ZOO OLOMOUC,
NA ZÁVĚR BOHATÁ TOMBOLA
PRO KLIENTY KLINIKY OBČERSTVENÍ ZDARMA
POUKAZ NA OBČERSTVENÍ SI PROSÍM VYZVEDNĚTE NA NAŠÍ KLINICE DO KONCE DUBNA
ZÚČASTNĚNÍ KLIENTI NAŠEHO PRACOVIŠTĚ OBDRŽÍ 30% SLEVOVÝ POUKAZ NA STOMATOLOGICKÉ
OŠETŘENÍ PLATNÝ DO KONCE ROKU 2022

INZ2203014

AKCE SE ZÚČASTNÍ VYBRANÉ PARTNERSKÉ FIRMY S PREZENTACÍ PRODUKTŮ PRO ZVÍŘATA
MÍSTO KONÁNÍ: AREÁL KYNOLOGICKÉHO KLUBU BYSTROVANY, U ZASTÁVKY 203, BYSTROVANY
VSTUP ZDARMA
VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDR. MICHAEL MAZOCH S.R.O., ČECHOVA 5, OLOMOUC ,TEL: 585428351
WWW.VETERINA-OLOMOUC.CZ

nordictelecom.cz

INZ2203013

www.lekarna.agel.cz

Zajímá Vás problematika stavebního úřadu
nebo koncepčních architektonických a urbanistických
činností samosprávy? Pak hledáme právě Vás! Nemáte
pracovní zkušenosti? Nevadí. Už nějaké máte? Skvělé!
Staňte se odborníkem, který dokáže poradit.
ODBOR STAVEBNÍ a ODBOR STRATEGIE A ŘÍZENÍ
Magistrátu města Olomouce hledá nové kolegy na
pracovní pozice:
 Odborné stavební referenty/referentky do oddělení
pozemních staveb, odbor stavební
 Odborného referenta/referentku do oddělení státní
správy na úseku pozemních komunikací,
 odbor stavební
 Architekta–urbanistu/architektku–urbanistku – do
útvaru hlavního architekta, odbor strategie a řízení
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
 Perspektivní pracovní pozice
 Výborné zaškolení
 Možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje
 Příjemné pracovní prostředí
 Pružnou pracovní dobu
 Přátelský kolektiv
 Zajímavé benefity
Přihlášky zašlete nejpozději do 31. 3. 2022.
Více informací naleznete: http://edeska.olomouc.eu

PR2203008

INZ2203012

*Slevu nelze uplatnit na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
předepsané na lékařský předpis, na aktuálně zlevněné a akční
zboží, na nákup dárkových poukazů a na nákup na e-shopu.

V TOMTO ČÍSLE
7

MĚSTO PŘIPRAVUJE FINÁLNÍ ETAPU
REKONSTRUKCE MAUZOLEA

Rozhovor s Davidem Vlkem, který se
v Olomouci proslavil jako skvělý
vypravěč historek, zamyšlení a příběhů.

Ze zanedbaného místa je opět chlouba
Bezručových sadů. Třetí etapa se bude
týkat krypty a uložených ostatků.
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PŘÍJEZD KOČÁRU ZAHÁJÍ
TURISTICKOU SEZONU
Historický cestovní kočár připomene
sto let úmrtí císaře Karla I. Jeho příjezd
uvede novou turistickou sezonu.

ČERNOVÍR LISTUJE SVOU JIŽ
DVAADVACÁTOU ROČENKOU
Brožuru svým sousedům píše a sestavuje
Jindřich Hovadík už od roku 2000. Náklad
má stejný počet kusů, jako je dnů v roce.

GLOSA
Když zaslechnu slovo varhany, vzpomenu si
na Englerovy barokní varhany. Vzpomenu
si na Antonína Schindlera, který představil
tento královský nástroj tisícům návštěvníků
a vždy je uchvátil závěrečnou improvizací
udivujících barev a technik vrcholících
v burácivém fortissimo. Vybaví se mi

21

VLK Z GRUNTU JAKO
PRODAVAČ PŘÍBĚHŮ

11

BRANISLAV KONRÁD PŘIVEZL DO
OLOMOUCE OLYMPIJSKOU MEDAILI
Čtyřiatřicetiletý gólman hokejové
Mory vybojoval na olympiádě ve
slovenském dresu bronz.

28

DOMOV A SVĚT – NOVÁ VÝSTAVA
V OLOMOUCKÉM MUZEU UMĚNÍ
Expozice ukazuje krajinomalbu
20. století napříč střední Evropou
a propojuje pomezí, nížiny a vrcholy.

i drobný počin v září 1985, k němuž jsem
se odhodlal po strhujícím výkonu jednoho
světového varhaníka. Po festivalových
varhanních koncertech se totiž v chrámu
sv. Mořice netleskalo. A já, každoročně
zklamáván závěrečnou „němohrou“ dlouhé
minuty tiše stojícího publika a rozpačitých
odchodů, příchodů a úklonů umělce – a jsa
čerstvě vybaven zkušeností z frenetických

potlesků v italských chrámech – jsem to
prostě nevydržel. A jednou, jedinkrát jsem
tlesknul. Ozval se sykot, ale hned vzápětí se
strhla lavina osvobozujícího potlesku. Od té
doby se na varhanních i jiných koncertech
v olomouckých chrámech tleská.
Jan Vičar
muzikolog a skladatel

Navštěvujete olomoucké varhanní koncerty?

ANO

NE

NĚKDY

Antonín Kremina
průvodce

Jiří Matějů
moderátor

Alexandra Holasová
administrativní pracovnice

Chodíme na koncerty do svatého
Mořice s manželkou. Podle
programu se ale musíme vždycky
nejdříve dohodnout, na co
půjdeme.

Kdysi jsem chodíval, zvláště za
studentských let. Ta hudba je
úžasná a v osmdesátých letech to
mělo úplně jinou atmosféru. Náboj.
Ale teď už mi na to chybí čas.

Nikdy jsem na žádném nebyla.
Vím, že v Olomouci jsou, a slyšela
jsem, že jsou nádherné, ale já moc
na koncerty nejsem.

OBSAH / ANKETA

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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OZNÁMENÍ
Konání pietního aktu při příležitosti 172.
výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka se uskuteční v pondělí 7. března ve
14 hodin na Žižkově náměstí před pedagogickou fakultou. Akt připravilo město
ve spolupráci s olomouckou vojenskou
posádkou.
Olomouc na konci ledna hostila profesionální průvodce z celého Česka.
Program kromě prohlídky dávného hlavního města Moravy nabídl také exkurze
v interiérech olomoucké radnice, sloupu
Nejsvětější Trojice, vily Primavesi a arcibiskupského paláce.
V pátek 18. března od 18 hodin je v Domě
přírody na programu Soví noc. Návštěvníky čeká setkání se sovami ze stanice
pro handicapované živočichy a večerní
vycházka s lákáním sov. Ukončení po 20.
hodině. Rodinné vstupné činí 200 korun,
je ale nutná rezervace na e-mailu
jiri.popelka@slunakov.cz.

Amelie hledá dobrovolníky! Chcete zpříjemnit čas pacientům na onkologickém
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc?
Povídat si s nimi, číst jim, tvořit spolu nebo
třeba nabízet občerstvení a laskavé slovo
těm, co čekají na vyšetření? Máte-li alespoň hodinu volna týdně a chuť pomáhat,
ozvěte se koordinátorce na e-mail dobrovolnici.olomoucko@amelie-zs.cz nebo na
telefon 734 409 757.
Knihovna města Olomouce v rámci výstavy fotografií opuštěných psů z útulku
vhodných k osvojení pořádá v týdnu od
21. do 26. března v budově na náměstí
Republiky Pamlskovou sbírku. Psí granule, kapsičky, konzervy či jiné pamlsky
předá do olomouckého útulku.

Aukční večer doplní vystoupení smyčcového kvarteta Moravské filharmonie, dětí
ze ZUŠ Žerotín a skupiny Lukáš Mareček
& Friends.

V arcibiskupském paláci zazní 18. března
od 17 hodin koncert k 80. narozeninám
emeritního olomouckého biskupa Josefa Hrdličky. Současně bude slavnostně
představena jeho nová kniha Cestou od
srdce k srdci. Nutná rezervace místa na
e-mailu kupka.jan@ado.cz nebo telefonu
587 405 403.

Svoz komunálního odpadu z chatových
oblastí bude zahájen v pondělí 4. dubna.
Další svozy pak budou probíhat pravidelně vždy v pondělí až do konce října. Stanoviště v chatových oblastech jsou určena
výhradně k ukládání komunálního odpadu z produkce chatařů, nejlépe v uzavřených obalech (pevných sáčcích), aby bylo
zamezeno znečišťování. Stanoviště v žádném případě neslouží k ukládání stavebního či velkoobjemového odpadu.
Rodinný život bobrů – návštěva jejich
ložnice, jídelny, trucovny, spižírny i zahrádky (garáž zatím nemají) můžete prozkoumat ve sluňákovském Domě přírody
od 9:30 v sobotu 19. března. Rodinné
vstupné činí 200 korun.
Do 22. března jsou k vidění v galerii Art
Rubikon v Dobnerově ulici fotografické
obrazy Jadrana Šetlíka.

Obyvatelům Ukrajiny pomáhá
Charita. Lidem zasaženým válkou
pomáhá zajistit základní potřeby,
jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Pokud chcete
pomoct i vy, můžete poslat jakoukoliv částku na účet 55660022/0800.
Variabilní symbol je 104.

Zcela nový Festival zdraví při besedách
s odborníky ukáže cestu, jak se uzdravit
a ne se jen léčit. Bude v kině Metropol od
31. března do 24. dubna. Na akci, která
má ambici změnit pohled a ukázat účinné způsoby léčby, se postupně představí
devět hostů.
Charita Olomouc hledá nové kolegy
a kolegyně do týmu pro Bydlení sv.
Vincence pro osoby s duševním onemocněním a Azylový dům s pečovatelskou službou sv. Kosmy a Damiána
pro lidi bez domova. Více informací je
na webu Charity. Lze se domluvit i na
zkrácený úvazek, případně zajistit rekvalifikační kurz pro pracovníka v sociálních službách.
V pátek 8. dubna bude v kostele Českobratrské církve evangelické v Blahoslavově ulici koncertovat Jaroslav Hutka.
Předprodej vstupenek za 150 korun je
před nedělními bohoslužbami 27. března a 3. dubna.

Vyberte si v galerii, kupte na aukci. Dobročinná aukce pro mobilní hospic Nejste
sami se uskuteční 18. března od 18:30
ve freskovém sále Komenia. Díla k zakoupení si můžete vybrat do 15. března
v městské galerii na Dolním náměstí 7,
kde jsou nyní vystavena. Do aukce pro
dobrou věc je věnovalo šedesát umělců.

Začínající podnikatele, talentované
vědce nebo kreativní umělce podpoří
obchodní centrum Šantovka. Poskytne
jim na týden zdarma prostory. Na ploše
bezmála 50 metrů čtverečních se každý
týden představí nový koncept v projektu
Šantovka Star(t)s.

PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ
do 13. března
19. a 20. března
do 31. března
20. března –
15. dubna
do 15. května
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úplná uzavírka ulic Malinová a Jahodová
oprava silnice III/4436
u Bystrovan – Bia Park
úplná uzavírka ulice K Mlýnku (Lošov)
úplná uzavírka Schweitzerovy – výstavba
přechodu pro chodce
úplná uzavírka křižovatky Schweitzerova–
Zikova–Jeremiášova (stavba tramvajové trati),

www.olomouc.eu

do 30. června
do 30. června
do 30. června
do 7. září

úplná uzavírka ulice Nábřeží
úplná uzavírka Masarykovy (most
přes Moravu)
úplná uzavírka ulice Masarykova v úseku
od Dr. Milady Horákové – Dukelská
výstavba smíšené stezky pro chodce
a cyklisty – ulice Chválkovická

INFORMAČNÍ SERVIS

KRÁLOVNA MORAVSKÝCH VARHAN
ODJELA DO SLOVINSKA
Žádný jiný hudební nástroj z Olomouce a z celé Moravy není tak známý jako Englerovy varhany z kostela
svatého Mořice. Jenže nyní v Olomouci chybí, jsou na generálce ve Slovinsku.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Zcela rozebraná hrací část Královny
moravských varhan, jak se nástroji už
v 18. století říkalo, odjela z kostela svatého Mořice koncem ledna do varhanářské dílny ve Slovinsku. Rozložený nástroj
byl tak rozměrný, že 500 kilometrů
dlouhou cestu s ním musel kamion
zvládnout natřikrát. Do Olomouce se
restaurované dílo vrátí zřejmě v květnu.

MICHAL FOLTA

Rekonstrukce gotického chrámu svatého Mořice je sice už po stavební stránce
u konce, jeden podstatný detail ale ještě
chybí. Slavné barokní varhany z dílny vratislavského varhanáře Michaela Englera,
rozšířené firmou Rieger-Kloss v 60. a 70.
letech minulého století o další prvky, jsou
v odborné péči restaurátorů. Smlouva
s renomovanou firmou Škrabl ze slovinského města Rogaška Slatina sice byla
podepsána už na podzim roku 2020, nicméně složitá administrativa a komplikace
s covidem znamenaly, že vzácný nástroj
odvezli k odborníkům až letos.
„Pro nás to je mimořádně významná zakázka, jedna z našich největších.
Englerovy varhany mají mezi varhanáři
v celé Evropě velmi dobrý zvuk a jsou vizitkou Olomouce,“ potvrdil Anton Škrabl,
šéf slovinské varhanářské firmy, který
byl v Olomouci osobně přítomen nakládání první části rozebraných varhan do
kamionu.

Přes osm tisíc píšťal
Od roku 1969 šíří tyto varhany slávu
města v zahraničí i díky Mezinárodnímu
varhannímu festivalu. Význam zakázky
podle Antona Škrabla ovšem podtrhuje
i fakt, že jde fyzicky o jedny z největších
varhan ve střední Evropě. „Ukázalo se, že
u nás neexistuje firma, která by dokázala
v tak krátkém čase tak náročnou zakázku provést,“ vysvětlil organolog Jan Gottwald jeden z důvodů, proč velké varhany
od svatého Mořice odjely do Slovinska.
Firma Škrabl patří k největším a nejkvalitnějším na světě. Od začátku devadesátých let už renovovala a sestavila
čtyři stovky historických i novodobých
nástrojů pro zákazníky z různých koutů
Evropy. Firma má i velké dílenské zázemí,
bez kterého by oprava takového nástroje
nebyla proveditelná.
„Práce by měla být dokončena v květnu, kdy varhany po částech opět dovezeme zpátky do Olomouce a nástroj bude
znovu sestaven,“ upřesnil Anton Škrabl.
Sestavování bude složité, vždyť jen píšťal
je v nástroji 8012 a celkově rozložené
varhany zabíraly ve skladišti u nádraží tři
prostorné místnosti.
„Na konci tohoto roku by je Olomoučané už mohli slyšet. Do mezinárodního
varhanního festivalu, který bývá v září, se
ale pravděpodobně zapojí až příští rok,“
dodal Jan Gottwald.

Výměna dosluhujících materiálů
Varhany tvoří vzhledem k přestavbám
během dvou a půl století několik vrstev
a částí. Při zvažování povahy současné
rekonstrukce převážil odborný názor
vyhnout se radikálnímu restaurování,
které by odstranilo dostavby a mířilo až
do prapůvodní barokní vrstvy, záměrem je nástroj opravit a ponechat mu
i novější části z 60. let minulého století.
V podstatě tedy jde o konzervaci současné podoby a o výměnu všech elektrických
a funkčních materiálů, které jsou za hranicí životnosti.
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Původní barokní nástroj pro olomoucký chrám vytvořil na zakázku mořického
probošta hraběte Františka Řehoře Gianiniho Michael Engler ze slezské Vratislavi.
Práce mu trvala pět let (1740–1745) a už
tehdy šlo o jeden z největších nástrojů,
říkalo se mu Královna moravských varhan. Nástroj byl pak několikrát upraven a podstatně rozšířen, naposledy při
rekonstrukci zhruba před šedesáti lety.
Jeho současná generální rekonstrukce
vyjde na přibližně 38 milionů korun.

JSOU MOŘICKÉ VARHANY
OPRAVDU ENGLEROVY?
Varhany z chrámu sv. Mořice jsou
obecně známy jako Englerovy. Odborníci však mají s tímto označením problém. Současný obrovský
hudební nástroj je totiž jen zčásti
tím, co v letech 1740–1745 vytvořil vratislavský varhanář. Nástroj
byl v dalších staletích mnohokrát rekonstruován a doplňován,
nejvíce ve 20. století. Podle Jana
Gottwalda prošly varhany několika
významnými přestavbami již v 18.
století a dále v letech 1843 a 1924.
Zásadní změny se odehrály v letech 1959 až 1971. Tato fakta bývala dříve upozaděna, aby vzrostla
míra historicity svatomořických
varhan. Správně by se tak podle
Jana Gottwalda mělo hovořit spíše o varhanách Rieger-Kloss op.
3287, které vznikly na bázi nástroje
Michaela Englera z roku 1745 v letech 1959–1971. Na tom není nic
špatného –sám Anton Škrabl, šéf
firmy, která varhany opravuje, říká,
že ho právě neobvyklá kombinace
barokního a moderního nástroje
z 20. století odborně zajímala a lákala. Jen je tedy zřejmé, že obecně
užívaný pojem Englerovy varhany
je zjednodušující a nepřesný.

ENGLEROVY VARHANY

MĚSTO PŘIPRAVUJE FINÁLNÍ ETAPU
REKONSTRUKCE MAUZOLEA
Ze zanedbaného místa je opět chlouba
Bezručových sadů.
Jihoslovanské mauzoleum má za sebou
úspěšné dvě etapy oprav, které vrátily původní eleganci antikizující neoklasicistní
stavbě architekta Huberta Austa. K dokonalosti zbývá ještě závěrečná etapa –
rekonstrukce podzemní části mauzolea
s tělesnými ostatky jihoslovanských vojínů.
„Rozhodli jsme se požádat o dotaci
z výzvy ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby. Mauzoleum
si zaslouží dovést celou rekonstrukci do
úspěšného finále,“ řekla náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Nejprve byla opravena kaple
První dvě etapy oprav proběhly v letech
2016–2017, kdy byla odstraněna vlhkost
a opraveny terasy se schodišti, a v letech
2018–2019, kdy řemeslníci a restaurátoři
opravili exteriér i interiér kaple včetně
fresek.
Celá třetí etapa se týká prostoru skrytého pod kaplí, kde je nyní provizorně
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zazděná krypta s ostatky jugoslávských
vojáků zemřelých v olomouckých vojenských nemocnicích během první světové
války. K nim později přibyly ostatky jihoslovanských vojáků i z jiných částí republiky. Momentálně je jich uložených
zřejmě 1224. Ostatky jsou v malých dřevěných rakvích s číselným označením,
poskládané do železných regálů.

Na řadě je krypta a dezinfekce
ostatků
„V třetí etapě bude nejprve provedena stavební rekonstrukce krypty včetně
nové elektroinstalace,“ vysvětlila náměstkyně Záleská.
Ostatky s rakvemi budou po podrobném zadokumentování dočasně deponovány a v době oprav krypty budou
odborně restaurovány. „Jednotlivé rakve
projdou čištěním, mírně poškozené se
opraví a silně poškozené nahradí kopiemi,“ dodala náměstkyně. Také ostatky
budou očištěny, desinfikovány, konzervovány a poté navráceny zpět do rakví
v kryptě mauzolea. Rekonstrukce čeká
také tyčové police zazděné v nikách
a původní závěsy na věnce a svítidla.
Zásah restaurátora si vyžádá i pískovcový reliéf truchlící ženy, který vytvořil
olomoucký sochař Julius Pelikán.
Stavební úpravy krypty a restaurátorské práce proběhnou v příštím roce.
V tom dalším budou odborně ošetřeny
rakve s ostatky. Celkové náklady na první dvě etapy přesáhly 12 milionů korun,
u finální třetí etapy se předpokládají náklady přes 6,8 milionu korun. Dotace od
ministerstva obrany může činit až osmdesát procent z této částky. mif

Oblečený strom
Na tři únorové týdny dostal platan
před nádražím štrikovaný kabátek.
„Maminky, babičky i děti společně uháčkovaly kabátek letos
na téma Písmena. Každý si měl
vybrat jedno písmeno z názvu
Dům dětí a mládeže Olomouc a
vyháčkovat jej, vyšít nebo vyplést.
A jedna rodina poskládala z těchto písmen úplně jinou větu,“ objasnila Šárka Marxová Kvochová.
A ta věta zněla: Ať mládí může
do Olomouce. pok

Stvůra je pryč
Zdobila? Hyzdila? Pro někoho andělská křídla, pro jiné srdce nebo
ocas velryby. Měla 12 tun, měřila
12 metrů a stvořil ji olomoucký
sochař Jan Dostál. Svou obří plastiku pojmenoval Stvůra.
Od jara do října 2020 měla stát ve
Smetanových sadech a pak odjet do
Německa. Odjela až nyní. Termín její
deinstalace oddálil covid. pok

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

7

RADNIČNÍ VĚŽ DOPLNILY
HISTORICKÉ ARTEFAKTY
Zajímavá muzejní expozice vznikla při
obnově historické olomoucké radnice
v přízemí její nejvyšší věže. Expozice ukazuje zejména keramické památky včetně
vzácné románské dlažby z 12. století
a také historické mince a medaile, které
byly uloženy v makovici radniční věže.
Do malé místnosti, kde začíná dřevěné schodiště na vyhlídku ve věži, byly
instalovány dvě prosklené vitríny s archeologickými nálezy. V menší boční
vitríně vlevo od vstupu je dokumentována radniční věž a památky vyjmuté
z jejich makovic, respektive jejich kopie.
Originály dokladů z věžních makovic se
dochovaly z let 1551–2019 a jsou uloženy
ve Státním okresním archivu a Vlastivědném muzeu.

Obchod a řemeslo
„Ve velké čelní vitríně jsou archeologické nálezy, které přeneseně poukazují
na souvislost mezi budovou středověké
radnice obklopenou kupeckými krámky
a původním kupeckým domem. Artefakty

pocházejí ze záchranných archeologických výzkumů prováděných na území
historického jádra města,“ uvedla Jitka Lučanová z Informačního centra.
Důležitým kritériem výběru vystavených nálezů byl požadavek, aby nebyly
náchylné k degradaci při vystavení, což
je především keramika. Druhým klíčem
selekce bylo, aby se předměty vztahovaly
k obchodu, dálkovým trasám a řemeslu.
Protože byla volba zúžena pouze na keramiku, je její fungování v rámci dálkového
obchodu až na určité výjimky jen obtížně
doložitelné. Hrnčířské řemeslo vystavená
keramika ale vystihuje velmi dobře.
Památkáři vybrali exponáty od 12. do
do počátku 16. století, kdy se projevuje
změna výrobní technologie. Od hrubších
obtáčených nádob ze 13. století po tenkostěnné, na rychlém hrnčířském kruhu
vytáčené nádoby z 15. až počátku 16.
století.

kostela na Dolním náměstí z dvanáctého
století, které byly tvarovány zřejmě pomocí dřevěné formy. Dále je tam soubor
drobných plastik zvířátek i torzo ruky,“
popsala Lučanová.
Vystavena je i hlava koně z aquamanile (nádoba sloužící k mytí rukou) ze 14.
století. Jednotlivé police vždy představují
kolekci nálezů ze stejného časového období a jedné olomoucké lokality – Dolní náměstí, třída Svobody, Uhelná ulice.
V ústřední nice je vystaven exkluzivní nález – keramická „pečeť“ s opisem Sigillum
S. Venceslai, tedy pečeť sv. Václava. Zřejmě
se jedná o gotickou obchodní známku či
kolek, kterým bylo opatřeno nějaké zboží.
Expozici vytvořili Leoš Mlčák z Arcidiecézního muzea a Richard Zatloukal
z odboru archeologie olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.
Zájemci ji mohou zhlédnout v rámci výstupu na radniční věž s průvodcem.
Denně jsou k dispozici dva termíny
prohlídek v 11 a 15 hodin, od června se
pak konají výstupy na věž čtyřikrát denně
v rámci prohlídky Olomouc v kostce. mif

Románská dlažba i plastiky
„Návštěvník může ve věži vidět také
unikátní románské dlaždice z podlahy

Zahrádky

Vídeňská zastávka

Velvyslanec

Restaurační a kavárenské zahrádky tvoří
významnou součást veřejného prostoru
a pro jejich vzhled v památkové rezervaci by měla platit nová jednotná pravidla z útvaru hlavního architekta. Město
připravuje metodiku a diskutuje o ní
s majiteli provozoven. „Chtěli jsme znát
jejich připomínky a názory a také si vyslechnout jejich zkušenosti. Je to pro obě
strany důležité zvlášť v této době,“ uvedla k chystanému konceptu náměstkyně
primátora Markéta Záleská. ste

Tramvajovou zastávku U Bystřičky ve
směru k hlavnímu nádraží čeká velká rekonstrukce. Během jara ji město přebuduje na zastávku vídeňského typu, jaká
je i u Výstaviště Flora. „Probíhající stavbu
protipovodňových opatření a souvisejících uzavírek chceme využít k rekonstrukci zastávky, aby vše bylo hotové v době,
kdy budou dokončeny práce kolem mostu
a koryta řeky,“ potvrdil náměstek primátora Martin Major. V Masarykově ulici následně vznikne zona 30. jau

Arménský velvyslanec Ašot Hovakimjan
navštívil v polovině února Olomouc.
„Má návštěva by neměla být jen zdvořilostní,“ představil svůj zájem řešit
konkrétní témata, která by se mohla rozvinout ve faktickou spolupráci regionu
s arménskou protistranou. V Olomouci
se údajně rýsuje i možnost navázání obchodních kontaktů. Dvě olomoucké firmy
se ve vzájemné kooperaci chystají investovat právě v Arménii, která je spojnicí
mezi Evropou a asijským trhem. jau
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PŘÍJEZD KOČÁRU ZAHÁJÍ
TURISTICKOU SEZONU
Olomouckem projede historický cestovní kočár jako připomínka sta let od úmrtí
posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Jeho příjezd na Horní náměstí
uvede v Olomouci turistickou sezonu.
Muzeum kočárů z Čech pod Kosířem
k výročí vypravuje kočár vezoucí arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hříště,

který se 16. prosince 1917 setkal s císařem v Olomouci. Karel I. se tehdy účastnil slavnostního obnoveného vysvěcení
kostela Panny Marie Sněžné.
Kočár zavítá v sobotu 26. března do
Olomouce v 13:15 a zdrží se hodinu.
„V programu spatříte postavy dávné historie, cechmistra, mistra kočího, lokaje
a podkoní, muzikanta, kardinála a jízdní

hlídku několika mužů prvního Hulánského regimentu pro ochranu všech cestujících. Kočár plný osob a zavazadel přiváží
také dárky, které na místě zastavení
rozdáváme dětem,“ předeslal Václav Obr
z Muzea kočárů.
Tento den bude zároveň zahájením
sezony a Olomoučané se mohou stát
turisty ve vlastním městě. Vše jim bude
po rezervaci k dispozici zdarma. „Malá
ochutnávka turistických specialit zahrnuje výstup na věž radnice a prohlídku
nové expozice, prohlídku slavnostního
sálu v Komeniu nebo komentovanou procházku Za branami města. To vše doplní
vystoupení historických skupin a Ološlap,“ uvedla vedoucí odboru cestovního
ruchu magistrátu Karin Vykydalová.
Rezervace na prohlídky začíná
11. března na čísle 585 513 385 nebo na
e-mailu infocentrum@olomouc.eu. pok

Do kaple katedrály uloží
ostatky čtyř svatých osobností
Ostatky svatých Jana Pavla II., Matky Terezy a Adama Chmielovského, stejně jako ostatky blahoslaveného Karla I. Rakouského budou v sobotu 2. dubna uloženy do kaple svatého
Stanislava v olomoucké katedrále.
„Všechny tyto osobnosti se výrazně zapsaly do světových dějin a za své zásluhy byly kanonizovány nebo blahoslaveny katolickou církví, ale také všechny navštívily za svého života
Olomouc,“ připomněla náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Ostatky povýšených ke cti oltáře se podařilo do Olomouce
získat díky iniciativě a z rozhodnutí arcibiskupa Jana Graubnera.
Zvláštní pozornost bude ve dnech 1. a 2. dubna věnována
blahoslavenému Karlovi Habsburskému, od jehož úmrtí uplyne sto let. Řada akcí připomene jeho život a vládu, veřejné
i soukromé aktivity ovlivněné pevnými a hluboce zakořeněnými postoji věřícího křesťana. Pozornost bude věnována také
105. výročí jeho pobytu v Olomouci.
Již 31. března se uskuteční na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého významná konference, která je věnována
Karlu I. V dalších dnech se uskuteční výstavy, slavnostní zvonění,
modlitby a speciální program v katedrále svatého Václava. dtx
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Jan Pavel II.
(1920-2005)
První slovanský papež
polského původu, jehož
pontifikát probíhal v letech 1978–2005.

Karel I. Rakouský
(1887–1922)
Poslední rakouský císař,
uherský a český král, iniciátor a podporovatel řady
sociálních reforem.

Matka Tereza
(1910–1997)
Řeholnice pocházející
z Albánie, respektovaná
autorita v oblasti pomoci
bližnímu.

Adam Chmielovský
(1845–1916)
Polský řeholník, neúnavný
zakladatel charitativních
zařízení poskytujících útočiště a pomoc všem potřebným a nemocným.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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ODSTARTOVAL NOVÝ ROČNÍK
SOUTĚŽE VYTUŇ SI ŠKOLU
V půlce února se rozjel druhý ročník soutěže olomouckých základních škol s názvem Vytuň si školu. Děti si v ní vyzkoušejí
projektové řízení, jehož cílem je vylepšit
vlastní školu nebo její blízké okolí.
Tři nejlepší školní týmy získají od města 30 tisíc korun na uskutečnění svého
projektu. Vyhlášená soutěž má podpořit
inspirativní a přínosné projekty žáků druhých stupňů základních škol, poskytnout
finanční prostředky na jejich provedení
a také je zviditelnit.

Co je smyslem
„Smyslem soutěže je zapojení žáků do
rozhodování. Mimo práce v týmu, kdy budou muset vzájemně spolupracovat, dělat
kompromisy při rozhodování a argumentovat, získají také cenné zkušenosti s projektovým řízením a s prezentací projektů
před publikem,“ objasnil základní principy

školní soutěže primátor Mirek Žbánek.
I tentokrát si budou žáci vybírat
jedno ze čtyř základních témat – zdraví a pohyb, ochrana životního prostředí, zvelebení prostor nebo vzdělávací
aktivity. Soutěžit budou ve třech až
šestičlenných týmech zahrnujících vždy
také jednoho pedagoga. Své žádosti mohou školy zasílat do konce dubna.
„V první půlce května proběhne první kolo hodnocení a do finále, které se
bude konat na začátku června, se dostane pět nejlepších týmů, jež si po prezentaci svých projektů odhlasují vítěze.
Odměnu získají tři týmy, které v hlasování obdrží nejvíce bodů,“ popsal
pravidla soutěže náměstek pro školství
Karel Konečný.

Co je nového
Oproti prvnímu ročníku soutěže došlo
k několika dílčím změnám. V první řadě

byla upravena pravidla, která nyní lépe
odrážejí skutečný průběh soutěže a eliminují nejasnosti, se kterými se pořadatelé a soutěžní týmy v prvním ročníku
setkali. Pozměněn byl i harmonogram.
„V loňském roce měly týmy poměrně krátkou dobu na přípravu projektů
a podání žádosti, ale i na samotné provedení svých záměrů. Letos budou mít
žáci více času si své projekty promyslet
a následně i uskutečnit. Proto očekáváme větší množství přihlášených týmů
do soutěže, ale i větší rozmanitost
a propracovanost předložených projektů,“ uvedl koordinátor Místní Agendy 21
Radek Hloch.
Poslední novinkou je navýšení odměny pro nejlepší tři týmy, která se zvýšila
z loňských 20 tisíc na letošních 30 tisíc
korun pro každý vítězný tým.

Minulý ročník
Soutěž město vyhlašuje v rámci Místní
Agendy 21. Loňského prvního ročníku
soutěže se zúčastnilo šest soutěžních
týmů. Na prvním místě se umístila FZŠ
Hálkova, která si vylepšila klubovnu.
Druhé místo obsadil tým Základní školy
Holečkova, který si vytvořil venkovní
prostor Doupě, a bronz brala Základní
škola Svatoplukova s projektem vylepšení čtenářského koutku. ste

Regionální ředitel regionu Olomouc Oldřich Klanica z pojišťovny Kooperativa:

Co je vlastně správně nastavené životní pojištění? Na co by neměl nikdo zapomenout?
Určitě hlavně na pokrytí těch nejvážnějších
rizik, které nejvíce ohrožují zdraví a život.
Tedy vážná onemocnění či úrazy, invalidita, prostě věci, které ohrozí a určitě změní
finanční situaci celé rodiny. Toto by měl být
základ životního pojištění, který si každý
podle sebe pak může doplňovat o krytí dalších rizik.
Chápou to klienti? Nebo je třeba je spíše
přesvědčit?
Většinou to chápou, ale je určitě dobře, když
se poradí s odborníkem, tedy pojišťovacím
poradcem. Z průzkumu, který jsme si nechali
zpracovat u agentury IPSOS vyplývá, že většina respondentů (77 %) preferuje v životním
pojištění ochranu před vážnými riziky. Pojištění drobných úrazů by upřednostnilo 23 %
dotazovaných.
Když pojištění vážných rizik mají, jsou
dostatečné i pojistné částky, tedy peníze,
které v případě, že se něco stane, od pojišťovny dostanou?
Nízké pojistné částky jsou určitě problém.
Například u nás je průměrná výše u vážných
onemocnění 200 tisíc Kč. Podobně je to
u pojištění invalidity, kde se průměrná výše
pohybuje kolem 400 000 Kč. U klienta s průměrných příjmem, který by se stal invalidním
a chtěl by si udržet stávající životní styl by
mu tato částka vydržela jen něco přes dva
roky. Správně by měla být spíše v milionech.
Proto se dlouhodobě snažíme o závažných
onemocněních a jejich dopadech detailně
informovat, podporovat jejich prevenci a zatraktivňovat možnost jejich pojištění. Například i v nové verzi FLEXI, kterou jsme právě
uvedli na trh.
Jaké výhody v nové verzi klienti najdou?
Například až 30% slevu na rizikové pojistné
při komplexním pojištění vážných onemocnění, invalidity, trvalých následků nemoci
nebo úmrtí. Zmínit můžeme také odpuštění
všech správních poplatků při měsíčním pojistném 1000 Kč a více nebo odstranění výluk
na příčiny před počátkem pojištění. Věříme,
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že tak budeme
klienty
motivovat
k nastavení
dostatečných
limitů pro ta
nejvážnější
rizika ohrožujícími život
jednotlivců
i rodin.
Životní pojišOldřich Klanica – regionální
tění si sjedředitel regionu Olomouc
náváme v podstatě na celý život. Může ho klient v průběhu
trvání upravovat?
Trh v minulosti trápil nešvar přepojišťování
smluv po pár letech. To bylo samozřejmě
pro klienta nevýhodné a dnes si to již klienti
dobře uvědomují. Abychom ještě podpořili
dlouhodobost životního pojištění a klientovi
vylepšili jeho parametry, zahrnuli jsme do
nového FLEXI bonus za věrnost. Za každých
5 let trvání pojištění klientovi navýšíme pojistné plnění u všech významných rizik o 5 %,
aniž by se mu zvyšovala platba pojistného. Maximální navýšení pojistného plnění
je 20 %. A se smlouvou se dá velmi dobře
pracovat po celou dobu jejího trvání tak, aby
odpovídala měnící se životní situaci klienta.
Vraťme se ještě konkrétně k novému FLEXI. Jaké další výhody zde klienti najdou?
Unikátní součástí nového FLEXI je bonus CESTA KE ZDRAVÍ, který přináší až
100 000Kč na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů. Klient jej může využít na zdravotní pomůcky, na lázně, ošetřovatelskou
péči, ale například i na úpravu řízení vozidla
nebo úpravy bydlení. Dále přináší bonus na
prevenci nad rámec procedur hrazených
zdravotní pojišťovnou až 3 000 Kč každých
pět let. Zároveň přestaneme rozlišovat rizikovost zaměstnání klienta, nebo zda pro zábavu sportuje. Policista tedy získá pojištění
za stejnou cenu jako úředník, a pokud není
profesionálním sportovcem, nebudeme mu
účtovat ani přirážku za sport.

www.olomouc.eu
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ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MUSÍ ŘEŠIT
HLAVNĚ NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKA

ŽÁCI A STUDENTI

Černovír listuje svou 22. ročenkou
V konzumu, v trafice nebo na detašovaném pracovišti magistrátu je sousedům
k dispozici zdarma Černovírská ročenka.
Jindřich Hovadík ji píše a sestavuje od
roku 2000. Náklad má počet 365 kusů,
jako je dnů v roce.
„Ten náklad je netypický, ale vychází ze
zájmu a z počtu domácností,“ objasnil
Hovadík. Poprvé byl osloven v roce 1999
tehdejším předsedou komise městské části Ladislavem Řoudilem, aby něco sepsal
k 750. výročí první písemné zmínky o Černovíru. „Tehdy vznikla výroční publikace,
na které se podílel i historik a černovírský rodák Rudolf Hradečný. Vyšla o rok
později, tedy v roce 2000. Pak mě napadlo
dělat něco podobného pravidelně,“ vzpomněl bývalý novinář Jindřich Hovadík.
Ročenka mívá rozsah od 28 do 36 stránek podle počtu událostí a lidé si ji prý
doma i zakládají.
„Když se o něčem dozvím, vyfotím
to a pak o tom napíšu,“ podělil se Hovadík o recept. Další ingredience tvoří

reference o místních spolcích, publicistika nebo rozhovory s jubilanty a pamětníky. „Zpravidla ročenku sestavuji
o Vánocích, ten vánoční týden a silvestra
tomu už léta obětuji,“ přiznal autor.
Spolkový život v Černovíře podle něj
tvoří hlavně dobrovolní hasiči, Sokol, Slovan Černovír nebo třeba kejklíři. Nedávno vznikl i Čekos – Černovírský komunitní
spolek, i o něm se píše v ročence s letopočtem 2021.
Co se týče publicistiky, věnuje se
Hovadík už dlouhodobě rodině faráře
Vladimíra Petřka. Byl to právě on, kdo
ukrýval hrdé Heydrichovy atentátníky
ve sklepení kostela v pražské Resslově
ulici. „Letošní kapitola je věnována jedné
z Petřkových sester, pocházel z Černovíra z deseti dětí,“ připomněl Hovadík. Za
úspěch považuje i to, že se mu podařilo vyřešit dotaz slovenského badatele
Róberta Vico adresovaný v roce 2021
olomouckému primátorovi. Pátral po
nadporučíkovi Františku Švébišovi z Cyklistického praporu 4 v Sabinově, o němž

se vědělo jen jediné: v roce 1935 dostal
dovolenou do Černovíra.
Autor černovírské ročenky nikdy nelitoval svého volného času, který jejímu psaní
a sestavování věnoval. „Je to pěkná práce,
která mi dává uspokojení,“ prohlásil.
Vydávání ročenky financuje magistrát. pok

Studie pro rybníček na Tabuláku Pět laviček v Hodolanech
Na Tabulovém vrchu nedaleko parku Malého prince je chátrající přírodní zákoutí, které by místní chtěli vylepšit. Betonová
vodní nádrž za základní školou ve Stupkově ulici zchátrala
a začala propouštět vodu. Rybníček, jak jí mnozí říkají, by si zasloužil opravit. Kdysi býval domovem pro žáby a kachny a celá
lokalita sloužila k relaxaci.
„Komise městské části již několik let hledá cestu, jak celé toto
prostranství revitalizovat a estetizovat, aby se rybníček zbavil průsaků a mohl být plný vody, která by se získala z prohloubené studny.
Nemusel by se tak napouštět pitnou vodou z městského vodovodu,“
uvedl předseda Komice městské části Tabulový Vrch Josef Kaštil.
Podle něj by okolí rybníčku potřebovalo také zkrášlit zelení.
Komise proto požádala o zpracování studie na estetizaci
celé této lokality. pok

NAŠI SOUSEDÉ

Pět nových laviček je od února v Nových Hodolanech u dětského hřiště na Blanické ulici. Vzhledem k hojné návštěvě hřiště je
tam nechala nainstalovat komise městské části.
„Vyslyšeli jsme prosby rodičů, kteří si přáli více laviček, aby
mohli spočinout při hlídání svých ratolestí. Dosavadní častou
praxí bylo přemísťování laviček od pískoviště k travnaté ploše
hřiště. Pak ale u pískoviště chyběly,“ objasnil předseda komise
Svatopluk Binder.
Komise se domluvila s odborem dopravy a územního rozvoje, že lavičky nebudou zcela nové, ale renovované. „Snažíme se
trvale estetizovat naše okolí a zároveň i šetřit městské finance,
proto jsme využili lavičky z mobiliářové rezervy. Věříme, že poslouží úplně stejně, jako kdybychom pořídili nové,“ dodal předseda Binder. dtx

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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JAK CO NEJLÉPE NAKLÁDAT S ENERGIEMI?
HOSPODÁRNĚ.
Rychlý růst cen energií nezaskočil jen domácnosti a firmy, ale
také obce a města. Ze svých rozpočtů musí ukrojit víc peněz za
svícení v ulicích, provoz hromadné dopravy i topení ve školách.
RADKA ŠTĚDRÁ, JANA DOLEŽELOVÁ

Jak vypadá hledání úspor v Olomouci? Znamená konkrétní kroky, jako jsou modernizace veřejného osvětlení nebo třeba instalace fotovoltaických elektráren na budovy škol. Systémovým
řešením pro město je pak zavádění energetického managementu, díky kterému lze předem vysledovat, kde jsou slabá místa
při nakládání s energiemi.

Cena elektřiny pro město
Olomouc soutěží cenu elektrické energie formou aukce na
Českomoravské komoditní burze Kladno od roku 2013. A to
pro všechna odběrná místa nejen městských budov, ale i svých
příspěvkových organizací – základních a mateřských škol, divadla, zoologické zahrady i městských akciových společností, kterými jsou Dopravní podnik, Technické služby, Aquapark
nebo Plavecký stadion.
„Elektřinu pro roky 2022 a 2023 jsme soutěžili jako obvykle prostřednictvím aukce, která proběhla v srpnu loňského
roku. Nárůst cen bylo možné sledovat už tehdy a podle očekávání šly ceny energie od té doby ještě výrazně nahoru. Při
srovnání cenového pekla, které pak nastalo během loňského září, to však byly ceny akceptovatelné,“ vysvětlil primátor
Mirek Žbánek.
Vysoutěžená cena silové energie (neregulovaná část) za
všechna odběrná místa činila nárůst o 43 procent. Objemově
to bylo z 80 na 115 milionů korun. „Největší dopad na odběr
elektrické energie se tak promítl u Technických služeb za veřejné osvětlení a u Dopravního podniku za tramvajovou dopravu.
Těm jsme proto už v návrhu rozpočtu navýšili úhrady o třicet
milionů a navýšeny byly rovněž příspěvky školám. Provozní
výdaje samotného magistrátu zůstaly na úrovni roku 2021, což
značí, že jsme tyto zvýšené náklady nařídili pokrýt úsporami
v jiných položkách,“ popsal ekonomický náměstek primátora
Otakar Štěpán Bačák.
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Zateplení i chytré technologie
Zodpovědné a hospodárné nakládání s energiemi však nemá
spojitost pouze s rostoucími cenami na trhu, i když nárůst cen
za energie samozřejmě důraz na úspory jen umocňuje. Šetřením energiemi se Olomouc systematicky zabývá už několik let.
A všechna takto uplatňovaná opatření generují nejen úsporu,
ale zároveň pomáhají snižovat uhlíkovou stopu.
Nejúčinnější způsob, jak v budoucnosti zamezit ztrátám tepelné energie, je pokračovat v plánu urychleného zateplování
budov. To město postupně provádí například na budovách škol
a školek. Již přibližně za měsíc se po ročním zastavení provozu
konečně otevře zrekonstruovaná mateřská škola Barevný svět
v Dělnické ulici v Neředíně, jejíž objekty budou opatřeny zateplenou obálkou a fasádou. Energie se ale šetří nejen zateplováním, výměnou oken a instalací rekuperací, ale i použitím
moderních technologií. A aktuálně se to děje i díky efektivní
spolupráci s odbornými firmami. Město se tak nemusí omezovat pouze na stavební úpravy, ale k dalším úsporám se dobere
také pomocí chytrých technologických řešení. Pilotním projektem v této oblasti je právě rekonstrukce MŠ Barevný svět, kde
společnost Veolia Energie ČR sponzorsky zajistila chytrá řešení
za více než půl milionu korun.
„Podařilo se nám dojednat spolupráci, která se rozhodla
v mateřince na Dělnické uskutečnit pilotní projekt a doplnit
naši rekonstrukci o energeticky úsporné prvky, jako je smart
osvětlení a fotovoltaický systém. Nejen že se tak zvýší energetická úspora, ale systém bude sloužit i jako výchovné téma
využití energie z obnovitelných zdrojů,“ těší se z navázané spolupráce náměstek primátora pro školství Karel Konečný.
A obdobná opatření jsou v plánu i na dalších budovách škol
a školek. Stejně jako na Dělnické už se Veolia Energie zapojila také na Základní škole Stupkova. „Určitě bychom v této
spolupráci rádi pokračovali. Toto jsou technologie a opatření,
která umíme. Naši spolupráci vnímáme také jako osvětu pro
veřejnost, jak lze k potřebě úspor přistupovat,“ uvedl Kamil
Vrbka, ředitel regionu Střední Morava Veolia Energie ČR. Na
střechách školy a školky tak firma dodatečně instaluje ještě
fotovoltaický systém a v několika třídách zapojí chytrá svítidla, jejichž intenzitu a teplotu si budou moci učitelé regulovat
přesně podle potřeby.
TÉMA

Další, časově i finančně náročná akce čeká v letošním roce
mateřskou školu Husitská, kde se bude zateplovat hlavní budova areálu. V příštím roce by pak mohla následovat komplexní rekonstrukce MŠ Baarova v Chomoutově, která bude navíc
spojená s kapacitním rozšířením a zateplením objektu. Výrazné
úspory na spotřebě energií si město slibuje také od rekonstrukcí dalších přibližně deseti velkých objektů základních a mateřských škol, které plánuje provést v dalších letech.
„Na tyto rekonstrukce a zateplování sice využíváme dotační
tituly, ty ale většinou pokryjí náklady na stavební akce jenom
z části, někdy ani ne z poloviny. Nároky na městský rozpočet
pak jdou do desítek milionů korun, což nás nutí rozvrhnout zahájení plánovaných akcí třeba až na tři a více let dopředu,“ poznamenal náměstek Konečný.

Šance na dotace a zaručené úspory
Správně sestavit a vypočítat projekt k dosažení co možná nejvyšších úspor není snadné. V rámci projektu energetických
služeb, tedy EPC projektů, je to však jistota. Díky žádosti z programu Elena, do kterého se nyní Olomouc zapojila, tak bude
možné využít odborné poradenství. „Sestavit EPC projekt sice
není jednoduché, ale když se to podaří, má to mnoho pozitiv.
Jsou to projekty se zaručeným výsledkem, které se financují
z úspor a neznamenají žádnou zátěž pro rozpočet města. Díky
nim máme našlápnuto k energetickým úsporám, které nám sníží
náklady až o dva a půl milionu korun ročně,“ řekl primátor Žbánek. EPC projekty se budou týkat celkem sedmi olomouckých
škol a školek, na dvanácti budovách (ZŠ Demlova, ZŠ Gorkého,
4 objekty ZŠ a MŠ Holice, 2 objekty ZŠ a MŠ Holečkova, 2 objekty
ZŠ a MŠ Nedvědova, ZŠ Helsinská, ZŠ a MŠ Řezníčkova).

POMOC PŘI FINANČNÍ TÍSNI SPOJENÉ
S RŮSTEM CEN ENERGIÍ
Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené
s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na
jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může
vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení, a to prostřednictvím mimo jiné těchto dávek:
Doplatek na bydlení – tato dávka pomoci v hmotné
nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce
nestačí, ani po přiznání příspěvku na bydlení, na úhradu
odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (nájem,
služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení se stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení
zůstala částka na živobytí.
Mimořádná okamžitá pomoc –může poskytnout pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru,
kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například
se může jednat o situace spojené s finančními problémy
v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na
zaměstnance Úřadu práce osobně nebo volejte na speciální linku 950 180 070 ham
Podrobnosti na www.mpsv.cz.
Cena za 1 KWh

8 Kč
9
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Plán obnovy veřejného osvětlení

3

Další možností, jak ušetřit na energiích, je modernizace veřejného osvětlení. Moderní LED svítidla už osvětlují výpadovku
směrem na Ostravu. V ulicích Tovární a Lipenská je místo 225
zastaralých výbojkových svítidel nové LED osvětlení, které
umožňuje regulovat intenzitu i podíl modré složky světla.
„Zatímco stará světla měla příkon 270 wattů, nová mají jen
50 wattů, a to je zásadní úspora,“ reagoval Pavel Dostál, ředitel
Technických služeb, které mají výměnu na starosti. Ve městě
provozují a udržují 13 362 svítidel a disponují pasportem, který
posoudil úseky či oblasti vhodné k obnově světelné soustavy.
Právě tam směřují další kroky, které se budou týkat modernizace asi 5600 světelných míst a znamenat úsporu až 62 procent.
A protože celková modernizace znamená investici za 300 milionů, bude v etapách a s využitím dotací.

2
1
1. 4. 2021

1. 6. 2021

1. 8. 2021

1. 10. 2021

1. 12. 2021

1. 2. 2022

„Postupně tak hodláme ve vhodných oblastech města pořídit
biodynamické veřejné osvětlení, které pracuje se změnou barevného tónu světla a je řízeno s ohledem na aktuální využití
ulice či komunikace. Na dalších exponovaných místech chystáme instalovat smart svítidla včetně základních senzorů se
smart prvky, které městu umožní například budoucí monitoring
kvality ovzduší, zvýšeného hluku, obsazenost parkovacích míst
a dalších, v souladu s konceptem chytrého města Smart City,“
popsal náměstek primátora Matouš Pelikán.

Energetický management

ZDROJ MMOL

Jak co nejlépe postupovat v plánování energetických úspor, řeší
nejen strategické dokumenty, ale také energetický manažer. Na
magistrátu funguje v rámci útvaru hlavního architekta. Jedním
z jeho hlavních úkolů je mapování stavu energetického hospodářství města s cílem vyhodnocování a podávání návrhů ke
zlepšení. Poskytuje i energetické poradenství pro budovy a areály v majetku města, jeho příspěvkových organizací a městských společností.
„Na základě získaných dat o spotřebě v jednotlivých budovách
tak jsme schopni mnohem lépe identifikovat objekty s nejvyššími
provozními náklady a u nich dělat projekty s energetickými úsporami. Díky tomu dokážeme vysledovat i slabá místa v nakládání
s energiemi a ty pak řešit drobnějšími zásahy. To je určitě efektivnější a úspornější řešení, než čekat na moment, kdy by už bylo nutné je řešit v režimu velkých investic,“ shrnul primátor Žbánek.
ENERGETICKÉ ÚSPORY

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Jak by mohlo město šetřit a hospodárně nakládat s energiemi?
Miloslav Tichý
ANO 2011

Yvona Kubjátová
ČSSD

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL

Správnou energetickou politikou ušetříme
městu až miliony korun ročně. O to spíše je
to důležité v době, kdy
ceny energií prudce rostou. Základem je mít
podrobně zmapováno současné nakládání
s energiemi, a to nejen v rámci magistrátu,
ale všech příspěvkových organizací a městských společností. Cílem je snižovat energetickou náročnost budov, efektivněji využívat
energii a nakupovat ji společně s městskými
organizacemi, ale také podporovat výchovu
k energetickým úsporám, zavádět školní projekty úspory energií či využívání alternativních zdrojů.

Město Olomouc se určitě snaží šetřit a hospodárně nakládat
s energiemi. To dokladují nedávná energetická opatření u škol a domů s pečovatelskou
službou. Očekáváme, že kladnou roli sehraje
zpracovávaná Adaptační a mitigační strategie a Koncepce veřejného osvětlení. Snad bychom jenom přivítali větší aktivitu v realizaci
některých opatření, jako tomu bylo u premianta v této oblasti v Litoměřicích. Tam jsou
fotovoltaické elektrárny na budovách škol už
několik let skutečností. Snad vize solárních
kolektorů na střeše ZŠ Demlova nebude jen
předvolební rétorikou.

Výměna žárovek veřejného osvětlení za
LED svítidla, která
mají podstatně menší
spotřebu. Měření, regulace a zateplení budov v majetku města.
Energetické využití odpadu a vodárenských
kalů.

Jiří Zima
KSČM

Markéta Záleská
ODS

Marek Zelenka
Piráti a Starostové

Město se zásluhou
nezodpovědných radních nechalo vmanipulovat do projektů
typu aquapark, přestože bylo od začátku
jasné, že je to černá díra na peníze, kdy náklady na provoz jsou téměř totožné s náklady na veřejné osvětlení, které na rozdíl od
aquaparku potřebujeme, neboť tma je dobrá akorát pro zloděje. A časem uvidíme, kde
bude zakopán pes v případě výstavby nového zimního stadionu na Velkomoravské.
A recept na úspory? Nebrat od developerů danajské dary, které k rozhojnění svého
konta vytváří.

Systematickým přístupem. Nechali jsme
si zmapovat spotřebu energií u objektů
magistrátu, příspěvkov ých organizací
i městských firem. Postup k úsporám je pak
cílený a konkrétní. Praktická opatření jsou
zřejmá – zateplování budov a snižování jejich spotřeby energií, používání úsporných
zdrojů světla a například i cílená výchova
dětí k úspornému chování. Klíčový pro snížení výdajů za energie je společný nákup
energií pro magistrát i městské organizace,
v takovém případě lze vyjednat nižší ceny.

Určitě je kde hledat: rychlejší výměny
osvětlení za úsporná, omezení nočního
osvětlení památek,
energetické v yužití odpadu, využití solární energie na městských budovách nebo zbytkového tepla ze
zimního stadionu pro ohřev vody na plaveckém bazénu… Než se ale budeme bavit
o tom, JAK šetřit, potřebujeme DATA, která
nemáme. A pak potřebujeme ČLOVĚKA, který ta data bude umět analyzovat. Bez toho
energetická politika města skončí zbytečnými projekty a minimálními úsporami.

Pavel Grasse
ProOlomouc

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Stanislav Flek
spOLečně

Úspornými opatřeními ve svých správních
a školských budovách,
u novostaveb promyšlenou dispozicí a energeticky nenáročnými
interiéry, ve výrobě energií podporou místních obnovitelných zdrojů a decentralizovaných kogeneračních zařízení, u veřejného
osvětlení moderním řízením s úspornými
svítidly. Privát může ovlivnit promyšleným
územním plánováním generujícím polyfunkční město krátkých vzdáleností s ekologickou dopravou. Při pohledu z okna na okolí
popelnic osvětou proti plýtvání a bezohlednosti.

Nárust cen energií je
v dnešní době strašákem městských rozpočtů. S nastavením
úspor musí jít také investice do moderních
technologií v rámci městské infrastruktury.
Výměna neúsporného osvětlení městských
ulic za cílené LED osvětlení je již ve fázi přípravy. Mnoho školních zařízení již má za sebou zateplení a nyní přechází na úspornější
horkovodní vytápění. Je třeba využít programy EU k úsporám energií a také pomoc
Národní rozvojové banky a jejího programu
Elena. Sjednocení nákupu energií v rámci
koncernového řízení také přinese úspory.

Možností je v současné době díky technologickému pokroku
opravdu velké množství. Je tedy namístě,
aby se maximálně využily moderní technologie tam, kde je to
možné. Existuje také mnoho efektivních
metod, např. vypínání veřejného osvětlení
na vhodných místech v určitý čas. Musí se
začít tam, kde je to organizačně a projekčně
nejjednodušší, a je třeba zjistit, kde město
utrácí za energie nejvíce peněz. Nezanedbatelným bodem je i využití obnovitelných
zdrojů, jako např. solárních panelů, na městských budovách.
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Pohledem primátora

EMOCIONÁLNÍ RULETA
Když jsem si na sklonku minulého měsíce oblékal před začátkem masopustního veselí na Horním náměstí hanácký
kroj, cítil jsem respekt i obdiv k těm, kteří uchovávají tradici
a zručnost jeho výroby. Jsou to zejména ženy, které spojily
lásku k rodnému kraji a lidovému folklóru s nesmírnou trpělivostí a precizností krejčovského řemesla. Tyto ženy také
dbají na zachování stylové čistoty kroje, znají regionální
specifika nejen vzorů, ale i materiálů, střihů, ustrojení a dalších detailů, o kterých jsem neměl ani ponětí.
Proto jsem si dovolil právě je v úvodu svého příspěvku
zmínit jako zástupkyně žen, které v březnu slaví svůj mezinárodně uznávaný svátek Mezinárodní den žen. Od žen
z mého okolí na tento svátek slýchám každoročně řadu protichůdných názorů. Jedněm kytička a bonboniéra chybí, jiné
téměř uráží. Protože my chlapi máme obecně trochu problém se orientovat v ženské duši, stává se pro nás 8. březen
jakousi emocionální ruletou. Symbolika spravedlnosti a rovnoprávnosti žen se za posledních sto let proměňovala stejně
jako oblasti, na které kladla důraz. Od prosazování volebního práva žen na počátku 20. století až po povinné kvóty žen
v manažerských pozicích či politice, které si některé země
EU v posledních desetiletích dokonce uzákonily a pod pokutou je vymáhají. Nechci o tom teď polemizovat. Pravdou je,
že ze 45 zastupitelů našeho města je jen 8 žen a ve vedení
městských firem máme ženu pouze jednu.
V historickém kalendáři má březen jedno temné datum.

Je jím 15. březen. Den, kdy z pohledu Německé říše došlo
k „legálnímu a mírovému obsazení uměle vytvořeného státu ahistoricky vytrhujícího české země z životního prostoru
německého národa, vnitřně neschopného existovat a představující ohnisko nestability, ohrožující evropský mír“. Tyto
řádky píšu ve chvíli, kdy všechna světová média oznámila,
že ruské „mírové“ jednotky rozpoutaly s podobnou argumentací válku na Ukrajině, jejíž vlajku jsem nechal před týdnem vyvěsit jako symbol podpory obyvatel Olomouce.
Když se na chvíli vrátím ke krojům, o nichž jsem se bavil
s tanečníky lidových souborů, shodli se na tom, že velkým problémem jsou dnes boty. Sehnat kvalitního ševce je obrovský
problém, a to i v zemi, která kdysi doslova obouvala celý svět.
Tyto stesky zaznívaly na dohled od kdysi slavného olomouckého obchodního domu Baťa. Proč o tom píšu? V předvečer 15.
března 1939 se ve Zlíně konal velký koncert s vlasteneckým
rozměrem. Uspořádala ho jako vzdor německé okupaci výjimečná žena, jejíž jméno v naší historii zaznívá méně, než by si
zasloužila. Marie Baťová se dobrovolně vrátila z kanadského
exilu do okupovaného Československa, aby zaštítila udržení
firmy Baťa po celou dobu války v českých rukou. Součástí jejího životního příběhu je pomoc s evakuací židovských rodin,
podpora rodin, jejichž blízcí skončili v koncentračním táboře,
spolupráce s českým odbojem po atentátu na Heydricha či
ukrývání partyzánů na sklonku války. Marie a její firma sehrála
významnou roli také při přípravě a podpoře slovenského povstání. Žena, která si získala lásku a úctu obyvatel Zlína hned
po svém příjezdu do města jako novomanželka Tomáše Bati.
Své první ráno po svatební noci totiž potkala v manželově továrně mladou švadlenu, která ji vzala na dílnu, a do oběda se
první dáma Zlína naučila obratně udělat z tenké tkanice mašličku a přišít ji na dětskou papučku. Takové byly líbánky ženy,
která se po válce musela hájit před nově nastupující komunistickou mocí a opět uprchnout do exilu.
Jan Werich říkával, že jedna ženská vidí někdy dál než
pět mužských s dalekohledem. Skládám tak hlubokou poklonu všem ženám, které nám mužům a svým dětem uchovávají láskyplné teplo domova, národní identity a pomáhají
nám snášet i ta nejtěžší břemena života. Jejich síla a životní
příběhy jsou lepší inspirací pro vyšší uplatnění žen než jakékoliv kvóty.
Mirek Žbánek
primátor		

Olomouc stojí za Ukrajinou. Město odsoudilo ruskou agresi
Rozhořčení, šok, ale následně i intenzivní jednání vyvolaly na úrovni olomoucké
samosprávy informace o zahájení vojenských útoků na Ukrajinu z 24. února.
Byť město samo nemá žádné nástroje
k ovlivnění zahraniční politiky, chce obyvatelům Ukrajiny nabídnout alespoň pomoc.
„Jakoukoliv pomoc, která je v našich silách,“ zdůraznil primátor Miroslav Žbánek.
Podle něj je město připraveno nabídnout
materiální i finanční pomoc tam, kde to
bude potřeba. „Budeme spolupracovat
POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

s organizacemi, jako je například Charita, které dokážou takovou pomoc profesionálně zajistit,“ upřesnil primátor.
Město samo se obrátilo také na
ukrajinské partnery, kteří s Olomoucí v posledních letech spolupracovali
například na poli kulturní výměny. Před
pěti lety Olomouc hostila i početnou
návštěvu českých krajanů, kteří žijí od
19. století v oblasti Žytomyru.
Ukrajinská vlajka visí před radnicí už
od 16. února jako symbol solidarity. Ten

den vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Dnem jednoty. mif
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sálů a vznikl tady parádní, moderně pojatý prohlídkový okruh.
Rovněž pozitivně hodnocená obnova radnice byla do značné
míry možná díky prostředkům z ITI. Zkusme si představit Olomouc bez těchto zásadních renovací a rozdíl je i laikovi jasně
patrný. A abychom nemluvili jen o památkách, zcela současná
je stavba druhé etapy tramvajové trati. Také tu zaplatí z velké
části evropské peníze. Jedná se o stovky milionů korun.

„ZLEPŠENÍ A ZJEDNODUŠENÍ
CHCEME PŘINÁŠET OLOMOUČANŮM
PRAVIDELNĚ“
Co všechno se může v blízké budoucnosti podařit v Olomouci
díky zapojení Integrovaných teritoriálních investic se zkratkou
ITI? A jak ulehčit vyřizování úředních záležitostí pomocí další
digitalizace? Nejen o těchto tématech hovořil náměstek primátora Matouš Pelikán.
Odpovídáte za evropské dotace, konkrétně za oblast Integrovaných teritoriálních investic, což je sféra, kterou k nám míří stovky
milionů korun a všeobecně se o ní přitom skoro nic neví.
Jak fungují?
Díky těmto investicím do Olomoucké aglomerace skutečně
proudí stovky milionů korun ročně. Během let 2014 až 2020 to
bylo tři a půl miliardy korun, což je ohromná částka, která stav
naší aglomerace posunula o velký kus dopředu. Pokud by se
nám nepodařil vznik Olomoucké aglomerace tvořené třemi
velkými městy Olomoucí, Prostějovem a Přerovem plus mnoha menšími obcemi prosadit, o tento zdroj příjmů by byl region
chudší. Na této úrovni spolupracujeme na přípravě projektů
s dalšími významnými hráči v regionu, například s Univerzitou
Palackého, Fakultní nemocnicí Olomouc, s Olomouckým krajem
či statutárními městy Přerovem a Prostějovem. Tato kooperace
je sama o sobě pro všechny přínosná.
Buďme konkrétní, aby si Olomoučané mohli udělat obrázek
o tom, k čemu ITI je.
V minulých letech se především díky prostředkům ITI Olomoucké aglomerace podařilo v Olomouci velkoryse investovat do památek, na což bychom jinak dost peněz neměli. Velkou opravou
prošel chrám svatého Mořice, ještě teď probíhá renovace zdejších vzácných Englerových varhan. Opraven byl kostel svaté
Anny vedle katedrály, uskutečnila se další fáze generální rekonstrukce baziliky na Svatém Kopečku i jejích reprezentativních
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Jaké jsou další chystané investice, pro které využije
město zdroje z ITI?
Ve spolupráci s fakultní nemocnicí a Vlastivědným muzeem
připravujeme například revitalizaci fortu na Tabulovém vrchu.
V části tohoto fortu z devatenáctého století vznikne muzejní
expozice historie zdravotnictví a lékařské péče. S partnery konzultujeme komunikační propojení Korunní pevnůstky a přilehlé
botanické zahrady s rozáriem. Vznikne tak velký areál pro příjemnou rekreaci a trávení volného času. Připravujeme výstavbu dalších kilometrů cyklostezek. Cestující určitě ocení novinky
v olomoucké hromadné dopravě – chystáme zavedení prvků
takzvané inteligentní mobility, jako jsou bezhotovostní platby
jízdného, další modernizace systému inteligentních zastávek
a také modernizaci systému preference hromadné dopravy. Pro
Dopravní podnik chceme pořizovat i nové elektrobusy včetně
dobíjecí infrastruktury.
Budou i další investice do zlepšení stavu památek?
Připravený je například projekt obnovy Čestného sloupu Nejsvětější Trojice, což bude odborně i finančně velmi náročný
úkol. Začne pravděpodobně už v letošním roce, potrvá ale
déle. Rád bych připomněl i plánované investice do revitalizace
Švýcarského nábřeží, ASO parku nebo Parku na Dlouhé. Z prostředků ITI chceme taky navyšovat kapacity mateřských škol
a družin a modernizovat jejich vybavení. Musím dodat, že v tuzemsku je Olomoucká aglomerace jednou z nejúspěšnějších
v čerpání integrovaných teritoriálních investic, což ukazuje, že
dokážeme projekty dobře vytipovat a připravovat. Celkem jich
bylo podpořeno sto sedmdesát!
Máte na starosti také oblast Smart City. Jak mohou moderní
technologie zjednodušit lidem v Olomouci život?
Už jsme zmínili chystané novinky v městské hromadné dopravě, tedy například bezhotovostní platby jízdného. Nemusíte se
starat o jízdenku, stačí při nástupu použít bezkontaktní platební kartu. Nyní se už chystá spuštění nového internetového
portálu občana, který může výrazně usnadnit styk s úřadem
a kde již využijeme možnosti bankovní identity. Když to zjednoduším, jde o to, abyste co nejvíce úředních záležitostí mohli vyřídit z pohodlí domova. Portál umožní například z domu platbu
místních poplatků včetně přímého propojení plateb do spisové
agendy. Po registraci získá občan aktuální přehled svých závazků vůči úřadu s možností platby kartou. To, že nemusíte chodit
na úřad, čekat ve frontě a ztrácet tak čas, je podle mě velká
a příjemná výhoda. Taková zlepšení a zjednodušení chceme
přinášet Olomoučanům pravidelně. Michal Folta

Matouš Pelikán
náměstek primátora
Kompetence: odbor dotačních projektů, odbor informatiky a Smart City, odbor majetkoprávní, oddělení zprostředkující subjekt ITI.

ROZHOVOR

CHCETE UKLÍZET OLOMOUC
A ČESKO? NAHLASTE SE
Celorepubliková akce nazvaná Ukliďme
Česko se letos koná 2. dubna. Lokální
organizátoři by se měli přihlásit do 15.
března.
Úklidu se mohou účastnit jednotlivci,
rodiny, skupiny nebo organizace. Pokud
chcete přiložit ruku k dílu, je potřebné si
v prvé řadě vytipovat lokalitu a zaevidovat
ji na stránkách www.uklidmecesko.cz. Tam
si lze ověřit, jestli se toto místo nerozhodl uklízet už někdo jiný.

Stejně dobré je také zjistit vlastníka
pozemku, který jste se rozhodli uklízet.
„Pokud je vlastníkem statutární město
Olomouc, měl by organizátor kontaktovat Technické služby, které úklidovou
skupinku vybaví potřebnými prostředky,
jako jsou rukavice, kleště, pytle. Zároveň
si dohodne i místo, kde zůstane odpad
po skončení úklidu,“ uvedla Jana Matzenauerová z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství olomouckého
magistrátu.

Uzávěrka pro objednávky sběrových pomůcek u TSMO je právě 15. března.
Pokud je majitelem pozemku někdo
jiný než město, je nutné jej o záměru informovat, vyžádat si jeho souhlas a následně s ním dohodnout podmínky úklidu.
Do úklidu Olomouce se již přihlásily
Komise městských částí Droždín a Nedvězí. Uklízet chtějí i dobrovolní hasiči v Radíkově a v centru města se do vyčištění
okolí pouští mateřské školy Kopretinka,
Střední Novosadská nebo v ulici kpt. Nálepky. Uklízet se bude rovněž ve Slavonínském lesíku nebo podél Moravy. pok
Více na uklidmecesko.cz.

Nezapomeňte do 31. května uhradit poplatek za komunální odpad v roce 2022





Pro rok 2022 je zachována výše základní sazby poplatku za komunální odpad 804,- Kč na poplatníka.
Poplatníci narození od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2021 platí poplatek ve výši 402,- Kč.
Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1942 a starší a děti narozené v roce 2022.
Jednotlivá osvobození od poplatku, která je nutno oznámit a doložit správci daně do 31. 5. 2022,
jsou uvedena na www.olomouc.eu.

PR2203009

Poplatek lze zaplatit v úředních hodinách hotově či platební kartou na pokladně budovy NAMIRO, Palackého 14
a Hynaisova 10 nebo na detašovaných pracovištích magistrátu.
Bezhotovostním převodem na účet 19-1801731369/0800, var. symbol = 1337, spec. symbol = rodné číslo.
Upozorňujeme, že platbu již nelze dle zákona o místních poplatcích provést za více osob prostřednictvím společného zástupce, je třeba hradit jednotlivě za každého poplatníka. Poplatek pro rok 2022 je povinna uhradit:
1. fyzická osoba přihlášená v obci,
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Olomouc.
Podrobné informace jsou na webu www.olomouc.eu, případně na oddělení místních poplatků,
nebo na telefonních číslech 588 488 617–621, 588 488 611–612.

VELKOFORMÁTOVÉ

OBKLADY & DLAŽBY
Nová vzorkovna u Dómu
1. máje 838/28 Olomouc
Navštivte nás

INZ2203015

Italský design a elegance
www.tiles4you.cz

ODPADY A ZELEŇ
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Zlaté světlo pro
malé pacienty
a nábor dárců
kostní dřeně
Šířit povědomí o problematice dětské
onkologie, detabuizovat onkologická
onemocnění dětí, představit pokroky
v léčbě a vzdát hold dětským pacientům byl jeden z důvodů, proč se radnice
v půlce února rozsvítila zlatě. Tím druhým bylo získání nových mladých dárců
kostní dřeně.
Zlatou barvou se rozzářila nejen budova
radnice, ale i Moravské divadlo a sloup
Nejsvětější Trojice.
Den dětské onkologie si 15. února lidé
připomínali i díky zlatým stužkám. Na Olomoucku si ji připnuly tři tisícovky lidí, jak
potvrdila za organizátory Herta Mihálová
z obecně prospěšné společnosti Šance.
„Zlatá je barvou síly, odvahy a odolnosti a je symbolickou barvou dětské
rakoviny. Zakoupením zlaté stužky lidé
podpořili hemato-onkologické pacienty na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc,“ vysvětlila ředitelka Šance
Herta Mihálová.
Letošní novinkou byla možnost pořízení virtuální stužky. „Zájemci mohli stužku
zakoupit za jakoukoliv částku jednoduše,
rychle a elegantně pomocí platformy Darujme.cz,“ dodala Herta Mihálová. Potěšil

ji zájem lidí, který byl proti loňsku, kdy
řádil covid, téměř dvojnásobný.
„Snažili jsme se zlaté stuhy spojit i s náborem mladých dárců kostní dřeně, protože registr se poslední dobou dost vylidnil.
Přitom dvouminutového vyšetření z dutiny ústní se není potřeba obávat,“ uvedla
Mihálová. Cílem Šance je získat do registru
tisícovku nových potencionálních dárců.
Na hemato-onkologickém oddělení dětské kliniky v olomoucké fakultní nemocnici se léčí děti s nádorovými
onemocněními krvetvorby, jako jsou

leukémie či lymfomy. Malí pacienti zde
v průměru stráví osm měsíců. Oddělení je moravským referenčním centrem.
Zajišťuje diagnostiku pacientů i pro
pracoviště v Ostravě, podílí se na léčbě
nádorových onemocnění u dětí, které se
léčí na klinice dětské onkologie v Brně.
Podle posledních statistik se odborníkům
z olomoucké dětské kliniky daří zcela
vyléčit v průměru 90 procent dětských
pacientů s maligním onemocněním krvetvorby. Jejich výsledky jsou uznávány
nejen v Česku, ale i v zahraničí. pok

Oheň z křesadla zažehne v Olomouci Ondřej Brzobohatý
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Každoroční ocenění dobrovolníků Křesadlo se letos výjimečně koná v jarním termínu. Prosincový nevyšel kvůli covidu.
Program začne v 19 hodin a vstupenky jsou v prodeji v síti
Ticketportal. dtx

INZ2203016

V pondělí 21. března proběhne v prostorách olomouckého arcibiskupství slavnostní ocenění dobrovolníků v Olomouckém
kraji pro rok 2021. Během večera vystoupí Ondřej G. Brzobohatý v doprovodu Matouše Kobylky na saxofon.
Křesadlo je název pro ocenění významných dobrovolníků,
uděluje ho Maltézská pomoc a Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje. Hlavním cílem je ocenit práci
dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností a zviditelnit příběhy nezištné pomoci. Mottem Křesadla je:
Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Křesadlo se symbolem důmyslné kombinace několika prvků, které dokážou zázrak – zapálit oheň. „Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem
vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí
zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým
reakcím druhých. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je
zřejmá, dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhají vykřesat jiskry
lidství,“ uvedl Michal Umlauf z olomoucké pobočky Maltézské pomoci

ŽIJEME SPOLU

Firma Ergones byla založena v roce 2011
na podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením jako tréninkové pracoviště pro klienty sociální rehabilitace, kteří
měli zájem vrátit se zpátky do pracovního procesu. Loni sociální firma oslavila
desetileté výročí a nadělila si díky podporovatelům speciální tiskárny na potisk
textilu a jiných materiálů.

Kvalitní potisk

SAMI NEVIDÍ, ALE JEJICH PRÁCE
VIDĚT JE. ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ SE
UPLATŇUJÍ NA TRHU PRÁCE
Život se zrakovým postižením je mnohdy plný omezení a nástrah. Nejedná se
jen o bariéry ve formě architektonických
překážek, ale často se mohou takto postižení lidé setkat s problémy v komunikaci s okolím, společností.
Předsudky, strach, neznalost mají za
následek jejich znevýhodnění ve společnosti a na trhu práce. Nezaměstnanost osob se zrakovým postižením se
pohybuje na úrovni kolem 70 procent.
Tuto problematiku se snaží aktivně
řešit TyfloCentrum Olomouc, které pomáhá asi třem stovkám uživatelů ročně

a zaměstnává lidi se zrakovým postižením v rámci své sociální firmy Ergones.

Misky na polévku
Aktuálně Ergones poskytuje pracovní uplatnění lidem se zrakovým
i jiným postižením a nabízí celou
škálu služeb. Od výuky jazyků, tvorby
reklamního potisku, prodeje mobilních telefonů a počítačů pro zrakově
postižené až po dekorativní keramiku.
Je také součástí projektu Den lidí bez
domova, kdy zrakově postižení vyrábí
keramické misky na polévku za podpory olomouckých firem.

Rodinný den s Amelií a tulipány
V sobotu 26. března se od 13 do 17 hodin
uskuteční ve Smetanových sadech naproti
restauraci Fontána Rodinný den s Amelií.
Návštěvníci se dozvědí, jaké služby
tato nezisková organizace poskytuje
onkologicky nemocným. Přítomna bude

ŽIJEME SPOLU

sociální pracovnice, s níž se lze poradit
přímo na místě nebo si domluvit schůzku.
„Lidé také zjistí, jak se stát dobrovolníkem a pomáhat pacientům ve fakultní nemocnici,“ podotkla za Amelii
Helena Kaštilová.
V parku bude připraven také zábavný program v podobě workshopů,
malování na obličej i kamínky, tvorba
jarních dekorací, zapletání vlasů s kanekalonem nebo vytváření vlastních
placek na tričko či batoh. „Na programu je také hledání pokladu pro děti
i dospělé, hudební a taneční vystoupení nebo hrátky pro děti. Ale hlavně si
u nás lidé mohou koupit tulipány, jimiž
podpoří fungování Centra Amelie,“ doplnila Kaštilová.
Benefiční prodej tulipánů pro Amelii
se koná i 4. a 8. března na stánku Amelie
v Šantovce a 18. března v Olomouc City.
Více o Rodinném dni a službách Amelie pro onkologicky nemocné a jejich
blízké na webu amelie-zs.cz. dtx

„Přáli bychom si, aby nelehké dvouleté
období bez jarmarků a jiných prodejních
příležitostí bylo již minulostí a opět se nám
v prodeji dařilo minimálně jako doposud.
Množstvím zakázek nemůžeme konkurovat velkým firmám. Avšak poskytujeme
zázemí lidem se zrakovým a jiným postižením, rozvíjíme jejich znalosti a díky novým
tiskárnám na textil nyní můžeme tisknout
na eko bavlněné tašky, trička či batohy,“
uvedla ředitelka Věra Jurečková.
Díky kombinaci kvalitně odvedené
práce, technologiím a možnosti náhradního plnění pro firmy či školy se
Ergones stává plnohodnotným obchodním partnerem.
Zaměstnancům se zrakovým postižením je potřeba vytvořit specifické
podmínky pro vykonávání práce. Jde především o speciální pomůcky a individuální přístup. Pro organizaci je však jejich
rozvoj dovedností a uplatnění na volném
trhu práce na prvním místě. dtx

Už to roste,
už to klíčí
Radost z vypěstovaných bylinek
nebo vlastní kytice na stůl si díky
komunitním zahradám mohou užít
i obyvatelé měst. Základní myšlenkou komunitních zahrad je aktivní
využití opuštěných ploch, které si
lidé společně upraví. Pomoci jim
v tom může Nadace Via. Ta nyní
rozšiřuje svůj projekt a vyhlašuje grantový program na podporu
nových i existujících komunitních
zahrad. V obou případech je nutné,
aby zahrada byla umístěna v katastrálním území města, ve kterém se
nachází prodejna nákupního řetězce Kaufland. O příspěvek až do výše
sto tisíc korun se mohou zájemci
hlásit do 15. března na webu
nadacevia.cz/fond-kaufland/
zahrady. dtx
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Velký návrat výstavy For Model. Zaplní dva pavilony
Funkční modely letadel, lodí, aut, zahradní i modulové železnice, stavebních
strojů, tanků, ponorek a také robotika,
drony či loutky vyrobené ve 3D tiskárně.
To vše bude k vidění na dvacátém ročníku interaktivní výstavy For Model od
pátku 18. do neděle 20. března na Výstavišti Flora.
Po dvouletém útlumu modely opět zaplní pavilony A i E a také jejich okolí.
Připraveno je i několik novinek. „Tým
Výstaviště Flora dělá vše pro to, aby
byl letošní For Model co nejzajímavější a všichni si jej znovu co nejvíce užili,“
řekla Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva výstaviště.

Letadla, lodě, auta
Už teď jsou na webu k dostání online
vstupenky za zvýhodněnou cenu. Levnější jsou oproti prodeji přímo na místě jak pro jednotlivce, tak pro rodiny
s dětmi. Právě pro ně je For Model jako
stvořený, dorazí na něj desítky vystavovatelů a sběratelů. Například z oboru
leteckého modelářství se návštěvníci
mohou těšit na letadla všech kategorií
– větroně, makety vrtulníků, civilních,

vojenských i akrobatických letadel poháněných elektromotorem anebo spalovacím motorem. A na výstavě budou
i volnočasové drony.
„Lodní modeláři přivezou plachetnice, ponorky a bojová plavidla. Expozici
doplní plastikové a papírové modely automobilů i automobilových veteránů. Své
místo na výstavě budou mít také auto-dráhy, modely stavebních strojů a kamionů,“ uvedla manažerka projektu Lenka
Weiserová.

Soutěž robotů a digitální
technologie
Návštěvníky čeká soutěž robotů připravená ve spolupráci s Katedrou technické
a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, sbírky papírových modelů, slabikářů, retro hraček,
kočárků, figurek anebo sci-fi modelů. Velkým lákadlem je ukázka 3D tisku v modelářské praxi.
Občerstvit se lidé budou moci v gastrozónách anebo kinokavárně s klasickou
filmovou projekcí. Jednou z novinek jubilejního dvacátého ročníku bude interaktivní expozice filmových a digitálních
technologií, kamer, projektorů i televizní

techniky nazvaná Od analogu po digital.
„Návštěvníci si budou moci přímo na místě rozebrat profesionální techniku a nahlédnout do útrob nejrůznějších kamer či
počítačů,“ popsala Weiserová.
Další novinkou je expozice Svět kostek,
kterou Výstaviště Flora chystá na letošní
říjen. Už nyní v rámci výstavy For Model
tak budou coby ochutnávka k vidění RC
modely sestavené ze stavebnice Lego.
Připraveny budou rovněž modelářské
dílny, ve kterých si návštěvníci vyzkoušejí
lepení papírových modelů anebo práci s formelou používanou animátory při
natáčení filmů.
Interaktivní výstava For Model začíná
každý den vždy v 9 hodin. V pátek a v sobotu bude otevřená do 18, v neděli do
17 hodin. dtx

Vyhrajte
elektrokolo
s Českým rozhlasem
Olomouc

Uhodněte české zpěvačky
a zpěváky ve vysílání
a vyhrávejte atraktivní ceny

OLO_elektrokolo_inz_186x130_SPAD_3mm_press.indd 1
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PRODAVAČ PŘÍBĚHŮ
David Vlk (*1970) je v Olomouci náhlou hvězdou. Proslavily ho příběhy, které píše na sociální síti. I když
je původní profesí naftař a má i koupelnové studio, Olomouc je jedním ze tří měst, v němž má prodejnu
farmářských potravin. A sám tam stojí za pultem. Zaměstnává ale celou rodinu, proto mu doma žertem
říkají otrokář.
Nyní dostává nabídky divadel pro talk show či stand-up komedie, olomoucké redakce internetového
zpravodajství po něm chtějí pravidelné fejetony. A jak říká, z Olomouce je nadšený.

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
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David Vlk není nezkušeným autorem, má
svůj blog na portálu známého deníku,
kde uveřejnil přes 570 příspěvků. Na jednu z olomouckých facebookových stránek začal psát kolem Vánoc. Dojemný
vánoční příběh ho ve městě proslavil.
„Prostě sedíte sám v Olomouci, ženu
máte daleko... Napsal jsem to napřed na
náš Facebook a pak jsem to dal na tu olomouckou stránku,“ popisuje muž známý
na sociální síti jako Vlk z Gruntu.
Jak se vám ty olomoucké příběhy píšou?
Někdy to píšu dýl, ale přiznám se, že
některé věci mám předepsané dopředu. A ne všechny příběhy se staly v Olomouci a některé jsou třeba tři roky
staré. To pak musím přepsat, vezmu
si z toho třeba jen tu pointu. Ale něco
píšu i úplně nově.
Takže třeba to holičství naproti může být
i odněkud jinud?
Může. Ale taky může být z Olomouce.
A příběh z olomouckého magistrátu?
Hledal jsem mezi zaměstnanci a žádnou
kolegyni Izabelu jsem nenašel...
Ten je samozřejmě z magistrátu, ale
realita by byla příliš nudná. Mně se to
vždycky nějak stane, většina příběhů
má reálný podklad, ale samozřejmě to
člověk musí nějak doťuknout, něco tam
přidat. Ten pán, který byl úplně jako Miloš Zeman, tam opravdu přišel a uměl
tak i mluvit, ale Elvis tam už potom nebyl a Izabela nebyla Izabela. Ale příběhy z obchodu se nám opravdu staly. Ti
zákazníci, co mi na covid umřeli, to se
opravdu stalo, ale přiznám se, že rychlý
Olda jezdil ve Zlíně. Akorát já nerad prvoplánově dojímám, jsem už starej chlap,
smích je pro mě stravitelnější.
Měl jste ve škole rád sloh?
Byl jsem hlavně drzý a češtinář byl největší soudruh na škole, takže jsem měl
s ním problém. Povinné školní slohové
práce mě nebavily. Já nejsem schopen
ani udržet nějaký styl. Kdysi jsem poslal
povídku do soutěže a vrátili mi to, že to
není povídka. Ani nevím, co je to, co píšu.
Mně nějak nejde literární teorie. A jsem
i anarchista českého pravopisu, který mi
přijde zbytečně složitý. Velká písmena
nejsou moje silná stránka.
Píšete na Facebook i v jiných městech,
kde máte obchody?
Ne, to je specifikum Olomouce. Vím, že
mě někteří podezírají, že to je pouze
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reklama, ale všechno se nabalilo na
první dva příběhy a přiznám se, že mi to
i začalo přerůstat přes hlavu. Když se
zvedla vlna, že to nemá na té stránce co
dělat, správci se mě zastali. Dostal jsem
nabídky i z jiných stránek, abych psal
tam, ale odejít mi připadlo nefér. Odmítám i jiné nabídky, protože v tom obchodě mám dvanáctihodinovou šichtu,
pak vezmu hadr a musím všechno umýt,
takže moc volného času nemám. Proto
si pomáhám tím, že mám něco napsáno
v šuplíku.
Jak jste se dostal od koupelen k farmářským potravinám?
Vyhořel jsem, o koupelnové studio se teď
stará hlavně syn. Potraviny jsme nakupovali běžně v supermarketu, ale jednou
mi manželka podstrčila farmářské kuře...
Bylo z prodejny v Uherském Hradišti,
kterou měla naše kamarádka. Od ní jsme
pak ten obchod koupili. Připadlo mi, že
to má smysl a taky etiku. Nemám rád
obchodní domy, kvůli kterým se města
vylidňují. K nám chodí lidé nejen nakupovat, ale také si popovídat a my na ně
máme i ten čas. Přijde mi, že lidi jsou
dnes hodně opuštění.
Chodí do obchodu i kvůli vám?
Chodí. V každém obchodě za někým
chodí, v Hradišti je to moje žena, ve
Zlíně je to moje kolegyně Hanka, která
je taková lidová, a taky já. No a tady
zatím jen já, protože kolegyně Ilonka
je nová.
Měl jste při psaní nějaký vzor? Kdo je váš
oblíbený autor?
Když mám čas, tak čtu hlavně historickou prózu. Ale míval jsem strašně rád
Františka Nepila a jeho rozhlasové fejetony. Jeho humor byl laskavý a toho je
dnes málo. Měl jsem rád i pány Horníčka a Wericha. No a Šimek s Grossmannem, to bylo moje mládí. Líbilo se mi
i to, jak to, co napsali, uměl pan Šimek
přečíst.
A půjdete do té stand-up komedie?
Nevím. Ne, že bych to nezvládl, ale nevím, jak bych to stihnul časově.
Takže budete mít nějaký čtvrtý obchod?
To už asi ne. I když nás lákají do Kroměříže a my jsme mysleli, že bychom
mohli zkusit Brno. Já jsem se trochu
bál Olomouce, že Hanáci budou opatrní na peníze, ale lidé tady jsou skvělí a město díky studentům je takové
kosmopolitní. Je tady strašně příjemná
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atmosféra a na žití je to strašně fajn
město. To ve Zlíně vyjdete večer na
ulici a tam není nikdo. Do Olomouce
se vždycky těším.
Není ten obchod dřina?
Není to sranda hlavně pro nohy a záda.
To, co vydrží moje žena v Uherském Hradišti, to bych nevydržel. Mohl bych mít
třeba deset obchodů, ale to bych už byl
manažer a seděl bych někde v kanclu, to
by mě nebavilo. Já prostě chci být mezi
lidmi a pak psát. A manželka je tak liberální, že mi dovolí psát i o manželském
sexu.
A čte to?
Už raději ne. Vždycky mi říká, já už ty
tvoje blbosti nečtu. Ona to se mnou totiž
žije, tu realitu, která je méně barevná.
Ale maminka mi občas vynadá, hlavně za
to, když jsem na blogu sklouzl do politických šarvátek. Protože jsem proevropský
a nemám rád Putina, tak se stalkery jsem
si užil svoje.
Zažíváte něco jako slávu?
Takovou malou, českou. Dneska jsem
musel paní podepsat účet od jitrnic,
chtěla po mně autogram. Vždycky jsou
ale i lidi, kterým vadíte, kteří si na vás
chtějí vybít svoje mindráky.
Nebojíte se, že vám vyschne studna?
Vůbec. Každý den se mi něco děje, z postřehu udělám příběh. Já se to snažím
psát záměrně lidově a ze života. Ono to
není zadarmo, musíte nad tím strávit čas,
něco tomu věnovat a ten reklamní efekt
je sporný. I když se na mě někdo přijde podívat, tak ty nákupy jsou jen jako
uzobnutí. Ale lidi to čtou rádi, tak proč
jim nezlepšit náladu.
A nevydáte své příběhy knižně? Máte už
nějaký úmysl, nebo čekáte na nabídku?
To se nestane, že by za vámi přišel někdo z nakladatelství a nabídnul vydání.
Já jsem sice slíbil vydat to knižně, ale
to musíte vysedět a výdělek nečekejte, protože spisovatelství je placeno asi
pětatřiceti korunami na hodinu. Mě víc
baví napsat další historku, než abych
seděl nad knížkou a dělal tam odstavce. To bych musel mít tak tři měsíce
volného času a já skoro nemám čas ani
na život, který žiju. Už jsem obětoval
i koníčky – rozdal jsem všechny kaktusy
a sukulenty. Neměl jsem na ně čas. Možná budu psát knížky v jiném životě. Ale
kdybych ji vydal, tak ji asi budu rozdávat
v obchodě jako dárek. Pavel Konečný
ROZHOVOR

OLOMOUCKÉ
MASOPUSTNÍ
VESELÍ
Masky, tradiční hudba i tance, dobré jídlo
a pití, ledové a slaměné sochy, mini zoo
z hanáckého dvora, kočár s koňmi a masopustní jarmark...
Po roční pauze se masopust v Olomouci
opět vydařil. jau
OBRAZEM
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VOLEJBALISTKY ZÍSKALY
V ČESKÉM POHÁRU BRONZ
Dvě těsné sportovní bitvy, jedna se smolným a druhá se šťastným koncem a na
závěr bronzové medaile. Taková byla
cesta volejbalistek Univerzity Palackého
Olomouc letošním finálovým turnajem
Českého poháru v Táboře.
Během devíti odehraných setů vysokoškolačky několikrát významně obměnily sestavu na hřišti. „Turnaj s námi
nemohla aktivně absolvovat naše první
nahrávačka Lara Štimacová, která se
zranila v posilovně po ligovém utkání
s Frýdkem-Místkem. Délka její absence
byla odhadnuta na dobu od tří týdnů do
dvou měsíců. Proto byla narychlo povolána zkušená Veronika Tinklová, která
už loni v listopadu a prosinci zaskakovala za zraněnou Nicole Šmídovou.
Upřednostnili jsme úplné odstavení Lary

z tréninkového procesu, abychom neriskovali její delší absenci. Pro vyvrcholení Českého poháru byla každopádně
mimo,“ vysvětlil kouč Martin Hroch.
Tím však zdravotní trable týmu nekončily. „V semifinálovém utkání s Libercem
si v poli pohmoždila prst brazilská smečařka Jessica Silva. Podle informací lékařského týmu je možné, že bude chybět
v dalším zápase extraligy, rozhodně však
bylo vyloučeno, aby nastoupila v nedělním duelu s Olympem o bronz,“ řekl trenér Univerzity Palackého.
Jeho výhodou naopak bylo, že díky
přestupu last minute disponoval dvěma
kvalitními libery, když Denisu Kulovou
doplnila 1. února exšternberská Tereza
Slavíková.
„Obě mají odlišné charakteristiky.
V turnajovém systému a s vynucenými

změnami sestavy způsobenými zraněními bylo potřeba se zamyslet i nad nominací liber. Tereza Slavíková dostala
důvěru do utkání o třetí místo a zápas
zvládla stejně jako celý tým, který akceptoval hru na tři blokařky. To ale byla
varianta, jež přišla na řadu až po podprůměrných prvních dvou setech z naší strany,“ konstatoval Hroch.
Fanoušci, kteří sledovali dramatický souboj o pohárový bronz, si mohli
všimnout, že si v koncovce druhé sady
podvrtla kotník slovenská smečařka ve
službách Olomouce Zuzana Šepeľová.
„Zápas sice dohrála, ale je možné, že
bude příště v lize také chybět stejně jako
Lara a Jessica. Nechci, aby to vyznělo
jako hledání výmluv či alibismus, nicméně možná tento výčet pomůže našim
příznivcům pochopit některé souvislosti.
K tomu je nutno dodat, že v týdnu před
Final Four náš tréninkový proces ještě
ovlivnila covidová nákaza v družstvu,“
vysvětlil kouč.
Podle něj cesta k bronzu vedla přes
profesionalitu realizačního týmu, bojovnost hráček a podporu fanoušků. deš

Sigma z poháru vypadla po penaltách ve čtvrtfinále
Na deset let starý triumf v českém poháru fotbalisté SK Sigma Olomouc nenavážou. V probíhajícím ročníku vypadli
ve čtvrtfinále se Slováckem. Na Andrově
stadionu branka nepadla v řádné hrací
době ani v prodloužení a v penaltovém
rozstřelu byl lepší soupeř.
V první půlce byla hra v poli vyrovnaná, ale brankáři moc práce neměli.
Výjimkou byla akce Slovácka, kterou zakončoval Holzer, ovšem brankář Stejskal
proti jeho pokusu zakročil včas a dobře. Deset minut před přestávkou Sigma
vytvořila před bránou soupeře závar,
zakončoval po něm Spáčil, ale jeho rána
byla zblokována na roh.
Po pauze nejprve zahrozili hosté,
pokus Petržely ale zvládl zpacifikovat
Poulolo. Hanáci se sice snažili, byli aktivnější než v první půlce, ale šance stále
nepřicházely. Scházelo totiž více klidu
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a přesnosti v ofenzivě. Tři minuty před
koncem se Sigma připravila o postup. Po
faulu Kalabišky na Daňka se kopala penalta. Tu ovšem González zahodil, brankář míč stačil vyrazit.
V poháru se na remízy nehraje, takže
se muselo prodlužovat dvakrát patnáct
minut. V první půlce extra času kopali
hosté penaltu za faul Greššáka, gólman
Stejskal Daníčka vychytal. Pak nebyla
úspěšná zakončení Breiteho ani Zifčáka,
muselo tedy dojít na penaltový rozstřel.
V tom ve třetí sérii nedal Zifčák, pak ve
čtvrté Daněk a když byli hosté úspěšní,
mohli slavit postup oni.
„Je to zklamání, nebyli jsme daleko od postupu. Tři minuty před koncem
jsme měli velkou příležitost. Kdybychom
penaltu proměnili, tak slavíme a dodalo by nám to hodně energie do dalších
zápasů. Bohužel. V prodloužení jsme

www.olomouc.eu

naopak penaltu přežili. Rozstřel už byla
loterie. Měli jsme smůlu. Slovácko také
nemuselo dvakrát skórovat, nebylo to
kopnuté ideálně, ale štěstí stálo při něm,“
komentoval pohárový duel trenér Sigmy
Václav Jílek. deš
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Na hattrick mu stačilo deset minut.
Jan Knotek přepsal klubový rekord
Na extraligový zápas v Karlových Varech
v rámci 50. kola hokejové extraligy přes
porážku 3:4 po prodloužení nikdy nezapomene Jan Knotek. Během deseti minut
dal tři branky a vytvořil tak nový klubový
rekord.
Olomouc ve Varech prohrávala 0:2, pak ale
svoji show rozjel olomoucký útočník Jan
Knotek. Ve 24. minutě v přesilové hře nejprve přesnou tečí snížil stav na rozdíl jedné
branky. A za necelých devadesát vteřin
opět v přesilovce slavil Knotek vyrovnání.
David Krejčí navezl kotouč do útočné
třetiny, předal ho k pravému mantinelu Nahodilovi, který přihrávkou přes osu
hřiště oslovil Knotka. Hostující forvard
využil zaváhání Plutnara a objevil se sám
před domácím gólmanem.
„V tom okamžiku mě napadlo si to
stáhnout do bekhendu. Většinou před
brankářem střílím. Teď jsem ale zkusil
kličku,“ svěřil se Knotek pro klubový web.
Klička mu vyšla dokonale a puk neomylně zasunul do odkryté části klece.

Ve 14. minutě prostředního dějství dokonal Knotek obrat a zároveň se zapsal do
historických tabulek svého klubu. Plutnar
na útočné modré opět chyboval, kotouč
mu uloupil Nahodil, který se vydal do samostatného úniku. Těsně před Habalem
ho fauloval Pulpán a rozhodčí nařídili trestné střílení, k němuž se postavil
dosavadní hrdina střetnutí Jan Knotek.
„O nájezd jsem si
přímo neřekl, ale třeba Honza Káňa dával
najevo, že bych jet měl.
Trenéři se mě poté zeptali a já tam tedy skočil,“
objasňoval útočník.
Knotek tentokrát kličku nevolil. Vystřelil přímo mezi beton a lapačku
a během 639 vteřin tak
zkompletoval nejrychlejší hattrick v klubové
extraligové historii.

„Proměnil jsem to díky takové euforii,
kterou jsem v zápase postupně získal.
Rozhodl jsem se dobře a vyšlo to. I kdybych v tu chvíli udělal cokoliv, tak by tam
gól zřejmě padnul,“ usmíval se Knotek.
Rekord za nejrychleji vstřelené tři góly
v olomouckém dresu doposud držel Petr
Strapáč, jenž v sezoně 2018/19 nasázel
tři góly Hradci Králové za necelých čtrnáct minut. deš

Branislav Konrád přivezl do Olomouce olympijskou medaili
Dlouholetá brankářská jednička hokejové Olomouce Branislav Konrád dosáhl na
olympiádě v Pekingu na největší úspěch
dosavadní kariéry. Čtyřiatřicetiletý gólman
ve slovenském dresu vybojoval s týmem
třetí místo a získal bronzovou medaili.
„Je to pro mě hodně emotivní,“ uvedl
Konrád, který se na led vrátil po těžkém

SPORT

zranění před startem sezony a stihl světovou přehlídku pod olympijskými kruhy.
Rozhodující zápasy, včetně vítězného
utkání o třetí místo, sledoval ze střídačky,
kde kryl záda Patriku Rybárovi. „Posledních deset minut v zápasu o bronz jsem
se skoro ani nedíval, byl jsem víc nervózní, než kdybych chytal,“ přiblížila své

pocity z posledního zápasu v Pekingu
olomoucká opora.
Konrád začal turnaj jako jednička
a odchytal utkání proti Finsku, ve vyřazovací části zůstal na střídačce. „Po všem,
co se v minulých měsících stalo, jsem
byl rád, že jsem v Pekingu vůbec mohl
být. Když jsme postoupili z kvalifikace, byl jsem v plné parádě. Pak se stalo
to zranění. Já se snažím pořád bojovat
sám se sebou, není to úplně ideální.
Jsem rád, že mě trenéři vzali i přesto, co
všechno se mi přihodilo a že jsem toho
pak moc neodchytal. I když můj výkon
v prvním utkání nebyl ideální, ale asi to
tak mělo být,“ ohlédl se za olympijským
turnajem Konrád.
„Museli jsme se nějak prostřídat, aby
to někomu sedlo. A Paťo Rybár byl neuvěřitelný. Jak to zvládl fyzicky, psychicky, to byla fantazie. Podporoval jsem
ho neskutečně. Fandil jsem mu. Znám
ho od patnácti let,“ těšil se z báječné
formy spoluhráče brankář Mory, který si váží i podpory českých fanoušků.
„Kamarádi a známí z Čech mi všichni
psali, že to prožívali jako na Slovensku. Vážím si velké podpory i z Česka
a hlavně z Olomouce.“ deš
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
V rámci Března – měsíce čtenářů, kdy v centru zájmu stojí hlavně čtenář
a čtení, oceníme nejvěrnějšího čtenáře, tj. takového, který na nás přes
období pandemie nezapomněl. Na akce doporučujeme rezervaci.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
7. 3. 19:00

A

Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození

8. 3. 19:00

-

Noc na Karlštejně
Romantická komedie plná známých
a oblíbených melodií

Muzikál

10. 3. od 14 hodin pobočka Holice – Turnaj v Dobble – do 8. 3. přihlášky
na 730 815 117, holice@kmol.cz

10. 3. 19:00

E

Nabucco
Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

Opera

10. 3. 16–18 hodin nám. Republiky – výroba 3D záložek – dílna s využitím 3D tiskáren a 3D per. 585 545 123, dospele@kmol.cz

11. 3. 19:00

PP

Hraběnka
Doba se změnila, ona ne

14.–18. 3. oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – Knižní olympiáda – možno vyzkoušet si speciální disciplíny jako čtenářskou střelbu
či sprint.

12. 3. 19:00

-

Giselle
O lásce na první pohled

13. 3. 16:00

YO

14. 3. 19:00

K

Hraběnka
Doba se změnila, ona ne

Činohra

15. 3. 19:00

B

Zánik samoty Berhof
Daleko od konce, daleko od začátku

Činohra

17. 3. 17 hodin nám. Republiky – Poporodní úzkosti a deprese – jak si
užívat mateřství poradí Veronika Pešková. 585 545 123, dospele@kmol.cz

16. 3. 15:30

-

Pěvecký kurz s Jiřím Přibylem
Workshop

21. 3. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – odpoledne
s klasickými či novými stolními hrami. 585 545 123, dospele@kmol.cz

16. 3. 19:00

-

Královny
Kde je humor, je i naděje

Činohra

16. 3. 19:00

C

Noc v Benátkách
Každá kočka potmě černá

Opereta

18. 3. 19:00

V

Donaha!
Co chcete víc...

Muzikál

19. 3. 19:00

X

Hraběnka
Doba se změnila, ona ne

Činohra

20. 3. 14:30

NO

Revizor
Žalovat nebudu, ale hlásit se to musí!

Činohra

24. 3. 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Četnictvo v Olomouci – Jiří
Vaněček představí historii olomoucké pátračky i letecké hlídky, k vidění
budou ukázky výstroje a výzbroje. 731 123 081, jungmannova@kmol.cz

22. 3. 19:00

-

Evžen Oněgin
Čekám tě. Přijď!

Činohra

29. 3. 17 hodin nám. Republiky – Tajemný a ohrožený Madagaskar – Jitka Vokurková ze ZOO Olomouc se podělí o poznatky z cest do endemicky zajímavého Madagaskaru 585 545 123, dospele@kmol.cz

24. 3. 19:00

-

Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje
vaše bránice…

Činohra

26. 3. 16:00

ZO

27. 3. 19:00

-

Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

28. 3. 19:00

A

Dokonalá svatba
Tohle bude ještě náročný...

Činohra

29. 3. 19:00

L

Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození

Opera

31. 3. 19:00

D

Lovci perel
Exotická opera

Opera

AKCE
8. 3. 17 hodin nám. Republiky – Somaliland: neexistující země – Jan Kirner a africké nástrahy při zakládání veterinární ordinace či tvorbě biobanky genetického materiálu. 585 545 123, dospele@kmol.cz

14., 15., 28. a 29. 3. 16–18 hodin pobočka Jungmannova – Roboti –
workshop pro děti od 8 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého
robota a naučí se ho sami naprogramovat. 731 123 081,jungmannova@
kmol.cz
16. 3. 10 hodin nám. Republiky – Za zvířátky s batolátky – setkání rodičů
s úplně malými dětmi, hraní, čtení, tipy na dětské knížky. 585 545 126,
detske@kmol.cz

22. 3. 16–18 hodin nám. Republiky – kreativní dílna Hrátky s hlínou –
možnost vyzkoušet si volné modelování, práci s klasickou i samotvrdnoucí hlínou a práci s různými hrnčířskými nástroji. 585 545 123,
dospele@kmol.cz
22. 3. 17:15 pobočka Brněnská – Tajemné kruhy v obilí – historie i současné výskyty kruhů v obilí se známou badatelkou Toničkou Plíškovou.
731 611 842, brnenska@kmol.cz
23. 3. 15 hodin pobočka Neředín – Za medvídky do pohádky – knihohrátky pro děti od 3 let, pohádky, tvoření a další aktivity 737 115 178,
neredin@kmol.cz

1.–2. 4. Noc s Andersenem Nocování v knihovně podporující čtení a čtenářské dovednosti, spojené se soutěží a odhalující noční tajemství
budov, ve kterých bydlí knihy, čeká na mladé čtenáře již tradičně na náměstí Republiky a na pobočkách Brněnská a Jungmannova. Čtenáři od
9 do 12 let se mohou hlásit u svých knihovnic.
VÝSTAVY
Budovu na náměstí Republiky oživují až do konce března fotografie psů hledajících nový domov, které knihovna připravila ve spolupráci s olomouckou
pobočkou Ligy na ochranu zvířat ČR.
Pobočka Brněnská zve na zimní snímky členů fotografické sekce Vlastivědné
společnosti muzejní v Olomouci.
Pobočka Holice představuje výrobky lidí s duševním onemocněním, kteří navštěvují Dům sv. Vincence Charity Olomouc.
Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít fotografie Jiřího Pasze Barvy naděje aneb jak Haiti (ne)přichází o školáky.
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Opera

Činohra
Balet

Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích

Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích

Opera

Opera

* senioři –30 %

www.moravskedivadlo.cz

KULTURNÍ PROGRAM

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

CHCETE TO SPOJIT?

PROGRAM
TELEGR PH
BŘEZEN
24 2 – 1 5 výstava
JAN POUPĚ:
NEURALSCAPE
pá 4 3 film
20:00
C’MON C’MON

130/100 Kč

po 21 3 film
130/100 Kč
20:00
JIM JARMUSCH: TAJUPLNÝ
VLAK

ne 6 3 film 6+
130/100 Kč
15:00
TÉČKO: OVEČKA SHAUN
VE FILMU: FARMAGEDDON

st 23 3 komentovka
18:00
JAN POUPĚ: NEURALSCAPE

po 7 3 film
20:00
JIM JARMUSCH:
PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ

st 23 3 koncert
20:00
MALVINA / MAGICK

130/100 Kč

st 9 3 koncert
19:00
SALIH HADŽIABDIĆ

130/100 Kč

25 3 debata
18:00
MY DĚTI TALK X KAKTUS
podcast živě

ne 13 3 film 12+
15:00
TÉČKO: PINOCCHIO

130/100 Kč

po 14 3 film
20:00
JIM JARMUSCH: MIMO
ZÁKON

130/100 Kč

út 15 3 čtení/koncert
18:00
JAROSLAV IROVSKÝ
A KAPELA PREMIER

ne 27 3 film 6+
15:00
TÉČKO: GORDON
A PADDY

130/100 Kč

po 28 3 film
20:00
JIM JARMUSCH: KAFE
A CIGÁRA

130/100 Kč

Telegraph je dobře dostupná komunitní centrála. Od olomouckého
nádraží je to pár kroků, do hlavních ulic tři zastávky tramvají. Jsme na
dosah, tak se s námi klidně spojte.
TELEGRAPH
JUNGMANNOVA 3, OLOMOUC
49°35'26.6"N 17°16'34.6"E
#TLGRPH @TELEGRAPH.CZ
Sledujte nás na facebooku a instagramu!

INZ2203018

14. 3.
19:00
Husův sbor

Nejlepší slovenský houslista Juraj Čižmarovič hraje s komorním orchestrem MFO
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Giacomo
Puccini, Joseph Haydn, Ilja Zeljenka, Astor
Piazzolla, Benjamin Britten
Juraj Čižmarovič – housle

20. 3.
10:30
Reduta

24. a 25. 3.
19:00
Reduta

Zázrak v hudebním lese
Lukáš Červenka – moderátor
Petr Šumník – dirigent
Cirkus Paříž. Romantismus okořeněný
jazzem
Igor Stravinskij, Maurice Ravel, Hector
Berlioz
Tamara Stefanović – klavír
Jakub Klecker – dirigent

1. 4.
17:00
Reduta

JAMU 4
Ludwig van Beethoven, Josef Suk,
Julia Gavrilova – klavír
Filip Urban – dirigent

7. 4.
19:00
Reduta

Světová premiéra se
světovým trumpetistou
Antonio Vivaldi, Ondřej Moťka, Modest
Petrovič Musorgskij, Maurice Ravel
Gábor Tarkövi – trubka, Ondřej Moťka –
trubka; Christian Knüsel – dirigent

www.mfo.cz

DIVADLO TRAMTARIE

st 30 3 přednáška
18:00
SBĚRATELSTVÍ SOUČASNÉHO
UMĚNÍ: ROBERT RUNTÁK

út 22 3 přednáška
18:00
PROPAGACE V KREATIVNÍCH
PRŮMYSLECH #2

@telegraph
.cz
KULTURNÍ PROGRAM

JAMU 3
Leoš Janáček, Rudolf Kubín, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann
Kateřina Škardová – klarinet, Kento Satsuma – klavír; Kento Satsuma – dirigenti

út 29 3 debata
19:00
TTALK: LUKÁŠ DRLÍK

út 29 3 vernisáž
18:00
OPEN STUDIO: VERONIKA GABRIELOVÁ
A LAURA LIMBOURG
ne 20 3 film 6+
130/100 Kč
15:00
TÉČKO: MYŠI PATŘÍ DO NEBE

11. 3.
17:00
Reduta

7. 3.

V. Kracík: Amélie z Hejráku

10. 3.

V. Kracík, J. Trnka: Kabaret nahatý Shakespeare

12. 3.

V. Kracík: Terezka a kouzelné autíčko

12. 3.

V. Kracík, J. Trnka: Kabaret nahatý Shakespeare

13. 3.

V. Kracík, J. Trnka: Kabaret nahatý Shakespeare

14. 3.

V. Kracík: Amélie z Hejráku

15. 3.

P. Boušek: Láska, sex a internety

16. 3.

P. Boušek: Láska, sex a internety

17. 3.

Ch. de Laclos, V. Kracík: Nebezpečné známosti, Arter

18. 3.

V. Kracík: Láska za koronu 2

21. 3.

V. Kracík: Amélie z Hejráku

23. 3.

A. P. Čechov, V. Kracík: Tři sestry

29. 3.

V. Klimáček: Dealeři (premiéra)

31. 3.

V. Klimáček: Dealeři

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Kundračíková. Nížiny podle ní představuje maďarská pusta, ale i Haná nebo
Slovácko, tedy Joža Uprka, Jiří Lindovský,
Károly Markó, László Lakner, André Kertész či László Fehér.
A vrcholy? To jsou Tatry s Ľudovítem
Fullou, Martinem Benkou, Júliem Kollerem, Rudolfem Sikorou nebo Svätoplukem
Mikytou. „Samozřejmě, že je mezi nimi
značná prostupnost, v krajinném i vyprávěcím smyslu,“ podotkla Kundračíková.

Pragmatická metafora

DOMOV A SVĚT
Krajinomalbu 20. století napříč střední
Evropou představuje nová výstava Muzea umění nazvaná Domov a svět.
Výstava propojuje tři typy krajin, tři typy
příběhů – pomezí, nížiny a vrcholy přímo
vybízejí k vymýšlení fantaskních vypravování, jakými jsou pohádka, mytologie
a metafikce. V nich vstupujeme z domova
do světa a ve světě hledáme domov. Tuto

určitou rozpolcenost by měl vnímat i návštěvník výstavy – měl by se na ní cítit
jako doma, ale zároveň se pohybovat ve
velkém světě umění.

Nížiny, pomezí, vrcholy
„Krajinné pomezí lze umístit na Šumavu
a spojit je s Josefem Váchalem, Alfredem
Kubinem, Františkem Skálou nebo Michaelou Melián,“ uvedla kurátorka Barbora

Leitmotivem výstavy je dvojice maleb Josefa Lady Zimní radovánky a Letní dětské
hry. „Odpovědí na ně jsou pak tři plátna polského umělce Wilhelma Sasnala.
Vystřídáme je v pravidelných obměnách,
které budou provázet výstavu v průběhu
jejího konání. Nabídneme několik různých pohledů na krajinu a osudy střední
Evropy,“ doplnil kurátor Jakub Frank.
Výstava je vysoce metaforická a zároveň pragmatická v tom, že volí jeden
konkrétní domov, k němuž cílí a z nějž
vychází. A tím domovem je rodný dům
polského sochaře a vizuálního umělce
Mirosława Bałky v Otwocku, který sloužil
v letech 2011 až 2018 jako rezidenční
a umělecké centrum pro umělce. pok

Opět offline
Špičkové vědecké dokumenty,
inspirativní přednášky, filmové
workshopy, hudební produkce, exkurze,
výstavy i program pro děti. Svátek
všech filmových fanoušků a tvůrců
Academia Film Olomouc se letos koná
od 26. dubna a přinese téma Naděje.
Po dvou online letech se Olomouc
opět promění v tepající místo, kde se
budou potkávat hosté a návštěvníci
festivalu. Dokumenty poběží zdarma
v Konviktu, kině Metropol nebo
Vlastivědném muzeu. ise

PAF na Floře
Po dvou letech fyzické absence se festival PAF Olomouc vrací do kulis hanácké
metropole – a to si žádá určité změny.
Kromě změny data konání přichází ještě
druhá větší změna, a to, že klenuté stropy jezuitského konviktu budou z větší
části nahrazeny vysokými prosklenými
stropy a stěnami pavilonů a skleníků olomouckého Výstaviště Flora.
Program PAF nastínila Nela Klajbanová.
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„Poprvé představí v Česku svá díla vizuální umělci Lizzie Fitch a Ryan Trecartin.
Osobně uvedou svá videa na několika
místech v olomouckých parcích. Britský
skladatel Richard Skelton, jehož tvorba
vychází z mrtvolného ticha anglických
blat, připravuje projekt pro barokní kapli,
libanonská vizuální umělkyně Rana Hamadeh rozezní jeden z divadelních sálů,
tvůrčí filmový crossover Televize Estráda
a Markéta Wagnerová uvedou ve světové
premiéře osud Pana Ovocňáka. A dvojice hudebních producentů z Manchesteru

www.olomouc.eu

známých jako Space Afrika vystoupí
v blízkosti sbírkových skleníků se svou poslední deskou, která je ceněna napříč mezinárodními i tuzemskými periodiky jako
jedno z vrcholných alb loňského roku,“
vyjmenovala Klajbanová.
Jarní edice festivalu proběhne od
pátku 25. do soboty 26. března. Během
dvou dní a dvou nocí se mohou návštěvníci těšit na performance, koncerty, instalace a projekce.
Vstupenky jsou v předprodeji
Early Bird. pok
KULTURA

Před 150 lety se narodil první český
starosta Olomouce Richard Fischer
O Richardu Fischerovi – muži s právnickým
vzděláním a pověstí organizačně nadaného a obratného řečníka a diplomatického, avšak neústupného politika můžeme
právem říci, že vyčníval mezi ostatními.
A to nejen svou impozantní postavou, ale
především svým širokým rozhledem, pracovním nasazením a vykonanou prací ve
prospěch města Olomouce.
Fischerův aktivní profesní život se odehrával na pozadí přelomových událostí
rakousko-uherské monarchie, první i druhé
republiky a částečně také období okupace.
Více než padesát let zasvětil prosazování
českých národních snah, spravedlivému
fungování komunální politiky a podpoře
a obhajobě potřeb a požadavků českého
národa. Jeho celoživotní postoje moderního, demokraticky smýšlejícího politika,
literárně činného a společensky angažujícího se člověka charakterizuje zejména
odhodlanost boje za českou Olomouc.
Vedle politických a národně buditelských aktivit současně nepolevil ani ve své
advokátské praxi a mezi trestními obhájci
platil za obávaného protivníka v soudní síni.
Ačkoliv Richard Fischer usedl do starostenského křesla až v roce 1923, nelze
mu upřít prvenství Čecha, který stanul
v čele olomoucké radnice a převedl
město do rukou české správy. Díky Fischerově diplomatickému umu proběhlo
převzetí města českou reprezentací bez

emotivních a násilných projevů nesouhlasu dosluhující německé radnice. 17.
listopad roku 1918, kdy Fischer z pozice
vládního komisaře pověřeného prozatímním vedením města spolu s novým
českým úřednickým aparátem skládá
slavnostní slib, se do olomouckých dějin
vepsal jako den, kdy se staletími prověřená bašta němectví stala městem českým.
Fischer dostál také své pověsti moderního vizionáře, jehož úsilím se podařilo obnovit a především realizovat
někdejší myšlenku vytvoření takzvaného Velkého Olomouce připojením 13
obcí, jež doposud představovaly olomoucká předměstí. Svým neutuchajícím
zápalem a obětavostí v boji za českou
moderní Olomouc se tak neodmyslitelně podepsal i na dnešní podobě města.
Během šestnácti let vedení starostenského úřadu se z urputného nacionalisty
a bojovníka za česká práva stává liberálně smýšlející demokrat, jenž dokázal
ocenit činnost všech svých politických
partnerů i konkurentů v případě, že jejich
záměry směřovaly ku prospěchu města.
Ve funkci olomouckého starosty setrval až do osudného 15. března roku 1939,
kdy pronáší svůj poslední odvážný projev
a předává správu města k rukám německých okupantů. Po válce se sice v září roku
1946 vrací z Loštic do milované Olomouce, ale veřejného života se již neúčastní.
Duši prvorepublikového demokrata zdrtil

nástup komunistického režimu, jenž
osobnost Fischerova formátu ztělesňující
ideály dob minulých nemohl potřebovat.
Znárodnění v roce 1948 spolu s měnovou
reformou roku 1953 připravily Fischera
o většinu majetku a na sklonku života se
ocitá ve finanční tísni. Umírá po krátké
nemoci v únoru 1954. Kristýna Bařinová,
Martin Kučera

RICHARD FISCHER (1872–1954)
Jeho zásluhy připomíná pamětní deska, která byla osazena na
domě, který vlastnil, ve kterém žil
a současně vedl svou advokátní
praxi (dnešní restaurace Drápal
na třídě Svobody 18).
Většinu z Fischerovy bohaté publikační a novinářské činnosti uchovává ve svých fondech Vědecká
knihovna. Fischera připomene výstavou a publikací věnovanou jeho
osobnosti. Vernisáž se slavnostním
představením knihy je plánována
na podzim letošního roku.

Historická akademie pro milovníky Olomouce
PŘEDNÁŠKY
Královské hlavní město Moravy
13. 3., 13:30 | sraz: Horní
náměstí, model města
Olomouc c. a k. pevnostní
20. 3., 13:30 | sraz: Palackého ulice
u Litovelské brány
Slavné olomoucké vily
3. 4., 13:30 | sraz: Litovelská 1,
pošta
Olomoucké legendy, pověsti a domovní znamení
1. 5., 13:30 | sraz: Horní náměstí,
Caesarova kašna
Zaniklá Olomouc
8. 5., 13:30 | sraz: Studentská 7,
krajský soud

OLOMOUCKÉ ZRCADLO

Pětkrát se vydají po městě s průvodcem
Tomášem Krylem lidé, kteří se přihlásí do
Olomoucké historické akademie. Odměnou jim bude certifikát.
Cyklus pěti přednášek je koncipován jako devadesátiminutová prohlídka
přímo v terénu. Každý účastník dostane
také index, kterým se prokáže průvodci.
Ten mu potvrdí účast a po absolvování
všech přednášek obdrží účastník památečný certifikát a drobný dárek.
„Je to program určený nadšencům
a milovníkům historie a Olomouce. Každému, kdo se chce o Olomouci dozvědět
něco navíc,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Z absolventů se nestanou oficiální
průvodci, certifikát má spíše symbolickou
a vzpomínkovou hodnotu. Program měl
začít již vloni, ale plány zhatila pandemie.

Olomoucká historická akademie
potrvá od 13. března do 8. května. Prohlídky budou vždy začínat ve 13:30 na
různých místech a potrvají dvě a půl hodiny za každého počasí.
Organizátorem Olomoucké historické
akademie je Informační centrum, které také přijímá závazné rezervace do
půlnoci 11. března. Cena za cyklus pěti
přednášek činí 550 korun na osobu. pok

Informační centrum Olomouc
uděluje

Certifikát

za absolvování souboru přednášek Olomoucká historická akademie v roce 2021

Jméno:

..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Mgr. Markéta Záleská
náměstkyně primátora

Za pořadatele
Informační centrum Olomouc

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Olomouc pomáhá uprchlíkům a ukrajinskému městu Černivci
Pro uprchlíky z Ukrajiny má Olomouc
150 ubytovacích míst v evakuačním středisku na Tererově náměstí a navíc město
zorganizovalo pomoc pro ukrajinské
město Černivci, které leží zhruba 400 kilometrů východně od Užhorodu u hranic
Ukrajiny s Moldavskem a Rumunskem.

Primátor Mirek Žbánek byl poslední
únorový víkend v kontaktu s primátorem a vedením čtvrtmilionového města Černivci. V té době se tam přímé
bojové události omezily na bombardování bezprostředního okolí města,
v jeho centru ale hledali bezpečí tisíce
civilistů, utíkajících z míst, kde probíhaly nejhorší boje.
„Pro samosprávu města Černivci
a jeho civilní obranu to znamená mimořádný nápor, na Olomouc se proto obrátili s prosbou o pomoc,“ vysvětlil primátor
Žbánek.
Potřebné vybavení pro civilní obranu,
jako jsou elektrocentrály, lékařské potřeby, trvanlivé potraviny, spacáky či

karimatky připravilo o město ze svých
strategických zásob. Do humanitární aktivity se ale zapojila také veřejnost.
Darované vybavení a materiál před
transportem na východ shromažďovaly
hasičské zbrojnice v Černovíře a Chválkovicích. mif

Policisté nabádají k obezřetnosti ve virtuálním světě kryptoměn
V žádném případě nepovolit neznámé osobě vzdálený přístup k počítači či
notebooku. To je hlavní pravidlo, které
doporučují policisté, jak se nestát obětí
podvodu.
„Pokud se lidé rozhodnou pro investování do kryptoměn, měli by si napřed
tuto problematiku důkladně nastudovat
a zjistit, jak kryptoměny fungují a jaké je
jejich zabezpečení. Pokud s nimi chtějí
obchodovat, měli by mít reference o jejich burzách,“ nabádá policejní mluvčí
Petra Vaňharová. Také popsala několik
případů podvodu.

Finta spolužák
Čtyřicátníka z Olomouce kontaktovala
přes chatovací aplikaci osoba vystupující jako žena. Hledala svého spolužáka.
Po krátké obecné konverzaci se jejich
rozhovor začal nést v duchu možných investic. Žena mu poslala aplikaci, kterou

si důvěřivec stáhl, zaregistroval se a vytvořil si účet. Na něj postupně poslal přes
300 tisíc korun.
„Poté jej žena odkázala na svého
strýčka, bankéře. Na základě jeho pokynů si muž založil účet na kryptoměnové burze a přeposlal na něj dalších
sedm set tisíc korun,“ potvrdila Vaňharová. Díky provedeným investicím měl
mít muž během krátké doby vyděláno 33
milionů, což i viděl na svém investičním
účtu. Poté, co si chtěl peníze vybrat, ho
kontaktovala společnost, která mu měla
peníze vyplatit. Za převod vydělaných
peněz na jeho účet požadovala platbu
přes 600 tisíc korun.
„Důvěřivý muž s vidinou horentního
výdělku nezaváhal a částku přeposlal.
Do dnešního dne žádné peníze nedostal,“
uvedla mluvčí. Celkově se důvěřivec připravil o 1,6 milionu korun. V případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí
pachateli až osmiletý trest.

Na oko výhodná investice
Olomoučtí kriminalisté zahájili v únoru
hned ve dvou případech úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání zločinu
podvodu. Vidině rychlého zbohatnutí prostřednictvím investování do kryptoměny
podlehli nezávisle na sobě dva muži.
„Příslušné internetové stránky nabízející investice do kryptoměny si
sami vyhledali a také se na nich zaregistrovali. Chvíli nato je kontaktovali
finanční poradci, kteří jim měli být nápomocni. Do svých počítačů si nechali
nainstalovat software pro vzdálenou
správu, přes který měl finanční poradce vypomáhat s obchodováním na burze,“ popsala způsob podfuku policejní
mluvčí Vaňharová.
Jeden z mužů „nainvestoval“ přes dva
miliony korun, druhý si musel peníze půjčit, aby měl vůbec co investovat. Poté, co
zjistili, že se stali zřejmě obětí podvodníků, se obrátili na policii. dtx
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Jak postupovat při řešení nadměrného hluku z dálničního obchvatu
u Nemilan a proč neslyší hlášení rozhlasu lidé v Neředíně
Máte problém, dotaz? Pak je tady pro vás rubrika Otevřená radnice. Pokud se dá nalézt řešení, váš problém se vyřeší. Pokud náhodou ne, alespoň víte proč. Odpověď dostane každý, kdo se ptá. Některé z významnějších dotazů i s odpovědí pak najdete také zde.

Posílám podnět na řešení nadměrného hluku z dálnice
Nemilany. Obyvatelé Nemilan už přes šesti lety sepisovali
petici, nic se však nezměnilo. Přitom je lokalita Pahorek
Nemilany jako chráněné území a tímto hlukem je tedy
ohrožená i příroda a zvěř i ptactvo.

Zajímalo by mě, jak funguje v městských částech hlášení
místního rozhlasu. Jsem z Neředína.

Dana Čamrová

Michal Mareš

Je mi líto, ale město samotné
s tím mnoho nezmůže, protože
má zákonem omezené možnosti.
Za hluk z pozemních komunikací
je odpovědný jejich vlastník, což
je v případě jižního obchvatu Olomouce (D35) stát, respektive jeho
příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic, která komunikace ve vlastnictví státu spravuje.
Kontrola, zda jsou zákonem stanovené hlukové limity dodržovány, je v kompetenci krajské hygienické stanice, která případně nařídí vlastníkovi učinit nápravu.
Podle strategických hlukových map ministerstva zdravotnictví
je hodnota hluku pro jižní část Nemilan v denní dobu v rozmezí 50–60 decibelů, což je pod zákonným limitem. V noční dobu
je pak hodnota hluku v rozmezí 45–50 decibelů. Limitní hodnoty pro dálnice jsou dle platné legislativy stanoveny na
60 dB přes den a 50 dB v noci. Doporučuji obrátit se na krajskou hygienickou stanici.
Mirek Žbánek
primátor

Nový městský varovný a informační systém funguje zhruba
jeden rok. Jeho výhodou je mnohem lepší srozumitelnost a možnost flexibilního informování
obyvatel. V praxi to znamená, že
lze mít vlastní hlášení v jednotlivých městských částech nebo
dokonce ulicích.
Bezdrátový místní rozhlas je prioritně určen pro varování a vyrozumění obyvatel při vzniku mimořádných událostí. To
platí především pro centrum města a sídliště, v okrajových
nebo vzdálených čtvrtích, jako je například Lošov nebo Černovír, jsou předsedové a komise městských částí zvyklí využívat
hlášení rozhlasu mnohem častěji. Obyvatele pak informují například o příjezdu pojízdné prodejny nebo úmrtí sousedů. V Neředíně se rozhlas k těmto typům oznámení nepoužívá.
Eva Kolářová
náměstkyně primátora

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

OTEVŘENÁ RADNICE

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

Střední Hejčín, část města, která zatím neexistuje: www.hej-cin.cz
V Hejčíně naproti gymnázia se nachází obrovská travnatá plocha, které dominuje budova bývalé přírodovědecké fakulty z konce 80. let. Rozlohou je celý prostor
srovnatelný s Horním náměstím. A potenciálně i svým významem.
Celý život kolem té zvláštně tvarované budovy chodím a už ji beru jako součást
koloritu. Součást prostoru, který mně, jako rodilému Hejčíňákovi, vlastně nikdy nic
nepřinesl. Jako děti jsme si tu nehrály. Jako dospělí jsme tudy ani neprocházeli.
A do samotné budovy jsem se dostal až jako zastupitel.
Zhruba před dvěma lety jsem se u ní setkal s kolegyní Andreou Hanáčkovou a historičkou architektury Martinou Mertovou z Muzea umění Olomouc. Shodli jsme
se, že to místo má nezměrný potenciál. Navíc, jako jedno z mála, patří celé městu
(pozemek i s budovou). Rozhodli jsme se povolat studenty architektury a uspořádat
studentský workshop. O pár měsíců později jsme již měli plejádu návrhů, co s tímto
místem i s budovou dělat. V létě 2021 se v oné podivné budově pořádaly prezentace
studentů, kteří se svými pracemi vyhráli různá ocenění pro mladé architekty.
Vznikl například úžasný urbanistický návrh, který počítá s travnatou “Broadway”
pomyslně propojující hejčínský kostel s Mrštíkovým náměstím. Vznikly varianty
přebudování (rekonverze) budovy, návrh tělocvičny pro Waldorfskou školu, dokonce
i stolní hra Osadníci z Hejčína. Vzešla tak řada nových pohledů na Střední Hejčín.
Myslím, že jsem nakonec nebyl sám, kdo na budovu - torzo zamýšleného univerzitního kampusu od architekta Karla Doležala - i na celý Střední Hejčín pohlíží
jinýma očima než dřív. Za to patří velký dík hlavně Martině Mertové a KMČ Hejčín,
která na workshop přispěla.
Skvělou zprávou je, že o budovu se zajímá i skupina umělců se záměrem vytvořit kulturní a komunitní centrum. Zdá se, že pro něj již nadchli dokonce městské
i krajské radní. Umělecké centrum by snad mohlo oživit Střední Hejčín už letos, byť
v provizorním režimu. Držme jim palce.
Všechny návrhy studentů, videa i aktuality o Středním Hejčíně naleznete na www.
hej-cin.cz. Stránku vytvořil jeden ze studentů za 12 000,- Kč. Peníze jsem mu rád
věnoval z mimořádné odměny, kterou obdrželi členové dozorčí rady DPMO, které
jsem členem. Dlouho jsem hledal využití oné mimo-řádné odměny a jsem rád, že
jsem ho našel.
Máte-li podněty k webu nebo k prostoru Středního Hejčína, napište, prosím, na
strednihejcin@gmail.com.
Marek Zelenka / Piráti a Starostové

Dále by dopravě ve městě ulevilo vybudování okružní křižovatky v ulici Dolní
Novosadská – spojnice na Holici a Kožušany, či výstavba nové komunikace v Řepčíně od ulice Svatoplukova ke kruhovému objezdu u Globusu. Se zvyšujícím se
provozem na komunikacích je ale současně nutné zaměřit se i na bezpečnost
všech účastníků provozu. Budovat bezpečné přechody pro chodce (např. jako
jsme udělali v Týnečku nebo plánujeme letos u myčky na konci ulice Schweitzerova mezi zastávkami Jižní), opravovat chodníky, rozšiřovat síť cyklostezek atd.
Jako zastupitel za hnutí ANO a člen dopravní komise rady města se právě o toto
chci zasazovat. A jako občan a člen Komise městské části Droždín si také moc
přeji, aby byl co nejdříve realizován kruhový objezd v Droždíně.
Vladimír Prášil / ANO 2011
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Covid, děti a my všichni.
Právě jsem dočetl článek, jak covid způsobil otylost dětí. Zavzpomínal jsem na
naše mládí.
Třeba fotbal, jen se oteplilo a mezi paneláky nebo domy na okraji města vyrostli jako
houby po dešti desítky plácků na fotbal. Stačilo k tomu několik kamenů na označení
branky a určení velikosti hřiště. Stovky družstev zápolily mezi sebou. Aniž by si všimly,
že je někdo bedlivě pozoruje. Jaká to po zápase byla čest, když k někomu přistoupili
a řekli „v úterý ve dvě naklusej na železárny, Hodolany nebo Černovír“. Pochvala ředitele školy a vysvědčení samá jednička proti tomu vůbec nic nebylo.
Nebo hokej, to bylo jiné kafe. Obyčejně před Vánoci začalo mrznout, to byl signál
pro naše rodiče a prarodiče, aby vytáhli hadice a už se chystal led. Většinou, kde byl
plácek na fotbal, tam vzniklo kluziště. Branky byly boty, okraj hřiště nahrnutý sníh.
Pokud nebyly chrániče, tak se mohlo nadhazovat jen po kotníky. Brusle od kačenek
přes krasobruslařské až po kanady. Mora tehdy hrála v dřevěné aréně druhou ligu.
Ať pršelo, nebo padal sníh, tak se hrálo. Velkým svátkem bylo derby s Prostějovem.
Vzpomínám si, jak jsme hráli házenou za Pozemky. Jaká byla pro nás čest, když
před ligovým utkáním mužů jsme se setkali s reprezentanty jako Vícha, Trojan,
Havlík a Mareš z Dukly Praha. Jaká to byla událost, když se vrátil z olympiády
s medailí Zdenek Škára nebo když za Duklu začal hrát Jirka Kavan. Jednu neděli
hrála Zora a druhou Pozemky. Hřiště bylo antukové a šatny dřevěné. Při tréninku
nás bylo plné hřiště. Při zápasech plné tribuny diváků.
Závěrem, abych nebyl jen ten, kdo vzpomíná. Slibu, že se postaví nová hokejová hala
a opraví „Plecharéna“, už nikdo nevěří. Musím ale upozornit na opravené hlediště, šatny, zázemí a hlavně střechu. Musím konstatovat, že oddělení sportu v Olomoucí dělá
pro sportovní vyžití mnoho. Staví a udržuje dětská hřiště na sídlištích. Doplňuje hracími prvky sportovní hřiště a pomáhá s realizací a organizací na školních hřištích.
Dnes je hrozně moderní shazovat vinu na okolní události, nedostatek podpory ze
strany samosprávy, finance. Snažím se říct, že extrémně důležitý je také přístup
rodičů a samotných dětí. Podmínky, které město vytváří, nejsou nijak špatné,
stačí jen trochu více vlastního zájmu. Covid byl opravdu extrémní překážkou
v organizovaných, zejména kolektivních sportech, ale otylosti dětí lze předejít
i jinak, než vyklopit dítě na tréninku u stadionu. Zkusme se nad tím zamyslet, než
budeme házet vinu na okolnosti.
Miroslav Skácel / KSČM
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Co zlepšit v olomoucké dopravě?
Tramvajová trať a nové mosty jsou aktuálně nejvýznamnější stavby, které ovlivňují dopravu v Olomouci. Jsem rád, že se městu a Povodí Moravy v případě mostů daří vše realizovat podle plánu. Je nutné si přiznat, že za poslední 3 roky se
automobilová doprava v Olomouci velmi navýšila. Jsem aktivní řidič, takže vnímám tento stav dlouhodobě. Některé úseky jsou ve špičce už na hranici kapacity
nebo dokonce i za její hranicí. Tvoří se velké kolony, které se pohybují krokem.
Vjezd z vedlejších komunikací je někdy nemožný, hodně záleží na ochotě řidičů,
kteří jedou po hlavní komunikaci. Je několik možností pro alespoň částečné
zlepšení situace. Velmi důležitá bude realizace východního obchvatu města, tzv.
východní tangenty. Dále propojení D35 u Křelova na D46 mimo křižovatku u Globusu. To jsou ale stavby ŘSD (státu). Město příliš možností, jak pomoci, nemá.

www.olomouc.eu

Masaryčka – neprávem opomíjená třída
Dovolím si s vámi sdílet názor Aleše Prstka, zástupce ProOlomouc v KMČ Nové
Hodolany.
Naši čtvrť formuje víc než 130 let vlakové nádraží a bulvár Masarykova třída.
Čtvrť již 4 roky trpí mohutnou přestavbou mostů a nábřeží. Do změn se investuje
řádově miliarda korun. Nově město za 23 milionů opraví 100 m vozovky s kolejemi a přebuduje zastávku U Bystřičky. Peníze tečou proudem, a přitom chybí
zásadní věc: projekt, jak by měla ulice v budoucnu vypadat. Masaryčka byla vždy
frekventovanou obchodní třídou, spojující nádraží s centrem. To věděli projektanti už v r. 1888, proto je tak velkoryse široká. Bohužel radnice od roku 89 z ní
dělají jen autodrom a nepromyšlené úložiště trubek a kabelů.
Víc než 4 roky bojuji o proměnu čtvrti a jako klíčový bod vnímám Masarykovu ulici. Smířil jsem se s tím, že zadlužené město nemá na celkovou rekonstrukci. 4 roky
bojuji za zavedení zóny 30, a přes prvotní odpor dopravních expertů se to podařilo. Je to jediná koncepční věc, které se Masaryčka za posledních 30 let dočkala.
Jsem přesvědčen, že do ~30 m profilu ulice se vejde vše potřebné: chodník, zelený pruh se stromy, zálivy pro parkování, cyklopruh i pruh pro auta a tramvaje.
Dnešním úpravám však chybí promyšlenost. Například: Obnova stromů v ústí třídy
u nádraží je záslužný počin, sázení však narušily neznámé sítě, a pak nad novými
stromy začala rekonstrukce budovy. Na novém mostě přes Moravu chybí cyklopruhy. Do třetice nedávno oznámené budování zastávky vídeňského typu U Bystřičky,
směr k nádraží. Vznikne fantasticky široký chodník pro nástup do tramvaje, přes
který však budou přejíždět auta i cyklisté. Nejsem odborník na dopravu: nemohla by auta jezdit v pruhu s tramvají? Stejně musí stát, když je tramvaj na zastávce.
Bude odbočování doleva do Dr. M. Horákové bezpečné, když uprostřed silnice
bude obrubník? Náš odborník v komisi dopravy Pavel Grasse byl proti a žádal
ucelené řešení od nádraží po Žižkovo náměstí: v uspořádání chodníků a jízdních
pruhů, v režimu všech druhů dopravy i v řešení navazujících ulic.
Nežádám víc, než aby změny byly promyšlené a bylo možné na ně hladce navázat. I s ohledem na potřebu parkování. V KMČ, jejíž zasedání jsou přístupná
veřejnosti, bychom uvítali otevřenou diskusi s magistrátem. Na budoucnosti
Masarykovy ulice, jejího okolí i celé čtvrti nám záleží a věříme, že si zaslouží
promyšlenější plánování a citlivější přístup.
Tomáš Pejpek / ProOlomouc
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1922: Olomouc našla to, čím je výjimečná
Složitým procesem procházeli noví čeští představitelé městské samosprávy
v Olomouci na počátku Československé
republiky. Věděli, že na tom město Olomouc není kdovíjak dobře, protože bylo
nejen zadlužené, ale i politicky a významově deklasované na provinční město.
Věděli také, že jsou v přelomové době,
kdy při vzniku republiky mají šanci bývalé metropoli a největšímu městu Moravy
vrátit jeho dřívější slávu. Jenže se jim to
moc nedařilo. Malá výjimka se ale našla,
zrovna v březnu před sto lety.
Olomouc byla v době vzniku republiky
sice mimořádně významným vojenským
posádkovým městem a rovněž i sídlem
moravského metropolity a arcibiskupa,
jinak však šlo o město provinčního charakteru, které svým rychlým rozvojem
v 19. století silně předběhlo Brno. První
politické reprezentace města, ať už ta
první pod vedením vládního komisaře
Richarda Fischera, nebo druhá reprezentace v čele s prvním zvoleným českým
starostou Karlem Marešem, zkoušely
proto na Praze vymoci nějaké zlepšení.
Bohužel však skoro ve všem marně.
Nepodařilo se prosadit obnovení
univerzity v plném rozsahu. Od 60. let
19. století v Olomouci zůstávala z někdejší slavné univerzity už jen teologická fakulta a univerzitní knihovna. To
se vedení města i poslanci z Olomouce
snažili hned na konci roku 1918 změnit,
ale marně – jak známo, tehdy vznikla na
Moravě jediná univerzita, a to Masarykova v Brně. V Olomouci byla univerzita
obnovena teprve roku 1946.
O rok později přesvědčovalo vedení

PŘED STO LETY

Olomouce vládu, aby v Olomouci tedy
otevřela alespoň vysokou školu zemědělskou. Poslanec a vládní komisař Olomouce Richard Fischer nabízel v Praze,
že město tuto školu podpoří velkorysou
subvencí a poskytne jí budovy zdarma.
Vysoká škola zemědělská byla nicméně
otevřena v Brně. A konečně ani volání po
otevření vysoké školy obchodní v Olomouci neuspělo. Město přitom nabízelo
tehdy velkou sumu 100 tisíc korun! Radnice pak podala ostrý protest proti hromadění vysokých škol v Brně, ale kromě
hezkých slov se jí ze strany ministerstva
školství ničeho jiného nedostalo. A z jiného soudku – radnice neuspěla ani při
lobování za celkem logické zřízení zemského vojenského velitelství v Olomouci.
I to bylo umístěno v Brně, byť v Olomouci
bylo vojáků nejvíc.
V březnu 1923 jednal v Olomouci
tehdejší ministr zemědělství František
Staněk. V zemědělství měla Olomouc
silnou pozici. Nejen že tou dobou zde
vznikala Zemědělská komora, předchůdce dnešní Agrární komory ČR, ale
chystalo se i výrazné rozšíření zemědělského školství. Olomouc jako přirozené
centrum úrodné Hané totiž byla už od
roku 1876 sídlem specializované školy pro zemědělské odborníky. Někdejší
rolnická škola na Klášterním Hradisku
byla už roku 1911 rozšířena na střední
školu. V roce 1922, když do města přijel ministr zemědělství Staněk, zde už
sídlily tři specializované školy – střední
hospodářská škola, zimní hospodářská
škola a běžná hospodyňská škola pro
dívky, která je vychovávala k základním
rukodělným pracím.
Při návštěvě ministra Staňka bylo
schváleno i otevření zemské Střední hospodyňské školy Olomouc, která
měla vychovávat pedagogy pro hospodyňské školy. V letech 1924 až 1928,
kdy proběhlo velkorysé dostavění areálu středních škol, tedy vznikla právě
zmíněná hospodyňská škola (v jejím objektu je dnes Domov mládeže).
V Olomouci tak vzniklo na jednom místě v těsném sousedství kláštera Hradisko největší komplexní středoškolské
zařízení, které vychovávalo jak budoucí
odborníky v zemědělství, tak i pedagogy pro tuto oblast a dále i pro výchovu
dívek. A mimochodem, i ta tehdy zakládaná Zemědělská komora Olomouc
byla nakonec úspěšná. Dnes je v Olomouci sídlo celorepublikového vedení
Agrární komory ČR. Michal Folta

BŘEZEN 1922 TELEGRAFICKY

Město slaví Masarykovy narozeniny
Většinou národa zbožňovaný prezident Tomáš Garrigue Masaryk
oslavuje 7. března 1922 své 72. narozeniny. V Olomouci je lidé slaví
v předvečer, tedy v pondělí
6. března. Ve městě se koná nejprve
koncert posádkové hudby na Horním (tehdy Masarykově) náměstí
a vojenská kapela pak pokračuje
v programu slavnostním pochodem
městem. Všude s kapelou zpívají
a mávají davy lidí, což se všeobecně vykládá jako „důkaz citů obyvatel našeho města k budovateli
republiky“. Prezidentovi byl také
zaslán blahopřejný pozdrav od olomouckého městského zastupitelstva. V den narozenin pak od rána
znovu vyhrávala vojenská hudba
a ve městě na úředních i některých
privátních budovách vlály prapory.
Ministr zemědělství na Hané
Řešit aktuální situaci v zemědělství a také v odborném školství
chce v srdci úrodné Hané ministr
příslušného rezortu František Staněk z agrární strany. V Olomouci se
objevuje už 4. března a v plánu má
jak jednání se zemědělci, tak i návštěvu střední školy, která vychovává budoucí odborníky pro kvalitní
hospodaření. V Olomouci totiž už
od roku 1876 funguje v bývalé klášterní zahradě u Hradiska známá
rolnická škola. Do města ministr
přijíždí vlakem, v podvečer zvládne
představení Aida v městském divadle a zajde i na reprezentační ples
v důstojnickém kasině, následující
den se vypraví i do hanáckých vesnic v okolí Olomouce a jedná i s legionáři. Vskutku schopný muž!
Zemědělci zakládají vlastní profesní komoru
Celý březen jsou v pilné práci olomoučtí zemědělci. Nejen na polích,
jak je na jaře obvyklé, ale i v kanceláři. Chystají totiž vytvoření
vlastní profesní organizace podobné obchodním a hospodářským
komorám. Zemědělská komora
Olomouc, jejíž navržené stanovy posílají v březnu k úřednímu
schválení, má hájit zemědělský stav
v těžké době, kdy je o nedostatkové
potraviny obrovský zájem a kdy stát
rolníkům a sedlákům nařizuje, kolik
musí odvést mléka či masa. mif

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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v
Olomouci,
tentokrát vrodák
prostředí
evangelického
kostela.
Písničkář
a olomoucký
Jaroslav
Hutka vystoupí
po delší době
Předprodej vstupenek možný před bohoslužbami
v
Olomouci, tentokrát v prostředí evangelického kostela.
v neděli 27. 3. a 3. 4. 2022 od 8:30 do 9:00,
Předprodej vstupenek možný před bohoslužbami
nebo v den koncertu od 18:00 hodin.
v neděli 27. 3. a 3. 4. 2022 od 8:30 do 9:00,
Předprodej vstupenek možný před bohoslužbami
nebo v den koncertu od 18:00 hodin.
v neděli 27. 3. a 3. 4. 2022 od 8:30 do 9:00,
nebo v den koncertu od 18:00 hodin.
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TAJENKA
Tajenku křížovky zasílejte do 20. března na
Až bude nejhůř, tak se na nikoho
adresu:
Magistrát města Olomouce,
Písničkář a olomoucký rodák Jaroslav Hutka vystoupí po delší době
v Olomouci, tentokrát v prostředí evangelického kostela.
nespoléhej…
Horní
583,Jaroslav
771 Hutka
27 Olomouc.
Písničkář náměstí
a olomoucký rodák
vystoupí po delší době
v
Olomouci, tentokrát v prostředí evangelického kostela.
Předprodej vstupenek možný před bohoslužbami
– John Lennon (1940–1980), člen skupiny
Obálku
označte heslem „Tajenka“. Elekv neděli 27. 3. a 3. 4. 2022 od 8:30 do 9:00,
nebo
v den koncertu
18:00 před
hodin.
Předprodej
vstupenekodmožný
bohoslužbami
The Beatles
tronicky
vyluštěnou tajenku
v neděli 27. 3. a 3. 4.můžete
2022 od 8:30 do 9:00,
nebo v den koncertu od 18:00 hodin.
Dva vylosovaní výherci
dostanou
dvě
zaslat
na
adresu:
tajenka@olomouc.eu.
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vstupenky na koncert Jaroslava
Hutky.
Nezapomeňte prosím www.printablesudoku99.com
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Tajenka z minulého
čísla:
Život je někdy dobrej,
5 ale občas pro8to musíte něco udělat.4 (Charles Bukowski)
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Volkswagen
Taigo

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.
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.

INZ2203019

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.

Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 369, www.autocentrumolomouc.com; e-mail: info@vwolomouc.cz

Arona

Nový SEAT

Tvoje nová slabost.

INZ220320

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,8–5,0 l / 100 km, 94–115 g/km.
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Jsme nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice.
V Kauﬂandu totiž víme, že rozhodují činy.
A za náš aktivní přístup k udržitelnosti a společenské
odpovědnosti jsme obdrželi prestižní ocenění:

Nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice

Nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice

Počtvrté v řadě jsme získali prestižní
mezinárodní ocenění Top Employer

Ocenění v kategorii
Odpovědný reporting Cen SDGs

Ocenění za komplexní přístup
ke kvalitě, udržitelnosti a inovacím

Ocenění TOP Rated
pro náš Report udržitelnosti
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