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JMENUJE SE PERNÍČEK 
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 OLOMOUCKÉ BETLÉMY 
 TAJEMSTVÍ SVATÉ NOCI 

TÉMA ČÍSLA

Olomoucký podzim: nové 
stromy, záhony a trávníky

Olomouc vyhlašuje dotační 
programy na rok 2023

Komise městských částí 
budou nově v poměru 6 : 3 : 2
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Při financování vozu úvěrem od Volkswagen Financial Services získáte okamžité cenové zvýhodnění až 40 000 Kč (dle modelu) a servis na 
5 let / 60 000 km (co nastane dřív). Akce se vztahuje na nově objednané i skladové vozy Volkswagen a platí do odvolání. Nabízíme možnost dalšího 
zvýhodnění až 100 000 Kč pro podnikatele u modelů Passat Variant, Arteon a Arteon Shooting Brake. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazené 
vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů Golf: 
0,9−8,4 l / 100 km, 21−190 g/km, 14−14,9 kWh / 100 km, Tiguan: 1,7−9,8 l / 100 km, 38−222 g/km, 15,3 kWh / 100 km a Arteon: 1,1−9,6 l / 100 km, 
25−216 g/km 14,9−15 kWh / 100 km. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Více na volkswagen.cz.

Úvěr 
s bonusem

Zvýhodnění
až 40 000 Kč
a Servis na 5 let

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. 
Horní lán 445/1, 783 01 Olomouc, www.autocentrumolomouc.com

SEATAteca
Žít ve velkém.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,6–6,8 l /  100 km, 
120–155 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

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

VÁNOČNÍ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
LÁKÁ NA SVÁ KOUZLA

ROZHOVOR:
JINDRA ZE SOVINCE

OWENSBORO: STUDENTI 
Z HEJČÍNA NA ZKUŠENÉ V AMERICE

Zoo se převléká do svátečního kabátu.
Vůni jehličí a Vánoc v olomoucké zoo 
nabídnou Večerní vánoční prohlídky. 

Marek Kahánek 
řidič autobusu  

Monika Spurná   
na mateřské dovolené  

Veronika Hežová   
prodavačka

Jsem spokojený, myslím si, že se 
město o zeleň stará dobře. Sekání 
trávy je v pořádku a probíhá, 
jak má. A je vidět, že se pořád 
vysazuje více stromů a zeleně 
přibývá. 

Moc to nesleduju, ale v jiných 
městech je zeleně určitě víc. 
I když, v poslední době se to 
trochu zlepšuje. 

Pro mě je zeleně ve městě určitě 
málo. Chtěla bych tady více květin 
a stromy i na Horním náměstí, 
protože v létě tady projít, to je 
katastrofa.

GLOSA

Je hezké, když se lidé mají rádi. Platí 
to v rodině, mezi kolegy, v národním 
smýšlení (ač to poslední se rádo zvrhne). 
Máme cenný poklad po předcích, lidi 
máme rádi, protože jsou to lidé.
Když nastane zima a blíží se Vánoce, 
rozbité vztahy jsou lépe vidět. Všechno 

může být bezva, ale pokud se nebavíme 
s někým z rodiny, nepomůže nám ke 
štěstí plná lednice. Zajisté se tento 
pocit dá potlačit, dá se s ním naučit žít. 
K lidskému srdci ovšem patří soucit. 
Nikoliv sentimentální, ale soucit, 
který nás vede ke konání: k odpuštění, 
k obdarování, k omluvě… Ze své praxe 
charitní i kněžské vím, že kdo toho není 

schopen, je určitým způsobem postižený 
a je třeba mu pomoci. Pomozme letos 
těmto lidem, jinak se budeme muset 
brzy bát, protože se z nás v nouzi stanou 
postupně vlci.
 
Petr Prinz
řeckokatolický kněz
a ředitel Charity Olomouc

Jste spokojeni se stavem zeleně v Olomouci?

Denodenně se vrací na svůj Sovinec a pět let 
se také denně zastavuje za svou manželkou 
Agnes, která pobývá v ústavu v Komárově. 

Osm studentů anglické sekce navštívilo 
americké partnerské město v Kentucky 
a nechyběla ani zastávka v Chicagu.
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ANO NEVÍM NE

OBSAH / ANKETA

INSPIRATIVNÍ PROJEKTY MÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA

I česká škola může být světová. Zástupci 
z řad žáků i kantorů si 11. listopadu v Senátu 
převzali Cenu inspirace Světové školy.

DÁMY ZE SLUNEČNICE
PROŽILY AKTIVNÍ PODZIM

Jednorázové i opakující se aktivity 
bavily členky olomouckého Onko klubu  
Slunečnice. Nechybělo poznávání a pohyb.

BOWLER LUKÁŠ JELÍNEK
VYBOJOVAL EVROPSKÝ BRONZ

Český reprezentant vybojoval
bronzovou medaili v Bowland
bowling centru v Galerii Šantovka.
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OZNÁMENÍ

Ordinace praktického lékaře pro děti 
a dorost, která je součástí Dětské kliniky 
Fakultní nemocnice Olomouc, rozšiřuje 
svůj provoz a nabízí péči nově registrova-
ným pacientům. Děje se tak i díky technic-
ké a finanční pomoci organizace UNICEF. 
Ta umožní rozvoj této komplexní zdravotní 
péče a přijetí dalších klientů bez ohledu na 
jejich národnost. Tedy nejen dětí uprchlí-
ků z válečným konfliktem zmítané Ukra-
jiny, pro něž je program určen především. 
Ambulance je v provozu každý všední 
den a jejími velkými výhodami jsou přímá 
návaznost na dětskou pohotovost a do-
stupnost specializovaných poraden a do-
plňkových vyšetření.

Vzpomínka na Václava Havla se uskuteč-
ní 18. prosince u jeho lavičky na nádvoří 
Zbrojnice. Od 17 hodin si tam iniciativa Ra-
dostná Olomouc bude připomínat myšlen-
ky Václava Havla, číst jeho texty a citace 
za hudebního doprovodu jeho oblíbených 
písní, v duchu veselém i vzpomínkovém. 
Moderátorem bude ikona sametové revo-
luce Mikuláš Pánek. Výtěžek je pro rodinné 
centrum Heřmánek a mobilní hospic Ne-
jste sami.

Studenti Střední průmyslové školy stroj-
nické z Olomouce získali v listopadu oce-
nění za nejlepší studentské práce roku. 
Ve výuce zpracovávali témata vztahující 
se k osobnosti Jana Amose Komenského. 
Výsledkem byl soubor rozmanitých prací – 
časové osy, kresby, lapbooky, kvízy, ale i 3D 
tisky – jež byly oceněny jako celek. Bus-
tu Komenského, kterou od návrhu až po 
výsledný tisk na 3D tiskárně provedl Filip 
Sorbi, věnovali studenti ministrovi školství 
Vladimíru Balašovi.

V kostele Panny Marie Sněžné proběh-
ne vánoční koncert Christmas Together 
rockové a operní zpěvačky Tarji Turunen 
z finského Kitee. Bývalá zpěvačka skupiny 
Nightwish do vánoční Olomouce jezdí od 
roku 2015 a její koncerty jsou vždy vypro-
dané. Svým vánočním koncertem dokáže 

duchovně spojit a nechat rozeznít srdce. Je 
plný nové energie, naděje a klidu zároveň. 
Cena vstupenky je od 890 korun.

Děti z Dětského domova Šance se zapo-
jily do celorepublikového charitativního 
projektu Obchůdky s Albertem. Cílem bylo 
pomoci připravit je na vstup do reálného 
života a zábavnou formou nahlédnout do 
světa podnikání. V průběhu celého roku 
malí obchodníci chystali vánoční dekorace 
a drobné dárky, jejichž zakoupením je mo-
hou zákazníci podpořit v prodejně na třídě 
Kosmonautů.

Adventní koncert Příběh zrození se odehraje 
v pátek 16. prosince v 19:00 v Husově sboru. 
Vystoupí Richard Pachman a Dita Hořínko-
vá. Zazpívají řadu adventních a slavnostních 
písní, provedou publikum příběhem naro-
zení Ježíše a připomenou i vánoční tradice. 
Letošní adventní koncert bude mít podobu 
vánoční hry o narození Ježíše Krista, která 
připomene křesťanskou podstatu Vánoc. 
Vedle Pachmanových autorských advent-
ních písní, českých i latinských koled zazní 
i několik novinkových písniček. Výtěžek bude 
věnován Dětskému centru v Choceradech. 
Předprodej je na ticketstream.cz, ale k dostá-
ní budou lístky i při vstupu.

Benefiční adventní koncert Tria Mar-
tinů pod záštitou Antonína Baslera, 

pomocného biskupa olomoucké arcidiecé-
ze, se uskuteční 8. prosince od 19 hodin 
v arcibiskupském paláci. Účinkují Pavel Ša-
fařík – housle, Jaroslav Matějka – violonce-
llo a Petr Jiříkovský – klavír. Na programu 
je Beethoven a Smetana. Vstupné je dobro-
volné. Výtěžek koncertu bude věnován na 
podporu zajištění paliativní péče klientů 
Hospice na Svatém Kopečku. Nutná rezer-
vace místa na e-mailu miksa.david@ado.cz 
nebo na telefonu 731 595 965.

Jak podnikat na úplném začátku i jak pod-
nikat v zemích Evropské unie, lze zjistit na 
Jednotném kontaktním místě. Tato pracoviš-
tě nabízí informaci o možnostech podnikání 
a působí při živnostenských úřadech. Olo-
moucké pracoviště je zájemcům k dispozici 
v pracovních dnech kromě pátku. Bližší infor-
mace jsou na webu olomouc.eu/jkm. 

Vánoční koncert Vítej, Jezulátko v prove-
dení smíšeného pěveckého sboru Collegi-
um vocale Olomouc se koná 25. prosince 
v kostele sv. Michala od 17 hodin. V pro-
gramu zazní české koledy i vánoční písně, 
vrcholem této kulturní akce bude po 250 
letech obnovená premiéra díla Jana Křti-
tele Vaňhala Missa pastoralis in G. Sbor 
pod vedením Růženy Saligerové doprovodí 
Komorní orchestr Iši Krejčího a sólisté Mo-
ravského divadla.

Olomoucký kraj připravil webové roz-
hraní, na němž se nachází důležité infor-
mace a nabídky pomoci pro ukrajinské 
uprchlíky. Stránky ukrajina.krajpomaha.
cz v češtině a ukrajina.krajpomaha.cz/ua 
v ukrajinštině jsou určeny jak občanům 
z Ukrajiny (záložka Potřebuji pomoc), tak 
i neziskovým organizacím, samosprávám 
či ubytovatelům (záložka Nabízím pomoc), 
kteří se angažují v pomoci.

Cestujete v zimě autem? Na státním e-sho-
pu s elektronickými dálničními známkami 
edalnice.cz přibyl nový rozcestník. Ten uži-
vatele navede na stránky oficiálních e-sho-
pů okolních zemí, kde je možné koupit 
elektronickou dálniční známku bez dalších 
dodatečných poplatků.

PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 22. prosince  Přerovská – částečná uzavírka silnice I/55 
do 22. prosince  Brunclíkova – úplná uzavírka 
 silnice III/03551
do 15. ledna  Horní a Dolní náměstí, Opletalova, 
 Pavelčákova, Ztracená – omezení, 
 vánoční trhy 

do 15. února  Vejdovského/Kosmonautů – úplná 
 uzavírka propojovací komunikace 
do 30. dubna  Šmeralova, Blahoslavova, 
 U Soutoku – úplná uzavírka 
do 31. května  Nábřeží – úplná uzavírka 
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OLOMOUCKÝ PODZIM: NOVÉ STROMY, 
ZÁHONY A TRÁVNÍKY

Listopad byl ve městě ve znamení výsadeb. Olomouc tak postupně pokračuje v obnově městské zeleně.  Stovky 
stromů, tisíce keřů a desítky tisíc květin díky tomu v příštím roce oživí ulice, náměstí i parky. 
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Olomoucký podzim provázelo sázení 
zeleně. Sázelo se nejen v rámci dokonče-
ných investičních akcí a projektu esteti-
zace veřejných prostranství, ale i podél 
rušných městských bulvárů. 

RADKA ŠTĚDRÁ

Pro město je důležité, aby byla obnova 
zeleně řešena koncepčně. „Proto každo-
ročně pořizujeme a projednáváme studie 
zeleně,“ objasnil náměstek primátora 
Otakar Štěpán Bačák, který má měst-
skou zeleň v kompetenci. Nové stromy 
a keře tak letos přibyly i kolem cykloste-
zek, proměnou prošly některá prostran-
ství před veřejnými budovami, ostrůvky 
na významných komunikacích, parkovi-
ště, zastávky nebo vnitrobloky bytových 
domů. 

Masarykova
Zeleň v podobě stromořadí, keřů a kvě-
tinových záhonů se v listopadu vrátila 
i na jednu z nejdůležitějších ulic – Masa-
rykovu třídu. Až dosud tu lidé v parných 
letních měsících moc stínu a prostoru 
k posezení nenašli. To se teď ale změní. 

„V listopadu jsme dokončili hlavní vý-
sadby. Mají podobu osmi odpočinkových 
záhonů, které ještě doplní dřevěná křes-
la. Vrátit zeleň na jeden z hlavních bulvá-
rů ale nebylo vůbec jednoduché. Původní 
vegetační pásy jsou tady protkané inže-
nýrskými sítěmi, a tak výsadbám musela 
předcházet složitá jednání s jejich správ-
ci i správný výběr typu zeleně,“ vysvětlil 
náměstek Bačák. Na Masarykovu třídu se 
podařilo zahradníkům vysadit 204 dře-
vin, z toho 19 vyšších, které doplnily vý-
sadby 827 trvalek a okrasných travin. 

Velkomoravská a Zikova
Nová alej bude Olomoučany těšit i po 
obou stranách rušné Velkomoravské tří-
dy. Loni se na jedné straně ulice podařilo 
vysadit 48 platanů, letos je na protější 
straně doplnilo dalších 27 stromů. „Pla-
tany jsou druhem vhodným pro městské 
prostředí. Mají dobré předpoklady pro 
přežití v náročné lokalitě a přispějí ke 
zlepšení prostředí kolem frekventované 
ulice,“ popsala Jitka Štěpánková z oddě-
lení městské zeleně magistrátu.   

Vůbec nejvíc zeleně se však letos ob-
jevilo podél nového úseku tramvajové 
trati na Nové Sady. A to zejména v Zikově 
ulici. „Kvůli stavebním úpravám bylo nej-
prve nutné vykácet velkou část původ-
ní zeleně. Tu ale teď nahradily výsadby 
v několikanásobně větším počtu, takže 
prostor bude zelenější,“ zdůraznil náměs-
tek Bačák. Vysazeno tam bylo 92 nových 
stromů a 3372 keřů.

Chválkovická
Dalším místem se spoustou nových 
rostlin je okolí nové cyklostezky podél 
rušné Chválkovické ulice. I tady zeleně 
po stavbě výrazně přibylo. Zahradníci 
tam v listopadu vysadili nižší keře, které 
respektují výhledové podmínky, záhon 
mezi chodníkem a cyklostezkou pak osa-
dili travinami, trvalkami a cibulovinami. 
Je tam téměř 1900 nízkých i pokryvných 
skalníků a tavolníků, téměř  500 mochen  
a bezmála  660 středně vysokých keřů. 
„Vybrali jsme takové druhy dřevin, které 
nejsou alergenní a nebudou cyklostezku 
znečišťovat,“ objasnila Štěpánková. 

Obnova parků a trávníků
Po celém městě letos probíhaly také 
každoroční dílčí dosadby stromů. „Ty 

nahrazují dožité dřeviny, které jsme mu-
seli nechat odstranit pro jejich nízkou 
bezpečnost a malou estetickou hodno-
tu,“ uvedl náměstek Bačák. 

Výsadba 30 nových stromů proběhla 
na podzim i na Nových Sadech, kde začal 
vyrůstat nově založený Park Lásky a Přá-
telství. Podél kapličky je vysazeno lipové 
stromořadí a na ploše parku zase duby, 
buky, javory nebo okrasné třešně. Park 
bude dokončený příští rok. 

To v historických parcích poblíž centra 
jsou zase každoročně obnovovány záho-
ny. „Snažíme se, aby byla skladba rostlin 
co nejpestřejší. Díky tomu kvete město 
postupně od začátku jara až do konce 
podzimu,“ připomněl náměstek Bačák. 
Podle něj se proto v parcích a ulicích vy-
sazují nejen trvalky, ozdobné traviny a ci-
buloviny, ale i letničky, které je potřeba 
každý rok obnovovat. Květinová výsadba 
v kombinaci trvalek a cibulovin ozdobí 
na jaře nejen některé městské třídy, ulice 
a vnitrobloky, ale třeba i kruhový objezd 
v Dobrovského ulici. 

A nezapomíná se ani na olomoucké 
trávníky. V místech, kde už převládaly in-
vazivní druhy, jako je ječmen myší nebo 
jetel, se je ve spolupráci s Technickými 
službami podařilo revitalizovat. Nové 
trávníky tak porostou na ploše zhruba 
4500 metrů čtverečních. 
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Ať v námrazách, či tání, nebo třeba v zá-
vějích… Vůni jehličí a Vánoc v olomouc-
ké zoo máte zkrátka rádi na každý pád. 
A s nimi i Večerní vánoční prohlídky. Ne-
budou chybět ani letos. Tak přijďte zažít 
kouzlo Vánoc do olomoucké zoo, která 
se už pomalu převléká do svátečního ka-
bátu.   dtx

17. 12. 10:00
VÁNOČNÍ STROM PRO ZVÍŘATA
Vánoční stromeček v zoo není jen ozdoba. 

Místo baněk jsou na něm jablka, lojové 
koule, šišky obalené v semínkách a jiné 
dobroty pro ptáky, veverky a další volně 
žijící zvířata. Dům dětí a mládeže Olo-
mouc zdobí tento stromeček tradičně jako 
první a vy se můžete kdykoliv přidat.

24. 12. 9:00–14:00
VÁNOČNÍ DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Pokud budete na Štědrý den posláni pro 
kapra nebo na procházku, zavítejte do 
olomoucké zoo. Tam totiž dostanete 

dárek v předstihu, který vám, věříme, udě-
lá radost už během dne. Dětským vstup-
ným obdarujeme každého dospělého.

24. 12. – 1. 1. 
POHÁDKOVÁ ZOO
Přijďte zjistit, jak zoo sluší vánočně po-
hádkový kabát. V areálu tu na Vás budou 
čekat české pohádky, koledy a další svá-
teční výzdoba. 

25. 12. – 30. 12., 1. 1. vždy v 16:00 a 18:00
VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY
Klid, pohoda, vánoční výzdoba, teplý punč 
– prostě úplně jiná zoo než v létě. Řada 
zvířat je navíc mnohem aktivnější než za 
letního horka.  Komentované prohlídky 
jsou odměnou pro ty, kteří vydrží až do 
odpoledne. Průvodce vychází z dětského 
hřiště v areálu v 16:00 a 18:00 hodin. Na 
prohlídku není nutná rezervace.

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA POKLADEN
24. 12. 9:00–14:00
25.–30. 12. 9:00–18:00
31. 12. 9:00–14:00
1. 1. 9:00–18:00
Areál je potřeba opustit do 2 hodin po 
uzavření pokladen.

 VÁNOČNÍ ZOOLOGICKÁ  
 ZAHRADA LÁKÁ NA SVÁ KOUZLA 

Vánoční 
tramvaje

Na linkách číslo 4 a 7 
jezdí Olomoucí vánočně 
nazdobené tramvaje. 
Novější souprava EVO1 
má výzdobu letos druhým 
rokem, starší tramvaj od 
roku 2018. Uvnitř soupravy 
jezdí také dětské obrázky, 
o nejhezčím lze rozhodnout 
hlasováním na sociálních 
sítích. 
Vánoční nasvícení bude na 
tramvajích do 6. ledna.   pok

Cyrilometodějská stezka je hotová, můžete vyrazit
Každá změna v životě znamená novou 
cestu. Právě teď dokončená Cyrilome-
todějská stezka ze Svatého Kopečku na 
Velehrad funguje obráceně – až poté, co 
ji projdete, něco se ve vašem životě změ-
ní. Třeba váš pohled na historii Moravy. 

„Stezka propojuje četná historická 
a poutní místa, se kterými se výletní-
ci mohou seznámit a dozvědět se třeba 

něco nového. Mimo to prochází spoustou
krásných scenérií, a ty si zase určitě užijí 
všichni milovníci přírody,“ uvedla zastu-
pitelka Olomouckého kraje Milada So-
kolová. 

Klub českých turistů značení stezky do-
končil v uplynulých dnech. A nešlo o vů-
bec jednoduchou práci. Samotná trasa 
totiž měří přes sto kilometrů. Rozvážným 

krokem se dá projít za třicet hodin, ale 
rozdělit si ji můžete do několika etap. 

„Před budovou krajského úřadu v Olo-
mouci jsou teď panely, které projekt 
přibližují. Výletníci tam mohou získat 
inspiraci na cestu,“ dodala Sokolová. Více 
informací o Cyrilometodějské stezce na-
bízí webové stránky.   dtx 
www.putujmebezhranic.cz
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Město Olomouc vyhlašuje dotační programy na rok 2023
OBLAST KULTURY
Program 1: Činnost kulturních 
organizací
Termín podávání žádostí: od 
2. 1. do 20. 1. 2023 
Předpokládaná částka alokovaná 
v rozpočtu: 5 500 000 Kč 

Program 2: Festivaly 
Termín podávání žádostí:  od 2. 1. do 
20. 1. 2023 ( včetně) 
Předpokládaná částka alokovaná 
v rozpočtu: 3 200 000 Kč 

Program 3: Kulturní akce a akce 
na podporu cestovního ruchu 
Termín podávání žádostí: celoročně 
(od 2. 1. do 31. 10. 2023 včetně nebo do 
vyčerpání určené částky) 
Předpokládaná částka alokovaná 
v rozpočtu: 2 500 000 Kč 

Program 4: Publikační činnost 
Termín podávání žádostí:  od 2. 1. do 

20. 1. 2023 (včetně) 
Předpokládaná částka alokovaná 
v rozpočtu: 500 000 Kč 

Kontaktní osoby/administrátoři: 
R. Schubert; e-mail: radim.schubert@
olomouc.eu; I. Krausová; 
e-mail: iveta.krausova@olomouc.eu 

OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU
Program: Průvodcovské služby 
Termín podávání žádostí: od 2.1. 
do 20.1.2023 (včetně). 
Předpokládaná částka alokovaná 
v rozpočtu: 300 000 Kč 

Kontaktní osoba/ administrátor: 
Petra Fedele, 
e-mail: petra.fedele@olomouc.eu 

OBLAST SPORTU
Program 1: Sportovní akce
Program 2: Celoroční činnost
sportovních organizací

Program 3: Zabezpečení vrcholového
a výkonnostního sportu dětí a mládeže

Veškeré informace o dotačních progra-
mech jsou vyhlášeny a zveřejněny na 
úřední desce Magistrátu města Olo-
mouce a na webových stránkách města 
www.olomouc.eu/urad-online/dotace, 
přičemž samotné přijímání žádostí 
o dotace proběhne v termínu od 19. 12. 
2022 do 20. 1. 2023. 

SEMINÁŘ

Dne 19. prosince od 15 hodin  
proběhne seminář k dotačním 
programům v oblastech kultu-
ry a cestovního ruchu pro rok 
2023. Seminář se uskuteční ve 
velkém zasedacím sále v příze-
mí budovy magistrátu na Hyna-
isově ulici 10. 

Olomouc vypisuje humanitární sbírku. 
Chce pomoct Ukrajině přečkat zimu
Ohrožené fungování nemocnic, domácnos-
ti bez tepla a elektřiny, lidé bez základních 
potřeb. Letošní zima hrozí v ukrajinských 
městech kvůli válce a cílenému ruskému 
likvidování energetické infrastruktury 
velkou krizí. Starostové ukrajinských měst 
Černivci a Irpiň se v této situaci obrátili na 
Olomouc s prosbou o pomoc.

Ta by měla mít podobu prostředků 
a vybavení pro jejich obyvatele k přečká-
ní nastávající zimy. Olomoucká radnice 
se proto rozhodla vypsat humanitární 
sbírku a podpořit obyvatele těchto měst 
přímo v místě jejich domova a současně 
jim ulehčit těžký úděl v nastávajícím kri-
tickém zimním období.

„Se zástupci obou ukrajinských měst 
jsme stále v kontaktu a jejich situaci 
sledujeme,“ řekl primátor Mirek Žbá-
nek. Město Černivci se potýká s vysokou 
koncentrací uprchlíků. Jde o desítky tisíc 
krajanů z východu země, kteří zde na 
západě Ukrajiny nalezli dočasný domov. 
Již tak tíživou situaci teď komplikuje ne-
funkční infrastruktura, složitá logistika 
a obtížná dostupnost řady základních 
potravin a vybavení pro zimní období. 
„Jedná se o zvlášť kritickou fázi války, 

kdy se nás naši nepřátelé snaží připravit 
o základní zdroje a funkční infrastrukturu 
během nastávající zimy. Proto je pro nás 
jakákoliv pomoc, která našim obyvatelům 
pomůže přečkat zimu v jejich domovech, 
neskutečně cenná,“ uvádí ve své žádosti 
primátor města Černivci Roman Kličuk.

Podobně složitá situace je i ve městě 
Irpiň nedaleko ukrajinské metropole. „Irpiň 
zažívá humanitární krizi kvůli zničení infra-
struktury. V době studeného podzimu a blí-
žících se zimních mrazů musíme zajistit 
běh nemocnice, dodávky tepla, vody a zá-
kladních potřeb obyvatelům města, kteří 
přišli o domovy a musí bydlet v provizor-
ních ubytovacích kapacitách. Sedmdesát 
tisíc obyvatel je bez vody, tepla a zdravotní 
péče,“ píše ve své prosbě starosta Irpině 
Olexandr Markušin a prosí především o al-
ternativní zdroje energie, dieselové a ben-
zínové generátory.

Město Olomouc se proto rozhodlo vyhlá-
sit materiální sbírku, do které může přispět 
každý. „Každá, třeba i malá pomoc v podo-
bě balíčku těstovin může pomoci v jejich 
domovech,“ nabádá primátor Žbánek.

Darované vybavení a materiál bude 
možné odevzdat v Hasičské zbrojnici ve 

Chválkovicích na Selském náměstí do 
pátku 9. prosince  vždy v pracovní dny 
v časech 9–12 a 14–18 hodin. V případě 
potravin či materiálu je nutná minimální 
doba expirace dva měsíce.   mif

SEZNAM NUTNÉHO VYBAVENÍ 
A MATERIÁLU
 � Elektrocentrály
 � Prodlužovací kabely, elektrické rozdě-
lovače a rozvaděče
 � Svítilny a baterie
 � Elektrické přímotopy
 � Plynová a naftová topidla a ohřívače
 � Kanystry na PHM
 � Spací pytle, termodeky, deky, přikrývky
 � Trvanlivé potraviny a hotová jídla určená 
k dlouhodobému skladování (konzervy, 
těstoviny, rýže, dehydratované potraviny)
 � Dětská výživa, mléčná výživa malých 
dětí (sušené mléko), přesnídávky

 � Hygienické potřeby (šampon, mýdlo, vlh-
čené ubrousky, zubní pasty, dětské a seni-
orské pleny, prostředky sanitární hygieny)
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V polovině listopadu sledoval zaplněný 
Andrův stadion jasné vítězství české fotba-
lové reprezentace proti Faerským ostro-
vům. Na výhře 5:0 se podílel hattrickem 
olomoucký útočník Mojmír Chytil a na hřiš-
ti se objevili také další tři sigmáci – Jan Na-
vrátil, Ondřej Zmrzlý, Antonín Růsek nebo 
odchovanec hrající v Itálii David Zima. 
Národní tým hnalo za úspěchem pře-

devším mladé publikum. Vyšel totiž tah 

pozvat obzvláště děti. Právě ty hrály 
v ochozech prim. Fanoušci v Olomouci, 
a bylo jich 10 762, vytvořili parádní kuli-
su. „Úplná fantazie. Musím říct, že jsem 
to nečekal. Atmosféra byla skvělá,“ chvá-
lil střelec jedné branky Václav Černý.  

„Obecenstvo bylo úžasné, dlouho jsme 
nezažili vlny na konci. Povedlo se to. Lidé 
byli bezvadní a bylo to příjemné. Když nám 
říkali, že bude plný stadion, tak jsme tomu 

příliš nevěřili. I kvůli nim jsem rád, že jsme 
předvedli takový výsledek. Rád se sem 
budu vracet,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý. 
Olomouc potvrdila, že fotbal a hlavně 
zápasy reprezentace na Andrův stadion 
patří a platí to dvojnásob i pro věhlasněj-
šího soupeře.   ham

 NEJEN KATAR. I OLOMOUC  
 OŽILA FOTBALEM 

Naplňte čtyři stovky vánočních balíčků pro lidi v nouzi
Charita vyhlašuje vánoční sbírku pro jed-
notlivce a rodiny ohrožené chudobou. 
Lidé v ní mohou přispívat darováním 
vhodných potravin a hygienických po-
třeb. Dary poputují do vánočních balíčků 
a část jich bude věnována na zajištění 
štědrovečerní večeře v nízkoprahovém 
denním centru a azylových domech. 

Sbírka balíčků potrvá do 21. prosince, cukro-
ví a ovoce pro štědrovečerní večeři je mož-
né darovat až do 24. prosince. Sběrné místo 
se nachází v prodejně Dobrodruhá na Wur-
mově 5 a na infostánku v Galerii Šantovka.

„Lidé ohrožení chudobou ocení pře-
devším čaj, kávu, cukr, masové a rybí 
konzervy, paštiky, instantní polévky. Jako 
dárek jsou rovněž vhodné hygienické 
prostředky pro běžnou každodenní po-
třebu, jako jsou mýdla, sprchové gely, pa-
pírové kapesníky, ubrousky,“ uvedl Marek 

Šenkyřík, koordinátor Centra materiální 
pomoci Charity Olomouc. 

I prací prášky mohou pomoci
Pracovníci služeb uvítají balíčky, ale je 
možné darovat i jednotlivé produkty, které 
budou následně využity pro sestavení ba-
líčků přímo v Charitě. Jen pro nízkopraho-
vé centrum bude třeba přichystat na 180 
kusů balíčků, 70 balíčků pro muže a ženy 
v azylovém domě a 80 balíčků pro Domov 
sv. Alžběty a Domov sv. Kosmy a Damiána. 

Středisko pro rodiny a děti obdaruje 
potravinovými a hygienickými balíčky 
více než 40 rodin a matek samoživite-
lek. „Vícečetné rodiny potřebují zejména 
prací prášky. Vánoční balíčky s hygie-
nou pro rodiny, které se ocitají v těžké 
finanční situaci, jsou přímou pomocí pro 
všechny členy domácnosti. Každá taková 
pomoc, která dokáže ušetřit pár korun 

v napjatém rozpočtu, může život jednot-
livce nebo rodiny zkvalitnit, a to nejen 
o Vánocích,“ sdělila Petra Pavlíčková, ve-
doucí střediska Charity Olomouc.

Cukroví a ovoce na 
štědrovečerní stůl
Díky dárcům má Charita každoročně 
o Vánocích pro lidi bez domova k dispozi-
ci také vánoční cukroví. „Klientům nízko-
prahového denního centra a azylových 
domů tak připravíme na Štědrý den nejen 
řízek s bramborovým salátem, ale i tradič-
ní štědrovečerní stůl, na kterém nechybí 
cukroví a ovoce,“ přiblížil Dominik Vágai, 
koordinátor nízkoprahových služeb. 

Na zajištění štědrovečerní večeře pro 
lidi bez domova lze přispět finančně na 
číslo účtu 107-8921490207/100, na pod-
poru rodinám s dětmi na číslo účtu 
115-1405220217/0100.   dtx

Novoroční 
ohňostroj

Po dvou letech se na 
novoroční oblohu vrátí 
ohňostroj. Odpálen bude 
1. ledna v 18 hodin na 
Korunní pevnůstce.   ise
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Neředín rozsvítila lampionová 
stezka z mateřských škol
Mateřská škola Helsinská a její odloučené pracoviště Čapka 
Choda propojily v polovině listopadu nejen svá pracoviště, děti 
a rodiče, ale také širokou veřejnost lokality prostřednictvím 
lampionové stezky.

„Děti s rodiči vycházeli po osvětlené stezce do přilehlých 
ulic, kde na ně čekala více než desítka strašidelných úkolů. 
Překonat museli například nástrahy netopýří jeskyně, tajemný 
hrad, zahleněného obra, duchy nebo pavouky,“ naznačil zástup-
ce ředitelky mateřské školy Kryštof Pokorný.

Na konci stezky uprostřed temného lesa v areálu školy na od-
vážné dobrodruhy čekala odměna v chaloupce Ježidědka.   dtx

V Delfínku startuje plavecký 
výcvik pro malé děti 
Každý všední den probíhá plavecký výcvik pro děti od čtyř let 
v Aquacentru Delfínek na plaveckém bazénu. Obsahem kurzů jsou 
základní plavecké dovednosti a zdokonalování techniky plavání. 

Děti jsou rozděleny do osmičlenných skupin podle schopností 
a dovedností.  „Zařazujeme i prvky zábavné formy výuky. Prvním 
plaveckým způsobem, který s dětmi nacvičujeme, je kraul, poté 
znak a jako poslední prsa,“ popsal ředitel Aquaparku Dalibor Přikryl.

Rodiče mohou sledovat své děti po celou dobu výuky. Zápisy 
do 45minutového kurzu obsahujícího 10–14 lekcí probíhají na re-
cepci Aquacentra Delfínek. Cena je 215 korun za lekci a na kurz 
lze uplatnit příspěvek zdravotní pojišťovny.   dtx

I česká škola může být světová. To svými 
aktivitami již několik let dokazuje ZŠ 
a MŠ Svatoplukova. Její zástupci z řad 
žáků i kantorů si 11. listopadu v Senátu 
Poslanecké sněmovny ČR převzali Cenu 
inspirace Světové školy. 

Letos se cena udělovala poprvé a toto 
ocenění získalo devět škol z celého 

Česka. „Je to bezesporu díky podpo-
ře ředitele školy Jiřího Vymětala a díky 
iniciativě učitelky Lucie Horákové, která 
dokáže motivovat žáky a učitelský tým 
své školy k aktivitě v programu Světová 
škola,“ vysvětlovala si úspěch organizá-
torka soutěže Lenka Pánková.  

Součástí Světové školy je ZŠ a MŠ Sva-
toplukova od roku 2019 a od té doby se 

věnovala fair trade, ochraně včel a hmy-
zu, odpovědné spotřebě a pomoci. 

Když v minulém školním roce ve škole 
uspořádali projektový den s knihou, se-
tkávali se s různými významnými osob-
nostmi a dozvídali se zajímavosti o psaní 
knih, překladech, čtení i kritickém myš-
lení. Projektové dny vyvrcholily knižním 
jarmarkem, kde děti nabídly k prodeji 
knihy, které již doma samy nevyužijí, ale 
jiným ještě mohou udělat radost. 

„Takto jsme je seznámili s tématem 
odpovědné spotřeby. Výtěžek z knižní-
ho jarmarku, zhruba šestnáct tisíc korun, 
které jsme vybrali během sedmi hodin, 
jsme potom věnovali Člověku v tísni na 
humanitární pomoc Ukrajině. A právě 
tento přesah z komunitního života až 
k pomoci lidem, kteří s naší komunitou 
vlastně nemají nic společného, byl pro 
děti velkým tématem a pro Světovou ško-
lu pravděpodobně impulsem k našemu 
ocenění,“ uvedl ředitel školy Jiří Vymětal. 

Světová škola je prestižní ocenění, 
kterému byla udělena záštita Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy 
i Ministerstva zahraničních věcí. Více in-
formací o programu je na webu 
svetovaskola.cz.   jau

 INSPIRATIVNÍ PROJEKTY MÁ  
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA 
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Komise městských částí budou nově v poměru 6 : 3 : 2
Nové volební období přináší změny do 
práce komisí městských částí. Těch je 
v Olomouci 27 a nově v nich bude snížen 
počet členů a přibydou možnosti uplat-
nění pro aktivní občany.

Maximální počet členů v komisích je sta-
noven ze 13 na 11. „Je to kvůli efektivitě 
při rozhodování. Podle zákona se komi-
se usnáší většinou všech členů a to bylo 
někdy složité,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Viktor Tichák, který má městské 
komise ve své gesci. 

Počet členů komise nominovaných 
politickými stranami je devět. Ti jsou 

v poměru šest ku třem, což je počet 
členů nominovaných koalicí a opozicí. 
„Neznamená to ale, že jde vždy o členy 
nebo příznivce stran, které je nominova-
ly. Jsou mezi nimi i nestraníci, kteří v ko-
misi úspěšně pracovali v minulosti a byli 
některou ze stran osloveni, aby v práci 
pokračovali,“ uvedl náměstek Tichák. 

Velkou novinkou je podle něj zavede-
ní dvou míst pro aktivní občany či členy 
spolků. „Členy komise se tak mohou stát 
dobrovolní hasiči, sokolové nebo zástup-
ci jiných zájmových sdružení. Tyto dva
členy může komise navrhnout sama,“ po-
tvrdil náměstek.

Všechny komise již mají své nové předse-
dy a může se rozběhnout jejich činnost. 
„V následujícím roce zachováme dřívější 
pravidlo, že každá komise sama rozho-
duje o využití části financí z městského 
rozpočtu. Budeme však jednat o reformě 
tohoto systému, už jen proto, že u všech 
staveb rapidně rostou náklady,“ řekl ná-
městek Viktor Tichák.

Komise městských částí jsou považo-
vány za pomyslný most mezi obyvateli 
města a radnicí. Každá má svůj e-mail, 
kam můžete zasílat podněty. Rozlišu-
jí se jen číslem příslušné komise, tedy 
kmc00@olomouc.eu.   pok

Na restaurování kaple v Řepčíně přispěla i městská komise
Na podzim byly završeny několikamě-
síční restaurátorské práce na obnově 
štuků barokní kaple sv. Isidora v Řepčí-
ně. Restaurování prováděl držitel licence 

ministerstva kultury René Tikal se svým 
týmem. 

„Tato umělecky působivá drobná stav-
ba, datovaná do druhé poloviny 

18. století, je cenným příkladem lidové 
architektury a pro svoje památkové hod-
noty byla zapsána do seznamu kulturních 
památek,“ potvrdila Ludmila Otiepková 
z majetkoprávního odboru magistrátu.

V průběhu prací probíhal za dohle-
du zástupců orgánu státní památkové 
péče dodatečný restaurátorský průzkum. 
Díky němu byly při postupném snímání 
omítkových vrstev objeveny zachované 
fragmenty štuků vypovídající o původním 
tvarosloví okapové římsy. Tato zjištění 
byla potvrzena dohledanou archivní fo-
todokumentací z 30. let minulého století, 
na níž je kaple zachycena. 

Restaurátorský průzkum také zdoku-
mentoval původní provedení povrcho-
vých úprav z hladkých štukových omítek. 
Hrubé stříkané omítky byly na kapli 
naneseny až postupem času. „V souladu 
s principy památkové péče byla kaple 
navrácena co nejblíže své dřívější po-
době, a tím byly zdůrazněny estetické 
a historické hodnoty památky,“ uvedla 
Otiepková.

Na obnovu kaple bylo potřeba 680 ti-
síc korun, finančně na ni přispěla 180 tisí-
ci i Komise městské části Řepčín.   mmo

PŘEDSEDOVÉ KMČ
1. Černovír 
a Klášterní Hradisko Jan Smejkal

2. Droždín Vladimír Prášil
3. Hejčín Jaroslav Rotter
4. Holice František Ryšánek
5. Chomoutov Jan Mikulka
6. Chválkovice Jiří Kamený
7. Lazce Radim Lindner
8. Lošov Miroslav Charouz

9. Nedvězí Viliam Tomčan
10. Nemilany Milan Mašát
11. Tabulový Vrch Lukáš Krbeček
12. Neředín Petra Svobodová
13. Nová Ulice Jaroslav Kuchař
14. Nové Hodolany Svatopluk Binder
15. Nové Sady Stanislav Hampl
16. Nový Svět Lukáš Popelák
17. Olomouc-střed Magdaléna Vanečková
18. Olomouc-západ Milan Hebelka

19. Pavlovičky Zita Chalupová
20. Povel Zuzana Martynková
21. Radíkov Jan Bednář
22. Řepčín Václav Kryl
23. Slavonín Ivo Háger
24. Staré Hodolany 
a Bělidla Martin Lubič

25. Svatý Kopeček František Prášil
26. Topolany Roman Koutek
27. Týneček Jiří Hepnárek

PŘED PO
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OLOMOUCKÉ BETLÉMY  
TAJEMSTVÍ SVATÉ NOCI 

TÉMA

Není možné jednoznačně říct, který betlém je v Olomouci nej-
hezčí nebo nejvzácnější. Záleží na vztahu, na farnosti, na ro-
dinných zvyklostech. Všechny ale říkají: Narodil se!

PAVEL KONEČNÝ

Tradice betlémů vznikla před osmi sty lety. Díky Františkovi 
z Assisi. Ten byl v roce 1223 pozván k vánočnímu stolu u šlech-
tice Giovanniho di Velita na jeho panství. František se tehdy 
rozhodl zobrazit narození Ježíška v nuzném chlévě na seně v jes-
ličkách. Výjev umístil do jeskyně u vesničky Greccio, kterou upra-
vil jako kapli.  V noci 24. prosince pozval vesničany z širého okolí 
a při jesličkách sloužil mši svatou. Při ní četl z Písma úryvky z Lu-
kášova evangelia o Kristově narození. Tato událost má být nejen 
prvním znázorněním betlému, ale i první půlnoční mší. 

Betlémy se od té doby stavěly různé. Jezuité do nich za ba-
roka vnesli i technické prvky – figurám dovolili pohyb. Jeden 
z prvních pohyblivých betlémů na světě staví jezuité v Jindři-
chově Hradci v roce 1680.

Betlém z čehokoliv a s kýmkoliv
Betlémy se postupem času měnily.  Figurky se začaly modelo-
vat nejen ze dřeva, ale i z vosku, keramiky nebo i cukru. Ve stol-
ních variantách se kašírují nebo vystřihují z papíru a dnes se už 
tisknou i na 3D tiskárnách.

Do našich domovů se betlémy přesunuly na konci 18. století, 
kdy je císař Josef II. v kostelích zakázal. Lidové betlemářství 
přináší tvarovou rozmanitost figur i pojetí. Přidávají se světské 
motivy nebo konkrétní lidé proměnění v postavičky. Mezi pevné 
uspořádání ale vždy patří jesličky se svatou rodinou, nesmí chy-
bět osel, volek a anděl, který zpravidla na stuze nese latinsky 
vyvedený nápis Sláva Bohu na výsostech.

Druhý plán tvoří pastýři s ovečkami a tři králové. Vše další už 
záleží na autorovi či autorech. Některé betlémy se staví dlou-
hodobě a postupně se doplňují. Třeba až do dnešních dnů. 

Betlém je o Vánocích v každém kostele. Zpravidla tam vydrží 
do 2. února, do Hromnic. Poprvé se objevují v chámu o adventu, 
nejpozději na Štědrý den. V olomouckých chrámech je to nej-
dříve u svatého Michala od první adventní neděle.

U dominikánů postupně
Většinu figur betléma vyřezal ze dřeva dominikán Emanuel 
Šnabl (1862 – 1942) na počátku 20. století. Za komunismu byl 
používán v kostele sv. Mořice, zpátky se vrátil v roce 1998.

„Při vystavení jsou v betlému Panna Maria, svatý Josef, pas-
týři a ovce. Jezulátko se vkládá na konci dětské vánoční mše 
svaté, která začíná na Štědrý den ve čtyři hodiny odpoledne. 
Postavy tří králů s dary a zvířaty jsou do betléma vždy přidá-
ny až na slavnost Zjevení Páně,“ popsal Gabriel Malich, rektor 
dominikánského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, 
lidově zvaného Žerotín.

Betlém z Betléma
Výjimečný je betlém z kostela svatého Mořice. Je z olivového 
dřeva a je současný. „Doplňuji ho postupně asi dvacet let. Pro 
figurky jezdím do Betléma v Izraeli, ale už jsem tam pár let ne-
byl,“ řekl probošt František Hanáček. Nakupuje pořád ve stejné 
řezbářské dílně Zacharia Brothers. S andělíčky má betlém tři 
desítky postaviček.

Pohyblivý betlém
I v Olomouci, respektive v bazilice na Svatém Kopečku, je po-
hyblivý betlém. „Nejstarší figurky svatokopeckého betléma 
vyřezával kolem roku 1840 Vavřinec Axman, praděd malíře 
Karla Svolinského. Ztvárnil v něm i krále Herodesa, dáva-
jícího krutý příkaz k vraždě betlémských chlapců,“ uvedl 
Rostislav Hainc z Matice svatokopecké. Sám Karel Svolinský 

VÝSTAVA BETLÉMŮ 

Od 17. prosince budou k vidění desítky betlémů na Sva-
tém Kopečku v Bernardově centru. To vzniklo při nedáv-
né rekonstrukci zasklením části ambitu. 
„Jeden opravdu starý betlém z Klášterního Hradiska 
doplní betlémy z majetku Matice svatokopecké i soukro-
mých osob, převážně betlemářů,“ potvrdil za organizá-
tory Rostislav Hainc.
Výstava potrvá do Tří králů. 
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obdivoval tento betlém, který ho inspiroval ke každoroční 
malbě vlastních betlémů. 

Další postavičky, stáj a terén krajiny vytvořil v roce 1984 
Adolf Procházka, řezbář z Droždína. „V posledních letech do-
stal betlém osvětlení a také se rozpohyboval jeho mlýn. Ka-
ždoroční přípravy na instalaci a opravy musí být zahájeny se 
značným předstihem, protože to zabere několik dní. V příš-
tích letech bychom betlém rádi doplnili o svítící hvězdy na 
obloze a rozpohybovali další část,“ potvrdil Hainc.

Největší u kapucínů
Řeholní řád kapucínů je inspirován duchem svatého Fran-
tiška, tedy tvůrce prvního betlému. A v Olomouci v kostele 
Zvěstování Páně
na Dolním náměstí mají betlém největší. Vznikl v roce 1887 
v dílně Demetz v tyrolském Grödenu (dnes Val Gardena), 
a dřevěné postavy dosahují výšky jednoho metru a velbloudi 
jsou ještě větší. Nechal ho zhotovit kvardián Hubert Ettel za 
peníze z veřejné sbírky. Cena betlému činila 1100 zlatých. 

„Loni jsme ho poprvé doplnili i vycpanými zvířaty. Dosta-
li jsme je jako pozůstalost po jednom myslivci,“ uvedl bratr 
František Kroczek.

Dřevěné i sádrové
Nejběžnější jsou malované betlémy ze dřeva a sádry. Třeba 
sádrový polychromovaný betlém z první poloviny 20. století 
je v kostele Panny Marie Sněžné. 

A sádrový betlém, ovšem z 19. století, má vystaven i chrám 
svatého Michala. K vidění bývá nejdřív ze všech. Celý advent.

„Při odpolední mši svaté jsme po kázání v průvodu mnoha 
a mnoha dětí toho malého Ježíška nesli od oltáře do betléma 
a některé z dětí jej tam pak vložilo do připravených jesliček. 
Tím se symbolicky znázorňovalo jeho narození. Proto tam 
před tímto okamžikem Ježíšek ještě není,“ vysvětlil biskup 
Antonín Basler, který v kostele působil přes dvacet let.

U svatého Michala je také překrásný, asi metr veliký Ježí-
šek v jesličkách vždy před oltářem v srdci vyskládaném z ži-
vých květin, kterým se říká vánoční hvězda. 

Dřevěný malovaný betlém neznámého autora je v ka-
tedrále svatého Václava. Je z 19. století a bývá umístěn 
v Loretánské kapli na pravé straně chrámového trojlodí. 

„V souboru jsou i tři sádrové sošky, které byly doplněny do-
datečně, možná kvůli poškození, zcizení nebo ztrátě pů-
vodních. Konkrétně se jedná o sochu pastýře s dudani, krále 
černocha a beduína,“ sdělila Petra Otýpková z průvodcovské 
služby v katedrále. 

I na náměstí
Přes deset let každoročně zdobí centrum Olomouce rozměrný 
betlém řezbáře Jana Vinckera. Během vánočních trhů bývá na 
Dolním náměstí. Od letoška je navíc opravený. „Má vyflikované 
praskliny a nový nátěr světle a tmavě hnědou barvou,“ uvedl tvůr-
ce betléma.

Pod přístřeškem je 15 figur z černého topolu. Nejvyšší je je-
den ze tří králů, který má skoro dva metry. Zprvu Jan Vincker 
vystavoval méně figur a postupně je doplňoval, mezi poslední-
mi to byl pes a anděl. Nyní považuje betlém za kompletní.
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Jste spokojeni s tím, jak se v Olomouci slaví Vánoce? 
Změnili byste něco?

 ZUZANA MARTYNKOVÁ 

 MARTIN JIROTKA 

 MARKÉTA ZÁLESKÁ  

 VIKTOR TICHÁK 

 LUKÁŠ KRBEČEK 

 ANDREA HANÁČKOVÁ 

 ANO 2011 

 SPD A TRIKOLORA 

 SPOLU 

 PROOLOMOUC A PIRÁTI 

 SPOLEČNĚ 

 STAN A ZELENÍ 

Vánoce v Olomouci mají kouzlo tradice. Hlavně díky tomu, že 
máme vždy jednu z nejkrásnějších vánočních výzdob, která je 
decentní, hřejivá a nikdy z ní nemám pocit kýčovitosti nebo na-
opak nedostatečnosti. Věřím, že takto to má většina Olomouča-
nů, když vidím po setmění ta plná náměstí a přilehlé uličky, kde 
se každý dobře baví u vánočních programů, kterých máme dosta-
tek, nebo u vánočního punče a něčeho na zub. K absolutní spoko-
jenosti mi jen chybí, a určitě nejen mně, aby se nám na náměstí 
vrátilo kluziště. Neměnila bych nic.

Olomoucká vánoční atmosféra je kouzelná a tradiční, a to nejen 
pověstnými Vánočními trhy v centru, na které se sjíždějí návštěv-
níci ze všech koutů republiky, ale i celkovou výzdobou celého 
města a otvíráním dalších alternativních prostor k dotváření 
vánoční atmosféry. Co se týká samotných trhů, tak tam bych za-
čátek posunul až na prosinec a do hudební a kulturní části bych 
zařadil více folklorních  koncertů či divadelních představení  
v podání LŠU, konzervatoře, školních orchestrů a místních uměl-
ců  a vánoční filmové projekce.

Olomoucké vánoční trhy mají velkou tradici a jsou oblíbené ne-
jen u místních. Po covidu zase začínají jezdit i lidé ze zahraničí. 
Velký pohyb lidí znamená přínos pro obchodníky ve městě, to 
jsme si mapovali. Uvítala bych na Dolním náměstí výraznější pří-
klon k vánočním tradicím. Ale zajímavých aktivit spojenými s Vá-
nocemi, prodejních či kulturních, se děje více a je žádoucí, aby je 
město propagovalo v rámci ucelenější nabídky „Zimní Olomouc“, 
jak bylo v plánu, která by zahrnovala i tipy, kam zajít o vánočních 
svátcích.

Vánoční trhy jsou olomouckou vlajkovou lodí, lákají turisty z ČR 
i ze zahraničí, ale i občany města, kteří se na olomouckých ná-
městích rádi v adventním čase setkávají. Tradici je třeba držet, 
ale samotná tradice nestačí, vždy je co vylepšovat, a proto sbí-
rejme zpětnou vazbu, aby mohly být trhy v příštích letech zase 
o něco lepší. I letos na trzích vidíme drobné pozitivní změny. 
Osobně bych si do budoucna představoval například větší pro-
stor pro lokální výrobce z Olomouce a okolí nebo lepší koordina-
ci s majiteli okolních podniků.

Upřímně, po dvou letech se nejvíc těším na Vánoce bez restrik-
cí a omezení. Čeká nás společně rozsvícení stromečku, setkání 
s přáteli u punče i bohatý kulturní program na Horním náměstí. 
I díky němu má Olomouc během adventu kouzelnou atmosféru. 
Naše vánoční trhy jsou oblíbené nejen mezi místními, ale také 
turisty. Oceňuji, že se pořadatelé snaží každoročně měnit pro-
gram a zařazovat nové prvky, jako například vyhlídkovou terasu. 
Mrzí mě snad jen letošní absence ledové plochy a novoroční oh-
ňostroj, který se koná až na Nový rok.

Olomouc je na mapě „předvánoční trhy a zábava v pěkném měs-
tě“ oblíbenou destinací, umíme ji vyzdobit, nasvítit a vyfutrovat 
stánky s punčem. Citelně chybí kluziště, jakkoli je jasné, že se 
slabou městskou kasou je taková atrakce zbytná. S lehkým srd-
cem bych oželela stánkařskou estrádu s kolotočem u tržnice. Pro 
letošní rok bych si přála zdůraznit všechny aktivity, které posilují 
pocit městské komunity a solidarity s těmi, které ekonomická si-
tuace povede k mnohem skromnějším svátkům, než jsme zažívali 
v minulých letech.
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Prosinec je měsícem, kdy každý očekává od své radnice vše-
obecnou šetrnost a individuální štědrost. Rozpočet města 
na příští rok, který se v tomto měsíci schvaluje, by ve složité 
ekonomické situaci měl být co nejúspornější. To samozřej-
mě ano, jen si pod tím každý představuje něco jiného. 

Všeobecná shoda vždy zavládne nad běžnými provozními 
výdaji magistrátu. Jestli politici za poslední desetiletí dokázali 
odvrátit spolehlivě pozornost veřejnosti od své vlastní ne-
schopnosti, tak jednoznačně argumentací o množství zbyteč-
ných a líných úředníků, kterých je prý všude nadbytek. Jakmile 
ale převezmou odpovědnost za konkrétní resort, zjistí, že na 
zlepšení jeho provozu jim spousta schopných lidí chybí. 

Stejně tak ušetřit na výdajích spojených s provozem ma-
jetku je obtížné, zejména v současné době energetické krize 
a nebývalé inflace. V tomto směru prošel náš rozpočet v co-
vidových letech výraznou zeštíhlovací kúrou a další výrazné 
úspory by byly na úkor rozsahu poskytovaných služeb obča-
nům. Neříkám, že nás nečekají, ale v tuto chvíli by dieta byla 
možná až příliš drastická a nejspíš by ji následoval jojo efekt.  

Samostatnou kapitolou jsou výdaje na opravy a údržbu 
městského majetku. Přestože jsme je v posledních letech 
několikanásobně navýšili, nestačí to na dohnání dluhu 

předchozích vlád. Panuje-li mezi občany shoda na potře-
bě šetřit, u výdajů to neplatí. Zachování různých forem slev 
a zvýhodnění, rostoucí požadavky na objem peněz do do-
tačních titulů, nové investice ve všech městských částech, 
regulované nájmy obecních bytů a další otevřené nebo 
skryté formy vánočních dárků, které „adventní“ rozpočet 
obsahuje, se stávají předmětem stále rostoucí poptávky 
i rozmanité kritiky a vzrušených diskusí. Výsledek je demo-
kratickým kompromisem a dobrým signálem, že koaliční 
dialog v nové městské radě funguje a může také fungovat 
až přijdou opravdové problémy. 

Trochu mi to připomíná ponožky pod vánočním stro-
mečkem. Nikdo si je nepřeje, ale počítáte s nimi, smíříte se 
s nimi a nakonec vám dobře slouží. Nemůžu taky opome-
nout individuální štědrost občanů. Charitativní sbírky, vý-
těžky z dobročinných prodejů vánočních hvězd či punčů na 
našich vánočních trzích letos opět potvrdily, že bohatství 
našeho města není ukryto jen v jeho památkách či podni-
cích, ale v otevřených srdcích jeho obyvatel. Za to vám patří 
velké poděkování. Zároveň věřím, že stejně jako ten městský 
i rozpočty podnikatelů, firem a individuálních dárců budou 
v příštím roce nakloněny podpoře kulturního, sportovního 
a společenského života a umožní rozmanitost a dostupnost 
nabídky trávení volného času zejména dětem. Řada spolků, 
klubů a oddílů se ocitá ve složité ekonomické situaci a jen 
společným přispěním dokážeme nelehké období v Olomouci 
zvládnout. 

Zkuste společná setkání s přáteli před koncem roku okoře-
nit diskusí nad formou i rozsahem pomoci ve svém okolí. Váno-
ce nejsou jen datem, ale stavem mysli a duše. Přeji vám všem 
pokojné závěrečné dny letošního těžkého roku a štědrou porci 
příjemných setkání a chvil s vašimi blízkými a přáteli. 
Šťastné a veselé!

Mirek Žbánek
primátor  

 PONOŽKY POD STROMEČKEM 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

17. listopad: pieta, věnce, svíčky i Modlitba pro Martu
Olomouc slavila 17. listopad podobně jako 
celá republika. Vedení města položilo věn-
ce u Památníku tří odbojů, lidé zapalovali 
svíčky, z amplionů zněla píseň Marty Kubi-
šové Modlitba pro Martu.

Nezisková organizace Díky, že můžem 
pořádala oslavy na Národní třídě v Pra-
ze, aby připomínala hodnotu života ve 
svobodě a demokracii. Olomouc se spo-
lečně s dalšími městy připojila reproduk-
cí Modlitby pro Martu. Zazněla v ulicích 
z městského rozhlasu přesně v 17:11 
v podání herečky Bereniky Kohoutové. 

„Studenti z roku 1989 jsou dnes ge-
nerací padesátníků a z velké části také 
rodiči současných studentů. Mě ale vždy 
trochu zamrzí odpověď mladších roční-
ků na otázku, o čem byl sedmnáctý lis-
topad. Sice vědí, že proběhla sametová 

revoluce, ale tím to hasne. Je to pro ně 
vzdálená minulost,“ řekl při pietním 
aktu před právnickou fakultou primátor 
Mirek Žbánek.

Podle primátora je úkolem pedagogů, 
rodičů i prarodičů připomínat nejen, co 
se tehdy stalo, ale i širší dějinné souvis-
losti. „Nezapomínejme na Jana Opletala, 
rok 1941 a vyhlášení Mezinárodního dne 
studentstva, rok 1968, kdy studenti zahá-
jili okupační stávku na vysokých 
školách, aby podpořili nastartované 
změny, nebo třeba studentské protesty 
ze srpna 1988, které předcházely Pala-
chově týdnu v lednu 1989, během něhož 
se studenti taktéž postavili komunistic-
kému režimu, ale jejich protesty byly ná-
silně potlačeny,“ dodal primátor Žbánek.
Všem lidem popřál, aby měli dostatek 
trpělivosti se svými dětmi nebo studenty 

a dokázali jim vysvětlovat, že nejde o pou-
hý výdobytek revoluce a vítězství nad bol-
ševiky, ale že hodnoty a principy z let 1939, 
1968 a 1989 jsou stále platné.   mmo
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Blížily se volby a náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák si 
dal všechny věci do pořádku. „Měl jsem všechno v takovém sta-
vu, abych mohl se vztyčenou hlavou odejít,“ prohlásil. Vše ale 
dopadlo jinak. Právě Otakar Štěpán Bačák jako jediný ze všech 
předchozích náměstků na radnici s primátorem zůstal. A zůsta-
ly mu i jeho gesce – zeleň, odpady a ekonomika.

Jaké to je, ve srovnání s minulým volebním obdobím?
Když jsem přišel na radnici, musel jsem se všechno naučit. Teď 
se můžu od prvního dne věnovat své agendě.  A snažím se být 
tolerantní vůči novým kolegům. 

Takže vše jede dál…
Zeleň, odpady i ekonomika jsou kontinuální záležitosti. V eko-
nomice není možné mluvit o nějakých projektech, je to deno-
denní práce, stejně jako odpady. U zeleně je naopak spousta 
dílčích projektíků a ty běží dále. Výjimkou je odpadové cent-
rum, které se nikam neposunulo. Nabývá ale jiných rozměrů.

Jakých?
Řešíme, jestli bude městské, nebo krajské, co by ta linka produ-
kovala a které produkty by byly zpeněžitelné na nově se rýsu-
jícím odpadovém trhu. Jde i o to, jaká koncová zařízení v okolí 
vzniknou a kolik toho odpadu se podaří nashromáždit, aby od-
padové centrum a jeho technologie byla efektivní. 

A výstupem z odpadového centra bude palivo pro spalovnu?
Ano, kromě prodejných surovin. Využití všeho, co lze spálit. A ne-
jen pro spalovnu, ale především teplárny. Na skládku se pak už od-
vezou jen popel a struska. Klasické skládkování skončí v roce 2028.

Tak to musíme asi spěchat.
Zdá se, že je to daleko, ale není. Další zpřísnění bude v letech 
2030 a 2035. Recyklace není jen to, že se vyrobí z odpadu něco ji-
ného, je to i zpracování ve speciálních zařízeních pro pyrolytické 
procesy, z nichž se využijí strusky a teplo a plyny, které jsou dále 
zpracovatelné. Dnes jsou považovány také za recyklaci.

Takže budeme potřebovat i spalovnu?
Stačí nám teplárny. Už dvě máme – v Olomouci a Přerově. A ty 
potřebují v budoucnu nahradit uhlí. Rozdíl mezi spalovnou 
a teplárnou je v tom, že teplárna je schopna spalovat jen určité 
typy odpadu. 

Bude se tedy topit briketami z odpadového centra místo uhlí?
Říká se tomu tuhá alternativní paliva, ale vypadá to jako peří, je 
to takový nafoukaný rozdrcený barevný materiál. Do briket se 
to nijak nelisuje. 

U městské zeleně jsou v plánu menší projekty. Které?
Nejvýznamnější jsou park na Dlouhé a ASO park. U nich máme 
už studie, které je potřeba dotáhnout do fáze projektu. Také pro 
ně chceme žádat o financování z evropských dotací, z Integro-
vaných teritoriálních investic. Příští rok by se mohlo projektovat 
a v dalším by mohla začít realizace. Ale oba parky teď vracíme 
k projednání do rady města, aby se s nimi seznámili i noví kole-
gové. Rada tedy studie buď vezme na vědomí, nebo uloží ještě 
nějakou úpravu, protože zatím jsme pořád ve fázi studie.

Líbí se vám ty studie?
Zahrnují cestní síť, mobiliář, vodní a herní prvky. Na děti je nut-
né myslet. Například v ASO parku by měly být na té podestě po 
bývalé střelnici. Líbí se mi v návrhu lehká kovová konstrukce, 
po které by se pnuly popínavé rostliny a vytvořily siluetu původ-
ní budovy.

A co je ten třetí projekt?
To je Švýcarské nábřeží. Parčík na ploše bývalého Neoralova 
rybníku, ale je tam ještě před námi komplikované majetkové 
vypořádání. 

No a jak komplikovaná je nyní ekonomika města?
Musíte hodně předvídat. Od čtení ekonomického tisku přes růz-
né predikce ministerstev a odborných organizací až po to, co se 
děje na účtech.

Takže musíte mít v rozpočtu i plán B?
Ne, musíte mít dobrý rozpočet a pak dělat korekce adekvát-
ně tomu, co se děje, ale musíte je dělat včas. Je to jako když 
jedete autem a vyhodnocujete situaci kolem sebe. Když ekono-
mika běží normálně, tak je tam třeba pět proměnných, ale teď 
musíme vědět i to, jak se bude vyvíjet vojenská a energetická 
situace…

Častěji korigovat?
Ne, spíš dříve reagovat a nečekat, že se to nějak vyvine a mož-
ná to dobře dopadne. 

Olomouc má pověst zadluženého města, změní se to někdy?
V minulém roce jsme se vrátili do pásma rozpočtové odpověd-
nosti. To znamená, že ten dluh versus průměr příjmů za čtyři 
roky je nižší než šedesát procent. To potřebujeme udržet. V no-
vém funkčním období jsme schopni splatit téměř šest set milio-
nů korun. Zbývat tedy bude ještě něco málo přes miliardu. 

Takže nemáte obavy z finanční budoucnosti?
Na příjmové stránce určitě ne, na výdajové je rizikem hlavně 
cena energií, ale úspory na městě i v akciových společnostech 
města už běží.   Pavel Konečný

 „VRÁTILI JSME SE DO PÁSMA  
 ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI“ 

Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora
Kompetence: ekonomika, městská zeleň a odpady, řízení 
a kontroling městských firem a energetika.

ROZHOVOR
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SKLENÍKY / ODPADY

Advent lze v Olomouci prožít i v tropickém skleníku
Nové adventní workshopy i bohatá úroda 
citrusů. Sbírkové skleníky jsou otevřené 
a plné lákadel.

Tropické víkendy provoněné cit-
rusy si mohou do 18. prosince dopřát 

návštěvníci sbírkových skleníků na Vý-
stavišti Flora. Nově se v nich koná i 10. 
a 11. prosince od 10 do 15 hodin advent-
ní workshop se zkušenými aranžérkami 
a floristkami. Každý účastník workshopu 

navíc získává i vstupenku do celých sbír-
kových skleníků.

„Rezervace není nutná. Stačí přijít 
a pustit se do tvoření. A kdo si na výrobu 
dekorací netroufne, může si zakoupit již 
hotové výrobky,“ potvrdila ředitelka vý-
staviště Eva Fuglíčková. 

Skleníky ve Smetanových sadech 
jsou i v prosinci otevřené každou sobo-
tu a neděli vždy od 9 do 16 hodin. Lidé 
v nich mohou obdivovat květy tropic-
kých rostlin, bohatou úrodu citrusů, ce-
loevropsky významnou sbírku kaktusů či 
expozice s plazy a exotickými ptáky 
a sladkovodní a mořské akvárium.   dtx

Šedé víko rozlišuje kontejnery na kov
Pětadvacet nových kontejnerů s obje-
mem 1100 litrů určených pro sběr kovo-
vých odpadů je v olomouckých ulicích. 
Poznají se podle šedého víka.

„Lidé se pletou a odkládají do těchto 
kontejnerů směsný komunální odpad. 
Technické služby proto kontejnery 

na kovy ještě na viditelných místech 
označily polepem, aby k této situa-
ci nedocházelo,“ uvedl Petr Swaczyna 
z oddělení odpadového hospodářství 
města.

Olomoučané mohou do těchto 
kontejnerů odkládat drobný kovový 
odpad z domácností – plechovky od 
nápojů, konzerv, plechová víčka od 
sklenic, plechové zátky, alobal, víčka 
od jogurtů a další různý drobný kovo-
vý odpad. 

Kromě kontejnerů na kovy přibyly 
i čtyři nové kontejnery na elektroodpad 
od společnosti Asekol, a to na Kollárově 
náměstí a v ulicích Přichystalova, Edvar-
da Beneše a Topolová.

Pro větší kusy kovového odpadu 
a elektroodpadu slouží i nadále sběrná 
místa v Neředíně, v Chelčického a Anděl-
ské. Kovy je možné odevzdat i ve výkup-
nách druhotných surovin. 

Rozmístění všech kontejnerů na tříděný 
odpad je na webu olomouctridi.cz.   mmo

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

„Větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle 
hnědých popelnic. Takto odložený odpad nebude z provozních 
důvodů odvezen. Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do 
sběrových dvorů,“ upozornil Radek Homola z oddělení odpadové-
ho hospodářství magistrátu.

Harmonogramy svozů bioodpadu i papíru a plastů v rodinné 
zástavbě v roce 2023 jsou zveřejněny na webových stránkách 
olomouctridi.cz a Technických služeb města Olomouce.

V případě dotazů kontaktujte Radka Homolu na čísle 588 488 
536 nebo e-mailu radek.homola@olomouc.eu.   mmo

Lokality
Poslední svoz ve 

14denním intervalu
leden

První svoz ve 
14denním intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, 
Řepčín (liché úterý) 6. 12. 2022 17. 1. 2023 28. 2. 2023

Nové Sady, Povel, Olomouc 
-město (lichá středa) 7. 12. 2022 18. 1. 2023 1. 3. 2023

Neředín, Topolany 
(lichý čtvrtek) 8. 12. 2022 19. 1. 2023 2. 3. 2023

Bělidla, Chválkovice, Týneček 
(lichý pátek) 9. 12. 2022 20. 1. 2023 3. 3. 2023

Nemilany, Slavonín 
(sudé pondělí) 12. 12. 2022 23. 1. 2023 6. 3. 2023

Hodolany, Pavlovičky, 
Nedvězí (sudé úterý) 13. 12. 2022 24. 1. 2023 7. 3. 2023

Chomoutov, Lazce, Nová Ulice 
(sudá středa) 14. 12. 2022 25. 1. 2023 8. 3. 2023

Holice, Nový Svět 
(sudý čtvrtek) 15. 12. 2022 26. 1. 2023 9. 3. 2023

Droždín, Lošov, Radíkov, 
Sv. Kopeček (sudý pátek) 16. 12. 2022 27. 1. 2023 10. 3. 2023

Nová stanoviště kontejnerů na kovy

Městská část Ulice

Černovír ulice Malé Vlčiny, u domu č.p. 330/11

Droždín ulice U Gregoráku, u domu č.p.  403/13

Hodolany ulice Purkyňova, u ZŠ + MŠ,  č.p.  573/3

Chválkovice ulice Kubatova, u domu č.p. 1/59

Chválkovice ulice Na Zákopě, u domu č.p. 267/46

Klášterní 
Hradisko ulice Černá cesta, u domu č.p. 130/18

Neředín ulice Einsteinova, u domu č.p. 439/27

Neředín ulice Einsteinova, u domu č.p. 381/47

Neředín ulice Politických vězňů, u domu č.p. 738/1b

Nemilany ulice Hviezdoslavova, u domu č.p. 114/1

Nemilany ulice Česká Čtvrť, u domu č.p. 462/39

Nemilany ulice U Sokolovny, u domu č.p. 269/2

Nová Ulice ulice Dobnerova, u domu č.p. 961/17

Nová Ulice ulice Wellnerova, č.p. 699/23

Nová Ulice ulice Hraniční, u domu č.p. 18/23

Nová Ulice ulice Stupkova, u domu č.p. 1158/8

Nová Ulice ulice Stupkova, u domu č.p. 1069/5

Olomouc 
město ulice Polská, u domu č.p. 429/44

Olomouc 
město ulice Kaštanová, u domu č.p. 1114/13

Pavlovičky ulice Čadova, u domu č.p. 476/1

Povel ulice Nešporova, u domu č.p. 373/3

Povel ulice Teichmannova, u domu č.p. 40/35

Povel
ulice Heleny Malířové, u ZŠ + MŠ, 

č.p. 447/13

Povel ulice Loudova, u domu č.p. 561/11

Slavonín ulice Janíčkova, u cihelny,  č.p. 559/125 ZD
R
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ŽIJEME SPOLU

Jednorázové i opakující se aktivity bavily 
v uplynulém období členky olomoucké-
ho Onko klubu Slunečnice. Nechybělo 
poznávání ani pohyb.

„S našimi lektorkami Karlou a Evou jsme 
cvičily jógu nebo relaxovaly v aquaparku. 
Na masáže jsme chodily k terapeutce Jiři-
ně Vanské, a to vše jsme doplnily vycház-
kami nebo bowlingem,“ uvedla za klub 
Slunečnice Věra Kratochvílová.

Jak dodala, obrovskou radost celé-
mu klubu udělalo bowlingové družstvo 
ve složení Milada Künstlerová, Zdenka 
Křížková, Olga Císařová, Darja Lešanov-
ská a Alena Toncrová, které vybojovalo 
bronz na turnaji organizovaném magist-
rátem v Šantovce.

V podzimním programu nechyběl vý-
let do Rýmařova nebo beseda s redak-
torkou Českého rozhlasu Olomouc Ditou 
Vojnarovou. „Poutavě vyprávěla o své 

práci redaktorky i příležitostné herečky 
v Moravském divadle. Bylo to úžasné se-
tkání,“ zhodnotila Kratochvílová.

Nicméně nejoblíbenější akcí, do které 
se zapojuje nejvíce členek, zůstal rekondič-
ní pobyt. „Každoročně organizujeme jeden 
jarní a jeden podzimní. Letos jsme se po 
dvou letech vrátily do Branné v Jeseníkách. 
Všech třicet děvčat využilo finské i keltské 
sauny, perličkové koupele, solné páry nebo 
síně lektvarů,“ popsala Kratochvílová.

Slunečnice odjížděly zpět do Olomou-
ce spokojené, odpočinuté a připravené 
na zimu.   dtx

 DÁMY ZE SLUNEČNICE  
 PROŽILY AKTIVNÍ PODZIM 

Kouzelná muzika i hosté. Hospic ze 
Svatého Kopečka slavil dvacetiny
Podporovatelé, příznivci, zaměstnan-
ci a představitelé charity, církve, města 
i kraje. Zaplněná bazilika a hudba v po-
dání legendárního Hradišťanu pod tak-
tovkou primáše Jiřího Pavlici. Taková byla 
na počátku listopadu atmosféra oslav ku-
latin Hospice na Svatém Kopečku. 

„Benefiční koncert byl příležitostí podě-
kovat a vzdát hold zakladatelům hos-
pice, stejně jako současným a minulým 
zaměstnancům. Ale také klientům, rodi-
nám i zemřelým, které jsme měli tu čest 
provázet na sklonku jejich života,“ vzpo-
mněla ředitelka hospice Marta Šťastná. 

Hospic vznikl přestavbou poutního 
domu na podnět tehdejšího olomouckého 
arcibiskupa Jana Graubnera, který chtěl 
lidem nabídnout jako protipól k eutanazii 
místo, kde by netrpěli bolestí a bezmocí. 

Slavnostní otevření připadlo na lis-
topad roku 2002. „U zrodu hospice stál 

Hynek Suchánek, v té době ředitel Arci-
diecézní charity Olomouc, ale také velký 
tým lidí, kteří dali věci do pohybu. Na 
zprovoznění domu měla zásluhu první 
ředitelka hospice Jana Vážanová. Rozší-
ření hospice v roce 2017 provedl ředitel 
Jiří Borik,“ připomněla současná ředitel-
ka hospice klíčové osobnosti, jež se za-
psaly do historie zařízení.

Hodně energie do dalších let popřál 
všem, kdo pečují o ostatní, i primátor Mi-
rek Žbánek. „Málokdo si totiž umí před-
stavit, kolik síly to vyžaduje. Přijde mi, že 
dvacet let práce v hospici je jako čtyřicet 
let v jiném povolání,“ uvedl primátor.

Svatokopecký hospic je jediným ka-
menným hospicem v Olomouckém kraji. 
Ročně poskytuje službu přibližně 250 těž-
ce nemocným klientům. Kromě paliativní 
péče poskytuje také odlehčovací službu, 
která je určena těm, co se starají o svého 
blízkého či příbuzného doma.   dtx

NEJVĚTŠÍ PRODEJCE
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

FARNOST / KOSTEL 24. 
prosince

25. 
prosince

26. 
prosince

31. 
prosince

1. 
ledna 2023

Olomouc – katedrála 
sv. Václava

15:00, 
21:00*

8:00, 10:00* 8:00, 10:00 15:00 8:00, 10:00*

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

Olomouc – sv. Michal
15:00* pro 
děti, 20:00

9:00 9:00 16:00 9:00

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

Olomouc – kapucíni 17:00 10:00, 17:00 17:00 17:00 10:00, 17:00

Olomouc – dominikáni
15:00 

a 16:00 pro 
děti, 24:00

8:00, 9:30, 
11:00, 18:00

9:30, 18:00 17:00
9:30, 11:00, 
16:00, 18:00

Olomouc – P. Marie Sněžné 20:00 19:00 19:00 19:00 19:00

Olomouc – sv. Kateřina --- 11:00 11:00 --- 11:00

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

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

Olomouc - Holice 21:00 10:00 10:00 --- 10:00

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

Olomouc - Nové Sady
15:30 pro 

děti
10:30 10:30 --- 10:30

Olomouc - Slavonín 21:30 10:30 10:30 --- 10:30

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

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

15:00
9:00, 15:00 9:00, 17:00

7:30, 10:00, 
15:00

Olomouc - Chválkovice 20:00 8:00 8:00 17:00 8:00

ZD
R

O
J:

 A
D

O

Téměř 200 tisíc 
pro nevidomé
Více než stovka dobrovolníků, pře-
vážně z řad studentů, ale i samotní 
zrakově postižení nabízeli v olo-
mouckých ulicích na podzim bílé 
pastelky. I v náročné době byla 
veřejnost vstřícná, sbírka ve městě 
nakonec vynesla 195 tisíc korun.

Dárci koupí bílé pastelky pod-
pořili služby, díky nimž mohou ne-
vidomí a těžce zrakově postižení 
vést co nejvíce plnohodnotný ži-
vot. Ty jim zajistí Tyfloservis sídlící 
na ulici I. P. Pavlova 69. Bezplatné 
služby jsou dostupné všem, kdo 
mají v dospělém věku vážné potí-
že s viděním.   dtx

Věncování: výroba ozdob pomáhá malým pacientům
Jako v květinářství to druhý listopadový 
víkend vypadalo v suterénu Dětské kli-
niky Fakultní nemocnice Olomouc. Před 
vchodem větvičky ze smrčků, tují nebo 
borovic, v místnostech a na chodbách 
květiny, svíčky, baňky, sušené ovoce 
a aranžérské korpusy. Z nich vznikají de-
sítky adventních věnců, věnečků, svícnů 
a vánočních ozdob. 

Takové je Věncování, které se letos ko-
nalo už počtyřiadvacáté. S nápadem na 

charitativní workshop, který u práce spojuje 
zdravotnický personál, rodiče nemocných 
dětí, floristy a řadu dobrovolníků, přišly sest-
ry z hemato-onkologického oddělení 21 B. 

„Věncování je o skvělé partě sestřiček, 
rodičů, dětí a dobrovolníků. Jsou to dva 
vyčerpávající týdny, ale jejich výsledek 
pokaždé potěší děti i nás, kteří o ně na 
oddělení pečujeme,“ shrnula dětská ses-
tra a koordinátorka akce Pavla Medková. 
Podle ní patří poděkování také dobrým 

lidem v Ostravě-Petřkovicích, kteří vě-
novali svůj volný čas přípravě korpusů. 
„Díky jejich ochotě a nezištné snaze po-
moci jsme jich měli nachystaných více 
než šest set,“ řekla Medková. 

Věncování by se neobešlo bez podpo-
ry vedení dětské kliniky i obecně pro-
spěšné společnosti Šance Olomouc. Ta 
již od roku 1991 pomáhá nemocným dě-
tem a jejich rodinám a stojí také za sbír-
kou Vánoční hvězda. 

„Vánoční hvězda se stala symbolem 
nejkrásnějších svátků v roce. Pro těžce 
nemocné malé pacienty se květina sta-
la navíc symbolem mnohem důležitěj-
ším, protože jim pomáhá na jejich cestě 
za zdravím,“ řekla ředitelka olomoucké 
Šance Herta Mihálová.

Loni se povedlo vybrat 3,5 milionu ko-
run za 56 tisíc prodaných květin. Vánoční 
hvězdy se prodávaly ve 185 městech po 
celém Česku a dobrovolníci při jejich dis-
tribuci najeli skoro 14 tisíc kilometrů.

Vánoční hvězdu si zájemci mohou 
zakoupit do 9. prosince přímo na dětské 
klinice. Cena velké květiny činí 120, malé 
pak 60 korun.   dtx 
Více na webu vanocnihvezda.eu.
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JINDRA ZE SOVINCE
Fotograf a pedagog Jindřich Štreit (*1946) bývá v Olomouci často, protože malinko působí na Univerzitě Palackého. Hlavně 
dojíždí učit na Slezskou univerzitu do Opavy na Institut tvůrčí fotografie. Vlastně na cestách je prakticky denně a denodenně 
se vrací na svůj Sovinec. Pět let se také denně zastavuje za svou manželkou Agnes, která pobývá v ústavu v Komárově. 
Fotografuje také skoro denně a nemine dne, aby někde na světě nebyly vystaveny jeho snímky…
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Jindřich Štreit vydal přes šedesát foto-
grafických knih a asi tři stovky katalo-
gů. Ta první z roku 1993 se jmenovala 
Vesnice je svět, zatím poslední publikace 
má název Být doma. Jejím tématem je 
umírání – doma v rodinném kruhu díky 
péči šumperské Charity. „Je o lidech, kte-
ří odcházejí. Navíc propojená se snímky 
krajiny, aby byly těžké příběhy vizuálně 
odlehčeny,“ řekl nad jejím výtiskem. Až 
dohovoří a zastaví se diktafon, tak ji po-
depíše – jako Jindra ze Sovince.

Změnilo se něco mezi vaší první a posled-
ní knihou?
Pořád jsem z každé knížky nadšený. Sna-
žím se fotografovat tak, aby fotografie 
nebyly jen záležitostí estetickou a vý-
tvarnou, ale aby poukazovaly na nějaký 
problém. Právě proto se v poslední době 
věnuji výhradně sociálním otázkám, jako 
jsou bezdomovectví, drogová závislost, 
handicapovaní, vězeňství nebo palia-
tivní péče. Témata, která jsou společen-
ská, ale která společnost spíše vytěsňuje 
nebo jsou pro ni okrajová. To jsou nyní 
má témata.

Celou dobu?
Ano, mezilidské vztahy, to je téma, které 
spojuje všechno.

Změnili se lidé po společenské proměně, 
je to na nich vidět?
Myslím, že ano, a je to taky téma mé sou-
časné práce. Rozhodl jsem se, že se po 
třiceti letech znovu vrátím k těm lidem, 
co jsem tehdy fotografoval. Dnes foto-
grafuji nejen je, ale i rodinné příslušníky. 
Jak se proměnila rodina a jak se promě-
nilo bydlení, krajina i ta vesnice. 

Jak se proměnila?
V předrevoluční době všichni pracovali 
na státním statku. Teď pracuje v země-
dělství jen několik lidí. Ostatní za prací 
dojíždějí, odstěhovali se nebo jsou v dů-
chodu. A najednou přicházejí lidé, kteří 

se rozhodli ty domy koupit a opravit. Teď 
máme dokonce i kavárnu.

Těsně po revoluci jste fotil i lidi v olo-
mouckém okrese. Vrátíte se k tomu?
To by mne musel někdo oslovit, jako 
tenkrát…Fotografoval jsem ve Francii 
Čtrnáct pohledů na okres Saint-Quen-
tin a na vernisáži mi tehdejší přednos-
ta okresního úřadu nabídl, abych něco 
podobného nafotografoval zde. Později 
mi zase nabídli v Tokiu projekt, abych 
fotil japonskou vesnici. Byl jsem tam tři 
měsíce a měl jsem domluvenou i výstavu 
v prestižní galerii v Tokiu. Když ty fotky 
viděli, řekli, že je vystavit nemůžou. Sice 
to je japonská vesnice, ale vy ji vidíte 
trošku jinak, než bychom si ji předsta-
vovali my. Japonci mají pěkné, učesa-
né barevné fotky. Meditativní zahrady, 
uhrabané chodníky a kvetoucí sakury – 
to jsem tam neměl. Takové Japonsko prý 
nemůžou ukázat, tak radši vystavili jiné 
mé fotografie.

Jaký je váš vztah k Olomouci?
Jsem v zajetí Olomouce. Mám tady přáte-
le, práci a dost často chodím na výsta-
vy, do kina a do divadla, sleduji kulturní 
akce, které tady probíhají. Všechno, co 
na vesnici není, vyhledávám v Olomouci.

Na kolik procent se tedy cítíte Olomou-
čanem?
Řekl bych tak na sto. Kromě toho, že 
bydlím na Sovinci, kam se každý večer 
vracím a mám to tam rád. Můj život se 
během dne odehrává jinde. Ale mám rád 
také Bruntál, o kterém se mluví často 
negativně, což mně vadí. Rozhodl jsem 
se, že nafotografuji Bruntál trochu jinak, 
prostřednictvím továren, které jsou na 
špičkové světové úrovni. Stejné jsem vi-
děl v Japonsku, Brazílii nebo v Americe.

Přestěhoval byste se někdy ze Sovince?
Minulé Vánoce jsem strávil u dcery 
v Portugalsku, která učí na vysoké škole 

ve městě Évora. Po Sovinci je to jediné 
místo, kde bych dokázal žít. Ale je to jen 
imaginární.

Jak budete trávit ty letošní?
Letos na Vánoce přiletí Monika sem 
i s vnukem Danielem. Je opravdu slavná 
flétnistka, bude mít předtím ještě několik 
koncertů po celé Evropě.  

Učíte vnuka fotit?
Koupil jsem mu fotoaparát, co může 
fotografovat pod vodou, protože ho 
zajímá podvodní fotografie. Zatím víc 
koncertuje se svou matkou, hraje vý-
borně na kytaru.

Můžu se zeptat, co to je, co pořád nosíte 
na krku?
Taková plastika, šperk. Nemá to 
jméno. Je to kinetický objekt, který 
vytvořil Jan Naš. Olomoucký sochař, 
který se věnoval i šperkům a vytvořil 
velkou sérii hmatek, ale dělal i velké 
dřevěné plastiky. Před čtrnácti dny 
odešel… Byl to můj dlouholetý kama-
rád. Šperk nosím asi dvacet let. Jako 
amulet. Sundávám ho jen na noc, 
a když ho omylem doma zapomenu, 
vrátím se pro něj.

Nechybí tomu nožička?
Chybí. Protože jsem měl havárii v autě. 
Úplně jsem ho rozbil na dálnici, ale mně 
se jako zázrakem nic nestalo. Jen mi od 
té doby tady chybí ta nožička. Asi proto, 
abych si uvědomil, že mám jezdit opatr-
ně. Člověk má být pokorný a já jsem hod-
ně spěchal.

Věříte na zázraky?
Dokonce připravujeme s kolegou pořad 
nazvaný Věřím na zázraky. 

Co je pro vás zázrak? 
Láska... 
Narození dítěte…
Vztahy.   Pavel Konečný
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 JMENUJE SE  
 PERNÍČEK 
Slavnostním rozsvícením nazdobené 
jedličky na Horním náměstí začaly na 
konci listopadu olomoucké Vánoční 
trhy. Pojmenování pro vánoční strom 
vybraly děti ze školní družiny ve Slavo-
níně. Dostal netradičně jméno po cuk-
roví – Perníček.
Trhy potrvají do 23. prosince. Jejich pro-
gram je na webu vanocnitrhy.eu.   jau
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Kolárna zářila na Mistrovství Olomouckého kraje v cyklokrosu
V areálu amfiteátru v Náměšti na Hané 
se uskutečnilo mistrovství Olomouckého 
kraje i s mezinárodní účastí. Závod byl 
zároveň součástí Oderského poháru.

Vítězem kategorie muži elite se stal 
Petr Hampl z týmu Pells. Na druhém 
místě se umístil Radim Grebík hájící bar-
vy týmu Force KCK Zlín a na třetím pak 
František Vinklárek jezdící za tým TUFO 
Pardus Prostějov. V celkovém pořadí se 
ale vměstnal na třetí místo polský závod-
ník Maksymilian Bienasz – tým Bienasz 
Bike – Polsko, který zvítězil ve své kate-
gorii muži 35 let. 

„Trať byla spravedlivá a těžká. Fakt 
hodně těžká,“ hodnotil vítěz Petr Hampl.

V kategorii žen si vedla nejlépe 

olomoucká Denisa Bravencová, která 
v dresu týmu Kolárna vyhrála před os-
třílenou Naďou Voráčovou z týmu TUFO 
Pardus Prostějov a týmovou kolegyní 
Martinou Kukulovou.

Ředitel závodu Roman Brandýs po-
važoval mistrovství za zdařilé. „Největší 

radost mám vždy z kategorie těch nej-
menších. V té nejprestižnější mužské 
kategorii jsme mohli vidět až do sa-
motného závěru úžasný souboj mezi 
Hamplem a Grebíkem. Byla tady skvělá 
divácká kulisa. Gratuluji vítězům,“ uvedl 
Brandýs.   deš

SPORT

Český reprezentant Lukáš Jelínek vybojo-
val bronzovou medaili na mistrovství Ev-
ropy mužů a žen v olomouckém Bowland 
bowling centru v Galerii Šantovka. 

V semifinálovém rozstřelu Jelínek ne-
stačil na budoucího šampiona Matse 

Maggigo z Belgie a skončil na třetím mís-
tě. Mezi ženami zvítězila Essi Pakarinen 
z Finska.

Nejlepší bowleři z Evropy celý týden 
bojovali na konci října v Olomouci o nej-
cennější kovy v individuálních soutěžích. 
Diváci mohli obdivovat umění hráčské 

špičky starého kontinentu. Na Hanou za-
mířilo 35 hráčů a 33 hráček.

„Evropský šampionát se konal v Čes-
ku teprve podruhé. Také před šesti lety 
jej hostilo naše město,“ řekl Jan Spáčil 
z pořádajícího spolku BC Bowland Olo-
mouc. Evropská bowlingová federace 
byla podle Spáčila s průběhem olomouc-
kého šampionátu spokojena. Příští rok se 
hráči sjedou na stejný turnaj k sousedům 
do Německa.

Český mužský zástupce v soutěži vy-
užil domácího prostředí a v devatenácti 
letech dosáhl na své dosavadní kariérní 
maximum. „Všechno se mi dobře sešlo. 
Měl jsem skvěle připravené bowlingové 
koule a také velikou podporu v hledišti,“ 
radoval se Jelínek.

Právo startu na tomto turnaji mají 
vítězové národních šampionátů. V Olo-
mouci se představili hráči z 34 evrop-
ských zemí. Česko reprezentovali Lukáš 
Jelínek, nedávný mistr světa do 21 let 
v týmech, a pětinásobná mistryně repub-
liky Petra Otec Hanzlovská, která obsadi-
la čtyřiadvacáté místo.   deš

 BOWLER LUKÁŠ JELÍNEK  
 VYBOJOVAL EVROPSKÝ BRONZ 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
Muži
1. Hampl Petr (Pells)
2. Grebík Radim (Force KCK Zlín)
3. Bienasz Maksymilian 
 (Bienasz Bike - Polsko)

Ženy
1. Bravencová Denisa (KOLÁRNA)
2. Voráčová Naďa 
 (TUFO PARDUS Prostějov)
3. Kukulová Martina (KOLÁRNA)
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Cimlová s Polizoakisem ovládli olomoucký 
led při Memoriálu Pavla Romana
Sedmadvacátý ročník Memoriálu Pavla 
Romana byl pro domácí krasobruslení 
úspěšný. Česká republika získala v Olo-
mouci celkem tři medaile a dvě čtvrtá 
místa. 

Své kategorie ovládli Melissa Cachová 
s Davidem Bromem a pár Denisa Cimlo-
vá, Joti Polizoakis. Medailovou sérii 
doplnili Basic Novice Tereza Vorlíčková 
a Marek Černohous.

Senioři Denisa Cimlová a Joti Poli-
zoakis nastupovali do závodu jako jedni 
z favoritů a svou roli jasně potvrdili. Ryt-
mickým tancem si vyjeli 68,24 bodu a se 
skoro pětibodovým náskokem nastupova-
li do volných jízd. Ve volném tanci si sice 
připsali trestný bod, ale jako jediný pár se 
dostali přes sto bodů. Celkovým ziskem 
170,30 bodu potvrdila česká dvojice domi-
nanci a se skoro osmibodovým náskokem 

si před domácím publikem vyjela zlato. 
Cimlová s Polizoakisem navíc vylepšili 

i svůj osobní rekord. „To byl náš cíl, zase 
jsme se posunuli hodně bodově, takže 
jsme spokojení,“ hodnotil bezprostřed-
ně po závodu taneční pár, který spolu 
závodí krátkou dobu. „Já myslím, že to 
funguje skvěle. Sedli jsme si bruslařsky, 
ale i jako kamarádi, já jsem spokoje-
ná,“ komentovala společnou spolupráci 
Cimlová.

Kromě seniorského tanečního páru 
získal zlato i Intermediate Novice pár 
Melissa Cachová a David Brom. Medaili 
si odváží i nově složený pár Tereza Vor-
líčková a Marek Černohous v kategorii 
Basic Novice.

Dvacátý sedmý ročník Memoriálu Pav-
la Romana si nenechala ujít ani sestra 
legendárního krasobruslaře Eva Graham 
Romanová, která s bratrem tvořila slavný 
taneční pár. 

„Pro mě je to opravdu obří radost, že 
se takhle udržuje vzpomínka na mého 
bratra a že ty závody jsou čím dál tím 
kvalitnější. Já obdivuju, že se našlo tolik 
mladých a malých kluků, kteří se chtějí 
věnovat tanci na ledě,“ prohlásila čtyřná-
sobná mistryně světa.   deš

Karatisté uspěli 
na šampionátu
V Brně se konalo silně obsazené 
Mistrovství České republiky Go-
ju-ryu Karate. Startovali zde také 
karatisté z VIP Sport club Olo-
mouc a neodešli s prázdnou.

Max Bělka se stal dvojnásob-
ným mistrem České republiky 
v kategorii kata a kumite begi-
nner kluci do 7 let, další bojovníci 
dovezli bronzovou medaili a po-
hár–Tomáš Sámel kata a kumite 
junioři, Jonáš Chaloupka agility 
kluci do 7 let, Michal Vaněk kata 
a kumite ml. žáci 10–11 let a Hy-
nek Hollein kumite dorostenci. 
Trojici Kateřina Urbanová, Natálie 
Roskolová a Jakub Horváth těsně 
utekla bronzová medaile a skon-
čila na pátém místě.   deš

Volejbalistky 
pokračují 
v Českém 
poháru
Do nového ročníku Českého 
poháru vstoupily volejbalistky 
Univerzity Palackého Olomouc 
zápasem 2. kola na palubovce 
druholigových Šlapanic. Vysoko-
školačky splnily povinnost a po 
očekávaném vítězství 3:0 budou 
vyhlížet soupeřky do pohárového 
čtvrtfinále, které se uskuteční až 
v novém roce.

„Od začátku jsme měli problé-
my srovnat se s nízkým stropem 
a menší halou. Neplnili jsme 
pokyny, hráli hodně opatrný vo-
lejbal a zbytečně kazili. Rozhod-
ně jsme neodvedli náš standard. 
Klobouk ale dolů před domácí-
mi, Šlapanice tlačily na servisu 
a rvaly se o každý míč. Postup-
ně jsme však přebírali iniciativu, 
rozdíl dvou tříd byl znát. Postup 
je doma, ale rozhodně děkujeme 
Šlapanicím za přijetí, pro tako-
vé zápasy se pohárová soutěž 
hraje,“ konstatoval trenér VK UP 
Martin Hroch.   deš
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

 CELÝ ADVENT  

nám. Republiky – Vánoční překvapení – každý návštěvník si může pro-
hlédnout nově zrekonstruované prostory části oddělení pro dospělé 
čtenáře a u knihovnického stromečku vybrat dle naznačených indicií 
svůj dárek – knihu 

5.–19. 12. pobočka Tabulový Vrch – Parádivá knihovna – pomozte svou 
vánoční dekorací vyzdobit svoji knihovnu, tři vylosované šikovné děti 
budou odměněny

5. a 19. 12. v 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek pro 
děti od 9 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého robota a naučí se 
ho naprogramovat. Rezervace 585 545 123, internet@kmol.cz

5. 12. 13–18 hodin pobočka Jungmannova – Mikulášské hádání – za 
uhodnutou hádanku odmění Mikuláš děti perníčkem

8. a 15. 12. v 15 hodin nám. Republiky – Práce s 3D pery – kreativní prá-
ce s moderními technologiemi pro děti od 8 let. Mohou se zapojit i do-
spělí. Přihlášky 585 545 123, internet@kmol.cz

6. a 13. 12. v 15 hodin nám. Republiky – Robotické hračky – kroužek 
pro děti od 10 let, které budou plnit zábavné mise s naprogramovaný-
mi roboty (např. s roboty z Hvězdných válek). Rezervace 585 545 123, 
internet@kmol.cz

6. 12. v 17 hodin nám. Republiky – Dekáda naděje – autorské čtení 
z nové knihy a povídání o naplněném životě s olomouckým literárním 
historikem a beletristou Františkem Všetičkou 

7. 12. v 10 hodin nám. Republiky – O spaní před spaním – setkání nej-
menších dětí v rámci projektu S knížkou do života – Bookstart, tento-
krát o tom, jak děti nejlépe připravit na spánek, včetně tipů na knížky 
k tématu. 

8. 12. v 10 hodin nám. Republiky – Být v obraze – díky spolupráci s orga-
nizací SeniorOn si v klidu vysvětlíme používání aplikací a programů pro 
přehrávání filmů a videí. Bude čas i na individuální dotazy.

8. 12. v 16 hodin nám. Republiky – 3D tvoření – kreativní výtvarná dílna 
pro dospělé spojená s výrobou originálních vánočních ozdob a dárků. 
Rezervace osobně, 585 545 123, dospele@kmol.cz  

Vánoční výtvarné dílničky pro děti

 � 12. 12. 14–17 hodin nám. Republiky – ozdoby na stromeček, papíroví 
andílci či papírový betlém

 � 13. 12. 13–17 hodin pobočka Holice – dárky ze starých CD

 � 13. 12. 13–16 hodin pobočka Neředín – vánoční dekorace

 � 15. 12. 14–17 hodin pobočka Jungmannova – malování kamínků

12. 12. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – přivítáme 
mezi námi každého, kdo má chuť si zahrát stolní hry. Hry si lze půjčit 
domů. Tel. 585 545 123, dospele@kmol.cz  

20. 12. 13–18 hodin pobočka Holice – Předvánoční nadílka v knihovně 
– vánoční pohodové odpoledne pro děti (vhodné donést malý dárek pro 
čtenáře–kamarády, třeba i vlastní výroby)

 VÝSTAVY  

Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít Ptačinec – kresby a koláže Jiřího-
Klváčka, klienta denního stacionáře DC 90.

Pobočka Brněnská zve na snímky členů fotografické sekce Vlastivědné spo-
lečnosti muzejní v Olomouci.

Pobočka Holice nabízí grafiky žáků 2. stupně ZŠ Holice.

Budovu na náměstí Republiky oživuje bulharský umělec Alexandr Genova 
jeho ilustrace knih „Muž, který se směje“ od Victora Huga, „Cortés a Monte-
zuma“ od Maurice Collise a „Pán prstenů“ od J. R. R. Tolkiena.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

www.mdol.cz

1. 12. čt D
Louskáček – Kouzelný příběh - 
Petr Iljič Čajkovskij Balet

3. 12. so X Fantastické divadlo - Gur Koren Činohra
4. 12. ne  - Broučci - Jan Karafiát Pohádka

 - Pan Scrooge - Charles Dickens Činohra

7. 12. st  - 
Královny - Roman Vencl 
& Michaela Doleželová Činohra

9. 12. pá V Giselle - Adolphe Charles Adam Balet

10. 12. so  - Koledování  

10. 12. so ZO Rok na vsi - Alois & Vilém Mrštíkovi Činohra

11. 12. ne  - Divadlo, čti! – Fiškus a vánoční skřítek 

11. 12. ne YO Dokonalá svatba - Robin Hawdon Činohra
12. 12. po K Manon Lescaut - Vítězslav Nezval Činohra

14. 12. st  - 
Performance dance jam – Tomáš 
Wortner - Workshop

14. 12. st C Dokud nás lež nerozdělí - Joe DiPietro Činohra

16. 12. pá P
Rusalka - Antonín Dvořák, 
Jaroslav Kvapil Opera

17. 12. so X
Rusalka - Antonín Dvořák, 
Jaroslav Kvapil Opera

18. 12. ne  - 
Donaha! - Terrence McNally, 
David Yazbek Muzikál

19. 12. po A
Louskáček – Kouzelný příběh - 
Petr Iljič Čajkovskij Balet

20. 12. út B
Louskáček – Kouzelný příběh - 
Petr Iljič Čajkovskij Balet

 - 
Když se zhasne - Roman Vencl & Micha-
ela Doleželová Činohra

21. 12. st  - 
Louskáček – Kouzelný příběh - Petr Iljič 
Čajkovskij Balet

 - 
Když se zhasne - Roman Vencl 
& Michaela Doleželová Činohra

22. 12. čt D Fantastické divadlo - Gur Koren Činohra

23. 12. pá  - 
Česká mše vánoční – inscenovaná 
verze - Jan Jakub Ryba

25. 12. ne  - 
Louskáček – Kouzelný příběh - 
Petr Iljič Čajkovskij Balet

25. 12. ne  - 
Louskáček – Kouzelný příběh - 
Petr Iljič Čajkovskij Balet

26. 12. po  - Pan Scrooge - Charles Dickens Činohra
26. 12. po  - Pan Scrooge - Charles Dickens Činohra
27. 12. út L Nabucco - Giuseppe Verdi Opera
28. 12. st  - Sluha dvou pánů - Carlo Goldoni Činohra

29. 12. čt E
Louskáček – Kouzelný příběh - 
Petr Iljič Čajkovskij

Balet

30. 12. pá  - 
Louskáček – Kouzelný příběh - 
Petr Iljič Čajkovskij

Balet

31. 12. so  - 
Hello, Dolly! - Michael Stewart, 
Jerry Herman

Muzikál

IN
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MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

www.mfo.cz

1. 12. 
19:00
Reduta

Osudové lásky velkých skladatelů
Andrzej Panufnik, Béla Bartók, Robert Schumann; 
József Balog; Zsolt Hamar 

2. 12. 
19:00
Reduta

Osudové lásky velkých skladatelů
Andrzej Panufnik, Béla Bartók, Robert Schumann; 
József Balog; Zsolt Hamar 

9. 12.
19:00
Reduta

Vánoční swingový večer s Janem Smigmatorem
Jan Smigmator – zpěv, Jazz Quartet: Vladimír Strnad 
– piano, Jan Greifoner – kontrabas, Marek Urbánek 
– bicí nástroje, Jan Kyncl – tenorsaxofon; Christian 
Knüsel

13. 12.
17:30

Mozartův sál

Tance na dvorech slavných evropských panovníků
Marin Marais, Arcangelo Corelli, Gottfried Finger, 
Johann Hieronymus Kapsberger ad.; Hana Fleková 
– viola da gamba, Jan Krejča – theorba a barokní ky-
tara, Markéta Vejvodová – průvodkyně programem, 
dramaturgyně

16. 12.
19:00
Reduta

Orchestrální koncert JAMU
Antonín Dvořák, Francis Poulenc, Einojuhani Rauta-
vaara; Anna-Sofie Mojzešová – klavír, David Paša – 
bicí nástroje; Marek Madeja, Tomáš Küfhaber, Václav 
Dlask

22. 12.
19:00
Reduta

Koledy a vánoční melodie napříč časem i kontinenty
Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Charles Gounod, Petr Iljič 
Čajkovskij, arr. Jan Vičar; Lucie Silkenová – soprán, 
Akademický sbor Žerotín, Pavel Koňárek – sbormistr; 
Andreas Sebastian Weiser 

1. 1. 2023
19:00
Reduta

Nový rok s písněmi slavných světových muzikálů
My Fair Lady, Mary Poppins, West Side Story, Čaro-
děj ze země Oz ad.; Natálie Tichánková; Debashish 
Chaudhuri 

@telegraph
.cz

CHCETE TO SPOJIT?

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  WWW.TELEGRAPH.CZ

Sledujte nás na facebooku a instagramu!

PR  GR M
TEL  GRAPH

PROSINEC
ne 4 12 přednáška
17:00
BARBORA GAJOVÁ: CESTA 
DO PERU ZA PSYCHEDELICKOU 
MEDICÍNOU

po 12 12 vernisáž
18:00
LAURA LIMBURG: 
AMERICAN DIARY

výstava potrvá 
do 18 12 2022

po 5 12 film 140/120 Kč

20:00
LARS VON TRIER: TANEC 
V TEMNOTÁCH

čt 8 12 vernisáž
18:00
PRIMOŽ BIZJAK, ROBERT 
GABRIŠ, MARKÉTA MAGIDOVÁ, 
ANNE NEUKAMP, YULI 
YAMAGATA: BRAVE WORLD

výstava potrvá 
do 9 2 2023

út 13 12 přednáška    100/50 Kč

18:00
PROPAGACE V KREATIVNÍCH 
PRŮMYSLECH #5

so 17 12 film 6+ 140/120 Kč

15:00
TÉČKO: NEJVĚTŠÍ DAR

pá 9 12 stand-up      250/220 Kč

19:30
OLOMOUC ENGLISH COMEDY: ANU VAIDYANATHAN, 
ANASTASIA HAUSTOVA A JULIA RUTH

po 12 12 film 140/120 Kč

20:00
LARS VON TRIER: 
ANTIKRIST

po 19 12 divadlo        250/220 Kč

19:30
IMPRA: ŘEŠENÍ KRIZE

út 20 12 debata 80/50 Kč

19:00
TTALK: MARK THER

Světla a barvy jihu
Nejvýznamnější makarská malířka Sanja Srzić vystavuje v měst-
ské galerii na Dolním náměstí. Absolvovala Akademii výtvarných 
umění v Záhřebu, kde vystudovala malbu ve třídě profesora Zlat-
ka Kauzlariće Atače.

Srzić s pozoruhodnou silou skvěle komunikuje s diváky a její 
plátna se vyznačují preferencí figurativního umění a tradičních 
malířských prostředků. Pozornost upoutává vizuálními vjemy 

a úžasná medi-
tativnost jejích 
ateliérových 
prací se přelévá 
do lyrických kra-
jin plných světla 
a barev jihu. Je 
rozpoznatelná 
pro své kraji-
ny představující 
scenérie viděné 
u moře a pod mo-
řem a inspirované 
jadranskou reali-
tou Makarské. 

Obrazy Sanji 
Srzić budou v Ga-
lerii města Olo-
mouce k vidění do 
22. prosince.   iseIN
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106.8 FM   R-OL

ČESKÉ PÍSNIČKY, 
KTERÉ SI ZAZPÍVÁTE 

OLOMOUC_ceske_pisnicky_inz_186x130_press.indd   1 15.4.2022   9:03:08

Pojem architektura je mnohem kom-
plexnější než povedený dům či výšková 
budova. Myšlení architekta se neo-
mezuje jen na stavbu, ale také na s ní 
spojenou tvorbu životního prostředí 
a někdy se ocitá až na hranici umělec-
ko-historických kategorií – má blíže 
k sochařství, designu či konceptuální-
mu umění. Komplexní architektonické 

uvažování poodhalí výstava Architek-
tura v procesu, která je do 19. února 
v Muzeu umění.

„Návštěvníci mohou nahlédnout 
do procesu vzniku architektury. Spatří 
složitou cestu formování názoru archi-
tekta od prvotních impulzů přes školní 
dril, stylové inspirace či praxi zatíženou 
dobovými podmínkami. Také ukážeme, 

kolik práce se skrývá za jedním konkrét-
ním projektem dovedeným až do koneč-
né realizace,“ naznačila kurátorka Klára 
Jeništová.

Výstavu zaplní skici, studie, dení-
ky, neuskutečněné ideje, realizované 
projekty a modely od renomovaných, 
ale i zcela zapomenutých architektů. 
Výběr exponátů protíná časovou osu od 
19. století po současnost. Návštěvníci 
se setkají s díly Jana Kotěry, Lubomíra 
a Čestmíra Šlapetových, manželů Ma-
choninových, Aleny Šrámkové, Václava 
Aulického, Michala Brixe nebo architek-
tonického studia Malý Chmel. 

V části expozice bude navíc reálná 
architektonická kancelář, studio Amulet 
s architekty Petrem Burešem, Alžbětou 
Kvasničkovou a Janem Skočkem.   pok

 ARCHITEKTI BUDOU  
 PRACOVAT PŘÍMO VE VÝSTAVĚ 

Metropole – nové rádio v Olomouci 
Správný start pro ráno nabité energií, 
živelný rytmus do celého dne a pohoda 
na noc, takové je nové Radio Metropo-
le, které letos začalo vysílat v Olomouci 
a okolí na vlně 92 FM. 

 „Vytvořili jsme mladé, živé rádio mo-
derního formátu. Je navíc komunitním 
prostorem. Na Metropoli poskytujeme 

kreativní vysílací prostor studentům, in-
fluencerům, podcasterům, lidem, kteří 
se chtějí vyjádřit,“ přiblížil autor projektu 
Marek Berger.

Metropole nabízí městské informace, 
studentský život, přesah do nových mé-
dií a sociálních sítí. „Přináší tak formát, 
který v regionu chybí. Dáváme prostor 

nezávislé scéně, žánrům, jako je chillout, 
nebo regionálním umělcům,“ doplnil 
Berger.

Metropole je třetí program Radia 
Haná. Cílí na posluchače mezi 13 a 33 lety 
a na každého duší mladého člověka. Kro-
mě nálože rytmické hudby je i nositelem 
lokálních informací, zpráv a témat.   dtx
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Owensboro: Studenti z Hejčína na zkušené v Americe
Osm studentů anglické sekce hejčínské-
ho gymnázia navštívilo americké part-
nerské město Owensboro v Kentucky 
a nechyběla ani zastávka v Chicagu.

„V Owensboro a okolí jsme prožili deset 
dní při poznávání místních středních škol. 
Pobyt studentů v rodinách jim přinesl 
úžasnou zkušenost,“ prohlásil jejich pe-
dagogický doprovod František Brauner. 

Studenty přijal také starosta města 
Tom Watson a na závěrečné párty na 
Den díkůvzdání nechyběl na stole tradič-
ní krocan. 

Poslední čtyři dny putování strávi-
li olomoučtí studenti v Chicagu, kde 
navštívili i část města Pilsen, kterou 
založili čeští imigranti. „Dnes už tam 
Češi nebydlí, ale stále je tam mnoho 

architektonických připomínek silné čes-
ké menšiny. Také jsme byli pozváni na 
oficiální návštěvu na Generální konzulát 
České republiky,“ popsal Brauner.

Pobyt v Owensboro hradila studentům 
americká strana. Náklady na leteckou 
dopravu, pojištění a kapesné si platí stu-
denti sami, ale dotace města jim pomoh-
la částečně pokrýt náklady na cestovné 
a ubytování při návštěvě Chicaga.

Studentská výměna, která byla kvů-
li covidu na čtyři roky přerušena, tak 
navázala na tradici z roku 2008. Sudé 
roky jezdí čeští studenti do Owensboro, 
v liché roky jezdí američtí studenti do 
Olomouce. 

Výměnný pobyt přináší gymnazistům 
zdokonalení jejich komunikačních do-
vedností i autentickou zkušenost. Český 

student má možnost uvědomit si po-
tenciály české kultury a Olomouce, což 
posiluje jeho identitu v multikulturním 
rozměru.   pok

Diskodrom Petra Zatloukala v Bratislavě
16 fotografií vystavil v Bratislavě ve 
Středoevropském domě fotografie olo-
moucký autor Petr Zatloukal.

Jeho cyklus z 80. let minulého století 
nazvaný Diskodrom byl součástí mezi-
národního fotografického festivalu Me-
siac fotografie 2022. 

„Vystavoval jsem tam už loni podobný 

cyklus Aerobic ze stejného období,“ uvedl 
Zatloukal. Kurátorkou obou výstav byla 
Štěpánka Bieleszová z olomouckého Mu-
zea umění.

Zatloukal v minulých letech vysta-
voval v Opavě, Ostravě, Budapešti nebo 
Opolí. Jeho snímky zdobí nyní také olo-
mouckou kavárnu Trieste.   pok

Polští knihovníci 
Delegace knihovníků z polského 
města Opole zavítala počátkem 

listopadu do Olomouce. Důvodem 
návštěvy byla účast na jubilejním 
30. ročníku mezinárodní odborné 
konference Bibliotheca Antiqua v 

olomoucké Vědecké knihovně.
Polští hosté ale rovněž zavítali na 
radnici či do nového depozitáře 
Vědecké knihovny.   dtx
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Vážení spoluobčané,
pro nás všechny nebyl tento rok zrovna 
lehký. Když už jsme si mysleli, že po dvou 
letech, kdy nás sevřely covidové kleště, 
se nám bude dýchat už mnohem lépe, 
přišla další těžká zkouška. Konflikt na vý-
chodě Evropy nás zasáhl určitým způso-
bem všechny (včetně energetické krize) 
a promítl se i do samotné práce olomouc-
kých strážníků. V rámci běžného výkonu 
služby jsme najednou museli operativ-
ně řešit problematiku týkající se cizích 
státních příslušníků (zvýšený dohled nad 
veřejným pořádkem u vlakového nádra-
ží a u KACPU nebo informační servis pro 
uprchlíky), kteří před ozbrojeným konflik-
tem museli opustit své domovy a na pře-
chodnou dobu se ocitli v našem krajském 
městě. 

Světlým bodem tohoto roku je tak bezpo-
chyby dlouhodobě plánovaná rekonstrukce 
operačního střediska, která v době vydání 

tohoto příspěvku bude těsně před samot-
ným dokončením. Strážníci a pracovníci 
městského kamerového dohlížecího systé-
mu tak budou mít k dispozici zázemí, které 
splňuje nejpřísnější měřítka v podobě uživa-
telského komfortu, technického a technolo-
gického vybavení, odpovídající standardům 
dnešní doby.

V souvislosti s blížícím se koncem roku 
2022 mi tak dovolte poděkovat vám všem 
jménem Městské policie Olomouc za spo-
lupráci. Jsme si vědomi, že by účinné plnění 
našich úkolů na celém území města Olo-
mouce bez úzké spolupráce s vámi nebylo 
možné. 

Při této příležitosti dále považuji za 
potřebné poděkovat za dlouhodobou spo-
lupráci zástupcům vedení samosprávy, od-
borných subjektů v rámci Magistrátu města 
Olomouce, komisí městských částí a složek 
integrovaného záchranného systému.

Poděkování za práci dále patří zejména 

všem strážníkům a civilním zaměstnancům 
Městské policie Olomouc a hlavně jejich 
rodinám a blízkým, kteří nám umožňují být 
připraveni po všech stránkách k odvádění 
maxima při výkonu svých činností tak, abys-
te vnímali naši práci jako neodmyslitelnou 
součást vašeho života. 

Závěrem mi dovolte jménem svým 
i jménem celého pracovního kolektivu 
Městské policie Olomouc popřát všem 
spoluobčanům příjemné prožití vánoč-
ních svátků a v novém roce 2023 nejen 
bezpečnou Olomouc, ale každému z nás 
hodně štěstí, spokojenosti jak v osobním, 
tak i v pracovním životě a zejména pevné 
zdraví.

Za pracovní kolektiv 
Městské policie Olomouc

Pavel Skalický
ředitel Městské policie Olomouc

Dva nové kamerové body dohlížejí na 
bezpečnost Olomoučanů. Další pohledo-
vé kamery doplnily pět stávajících míst 
ve městě a 22 nových kamer bude číhat 
na sprejery. Takový je přírůstek do měst-
ského kamerového systému, jehož obraz 
vede do služebny strážníků.

„Kamery jsou instalovány na místech 
s vysokou mírou pouliční kriminality. 

Cílem je přispět ke snížení kriminality, 
ale i odradit případné pachatele od pro-
tiprávní činnosti,“ uvedl ředitel olomouc-
ké městské police Pavel Skalický.

Dva nové kamerové body jsou na No-
vých Sadech – jedná o dvě křižovatky na 
ulicích Rooseveltova a Schweitzerova, kudy 
vede nový úsek tramvajové trati. Doplněny 
byly kamerami také lokality v centru města 

Náměstí hrdinů, 8. května, Masné krámy na 
Dolním náměstí, ale i Ladova ulice a kame-
rový bod v Neředíně u hřbitova.

„Součástí projektu bylo také pořízení 
dvaadvaceti mobilních kamer, které bu-
dou použity pro operativní monitorování 
lokalit se zvýšenými projevy vandalských 
projevů, sprejerství, znečišťování veřej-
ného prostranství či zakládání nepovole-
ných skládek,“ doplnil Skalický.

Nákup kamer byl hrazen z dotačního 
programu prevence kriminality za fi-
nanční podpory statutárního města Olo-
mouce a ministerstva vnitra, kdy celkové 
náklady přesáhly 1,5 milionu korun. 

Kamerový systém slouží strážníkům 
již pětadvacet let a jeho hlavním zámě-
rem je zvýšení bezpečnosti obyvatel na 
exponovaných místech.   dtx

 STRÁŽNÍCI ROZŠÍŘILI A DOPLNILI  
 MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHÍŽECÍ SYSTÉM 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Proč není možné prodloužit chodník a jak to bude 
se školou na Novém Světě?
Píšete a ptáte se. A v rubrice Otevřená radnice vám politici zvolení do čela města odpovídají. Odpovědi a vysvětlení se dočká každý 
pisatel. Nejzajímavější dotazy pro větší počet lidí zde pravidelně otiskujeme. 

Mám podnět na dodělání asi desetimetrového chodníku 
mezi nikde končícím chodníkem v ulici Eduarda Ham-
burgera a zpevněnou plochou u garáží na Varšavském 
náměstí. Je to lidmi hojně využívaná trasa k tramvajové 
zastávce Wolkerova, která se za špatného počasí změní 
v blátivou plochu. Navíc převýšení jednoho metru přes ko-
řeny stromů a jiné nerovnosti dělají problém seniorům. Je 
možné tuto výstavbu chodníku nějak započít? 

Základní škola Přichystalova na Novém Světě je mini-
málně šest let zavřená údajně z důvodu plánované re-
konstrukce. Od té doby se Nový Svět rozrostl o několik 
ulic a dvacet rodinných domů se spoustou dětí. Už teď je 
problém umístit dítě do mateřské školy na Přichystalově 
ulici a děti školou povinné musejí dojíždět do Hodolan či 
Holice, protože městská čtvrť Nový Svět prostě žádnou 
základní školu nemá. Mám pocit, že město na tuto čtvrť, 
co se týká investic, tak trochu zapomíná a problém se 
školou je toho docela slušným příkladem. 

Luděk Kudláček

Iva K.
Komunikace, tedy vozovka i chod-
ník, byla na tomto pozemku bu-
dována soukromým investorem 
v projektu Zlaté terasy. Do dnešního 
dne nebyla předána do vlastnictví 
města a na základě budoucí smlou-
vy je předpokládaným termínem 
předání až přelom let 2023 a 2024.

Požadavek na umístění nové stavby je nutno nejdříve projednat 
na magistrátu na odboru strategie a řízení, útvar hlavního archi-
tekta. Pro vybudování nové komunikace je nutné nechat zpraco-
vat projektovou dokumentaci, aby vyhovovala všem technickým 
předpisům, a zajistit společné povolení na její realizaci.
Ale protože stavba chodníku, a to včetně pozemku, není ve 
vlastnictví města, není v současné době plánováno jeho pro-
dloužení ani propojení s okolními ulicemi.

Mirek Žbánek
primátor

Můžu vás ujistit, že vedení města 
Nový Svět neopomíjí a o problé-
mu chybějící školy víme. Město má 
dokonce zpracovaný projekt na 
rekonstrukci této školní budovy 
a také přístavbu nové části. Reali-
zace by ale vyžadovala nákladné 
kácení vzrostlých stromů ve školní 
zahradě, což by určitě byla škoda. Proto k tomu zatím nedošlo, 
ale není vyloučeno, že se k rozpracovanému projektu město 
v budoucnu vrátí.
Škola se proto již několik let využívá alespoň pro náhradní 
pobyt dětí a žáků z jiných školek a škol, které procházejí re-
konstrukcemi, při nichž nemůže probíhat běžný školní provoz. 
Budova je díky tomu i v zimních měsících vytápěna a interiér 
udržován tak, aby vyhovoval přechodnému pobytu dětí. 

Viktor Tichák
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
Voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době 
volby prezidenta České republiky ve vo-
lebním okrsku v místě svého trvalého po-
bytu, může hlasovat na voličský průkaz 
v jakémkoli stálém volebním okrsku na 
území České republiky nebo v jakémkoli 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu 
může volič obecní úřad podle místa 
svého trvalého pobytu. Pokud je již 
volič zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů u zastupitelského úřadu v za-
hraničí, vydá mu voličský průkaz tento 
zastupitelský úřad.
Žádost občanů s trvalým pobytem 
v Olomouci zapsaných zde v seznamu 
voličů vyřizuje v úředních hodinách 
Magistrát města Olomouce, oddě-
lení evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů odboru 
správních činností, budova Palackého 
14, Olomouc.

Žádost lze podat:
V písemné nebo elektronické podobě 
doručením nejpozději 6. 1. 2023 do 16 
hodin (pro případné druhé kolo volby 
do 25. 1. 2023 do 16 hodin) na adresu: 
Magistrát města Olomouce, oddělení 
evidence obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů, Palackého 14, 
779 11 Olomouc

 � žádost v listinné podobě musí být 
opatřena úředně ověřeným podpisem 
voliče (pokud ověření podpisu voliče 

na žádosti či plné moci k převzetí pro-
vádí obecní úřady, je tento úkon osvo-
bozen od správního poplatku),
 � v elektronické podobě žádost zasla-
ná prostřednictvím datové schránky 
fyzické osoby.

Osobně v úředních hodinách nejpozději 
ve středu 11. 1. 2023 do 16:00 hodin (pro 
případné druhé kolo volby do 25. 1. 2023 
do 16 hodin) v budově Palackého 14, 
Olomouc, odbor správních činností, od-
dělení evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů, II. patro. 

Vydat voličský průkaz je možné nejdří-
ve od 29. 12. 2022, a to:
 � osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným pod-
pisem voliče žádajícího o vydání,
 � poštou do vlastních rukou voliče na 
adresu uvedenou v žádosti.

 
Voličský průkaz lze zaslat na základě 
žádosti voliče i na adresu zastupitel-
ského úřadu, kde se volič pobývající 
v zahraničí rozhodl hlasovat. V tomto 
případě si volič vyzvedne v den volby 
svůj voličský průkaz na zastupitelském 
úřadu a následně může hlasovat.  

Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát.

Hlasování ve zdravotnickém a obdob-
ném zařízení
Pokud volič pobývá v době volby 

prezidenta ve zdravotnickém zařízení, 
které se nachází v jiné obci nebo jiném 
volebním okrsku, než do kterého podle 
místa svého trvalého pobytu volič nále-
ží, může v tomto zařízení hlasovat, a to:

 � na základě voličského průkazu, 
 � na základě zápisu do zvláštního se-
znamu–údaje o voliči hlásí zdravot-
nické zařízení obecnímu úřadu podle 
místa zařízení nejpozději v pondělí 
v týdnu před konáním volby, proto lze 
tuto možnost využít spíše při dlouho-
dobějším pobytu.  

Volič, který má trvalý pobyt ve stejném 
volebním okrsku, ve kterém se nachází 
zdravotnické zařízení, ve kterém pobý-
vá, nepotřebuje voličský průkaz ani ne-
musí být zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů. Stačí, aby požádal obecní úřad, 
popř. ve dnech voleb svoji okrskovou 
volební komisi, aby mohl hlasovat do 
přenosné volební schránky. 

V případě nepředpokládaného poby-
tu ve zdravotnickém nebo obdobném 
zařízení je lépe, pokud má volič vyřízen 
voličský průkaz.
  
Bližší informace: 
www.olomouc.eu
www.mvcr.cz
Kontakt na magistrát: 
Ing. Hana Kovácsová, e-mail: 
hana.kovacsova@olomouc.eu, 
telefon: 588 488 540

Technické služby města Olomouce společně s Odborem městské zeleně 
a odpadového hospodářství MMOl otevřely nové sběrné místo na An-
dělské ulici. U vstupního prostoru nového sběrného místa Andělská byla 
provedena výměna oplocení v celkové délce 25 m, kterou financovala 
z motivačního programu na rok 2022 společnost ELEKTROWIN a.s.

Ve stejné době je otevřeno i RE-USE centrum.  

Zde mohou občané funkční a čisté věci dosud sloužící svému původnímu účelu odevzdat a jiné si za drobný finanční příspěvek 
odvézt.  

Toto sběrné místo nepřijímá stavební a nebezpečné odpady. Občané mohou nebezpečné odpady odevzdat na sběrových místech 
v Neředíně nebo Chelčického, podnikatelé potom na sběrovém místě pro podnikatele na ul. U Panelárny. Stavební suť lze ode-
vzdat pouze na sběrovém místě U Panelárny. 

Na tomto sběrném místě mohou občané města Olomouce využít možnost odevzdat zejména objemné odpady, dřevo a BIO. 

Sběrné místo Andělská je nově otevřeno v režimu Ne–Pá v čase 10:00–14:00, 14:30–18:00.  
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Prosinec 1922: s rozpočtem měst pomáhali 
i karbaníci a majitelé luxusních bytů
Sestavit rozpočet města na následující 
rok bylo obdobně těžkým úkolem letos 
jako v roce 1922, tedy před sto lety. Jak si 
tehdejší radní pomohli, když rozdíl mezi 
plánovanými výdaji 20,5 milionu korun 
a příjmy 10,3 milionu korun činil pro-
pastných 10,2 milionu korun, tedy skoro 
polovina výdajů byla nekrytá? Nejrůz-
nějšími poplatky, místními přirážkami 
a daněmi. 

Při úvahách o rozpočtu hlavního měs-
ta Olomouce, jak se tehdy stále ještě 
historická metropole Moravy titulovala, 
musíme brát v úvahu několik faktorů. Ne-
smíme se nechat zmást poměrně nízký-
mi čísly, protože hodnota koruny tehdy 
a dnes byla diametrálně jiná. Je také 
třeba si uvědomit, že české vedení pře-
vzalo město po předchozí správě poměr-
ně zadlužené, byly sotva čtyři roky po 
ničivé válce a v závodu moravských měst 
Olomouc silně ztrácela na Brno, kterému 
se, často právě na úkor Olomouce, daři-
lo získat si různé výhodné celozemské 
instituce a s nimi i velké státní investice. 
Vyčítat vedení Olomouce v čele se soci-
álně-demokratickým starostou Karlem 
Marešem neutěšenou ekonomickou situ-
aci by tak nebylo úplně fér. 

Město nemá peníze, plaťte!
Prodávat movitý majetek vedení radni-
ce nechtělo. Jak poznamenává v prosin-
ci Moravský večerník: „Beztak již obecní 
majetek přílišnými odprodeji byl zten-
čen“. Proto se peníze musí najít někde 
jinde. Zajímavý pohled se nabízí v roz-
počtových kapitolách o různých poplat-
cích. „Každé město snaží se zvýšiti svůj 
příjem mimořádnými dávkami a po-
platky,“ hájí radnici Moravský večerník 
a představuje, kdo a za co bude v násle-
dujícím roce v Olomouci muset platit. 
Dodejme, že jsou to poměrně překvapi-
vé kategorie. Těžko by dnes chtěl někdo 
platit třeba speciální daň za luxusní byt.  

Tak třeba za hraní karet se mělo 
v roce 1923 vybrat do městské kasy 120 
tisíc korun, za pití piva 200 tisíc a za pití 
lihovin 55 tisíc korun. Pořadatelé taneč-
ních zábav měli přispět 600 tisíci korun! 
Příjem 40 tisíc korun do rozpočtu obsta-
rají v následujícím roce právě majitelé 
luxusních bytů a domů formou speci-
ální daně. Zvláštní poplatek, který se 
týkal širokých vrstev obyvatelstva, se 
vázal k nájemnému. Jednak už majitelé 

nájemních bytů odváděli za přechodné 
ubytování městu poplatek, ale hlavně 
sami nájemníci platili poplatek ve výši 
10 až 25 procent hodnoty nájemného. 
Pouze ta nejlacinější kategorie bydlení 
do 200 korun ročního nájemného byla od 
této dávky osvobozena!   

Nevýhodná armáda
Zajímavé je, že Olomouc podle informací 
dobového tisku doplácela na armádu. Po 
léta to přitom bylo tak, že město umělo 
z přítomnosti mimořádně početné vo-
jenské posádky těžit. Radnice po zrušení 
pevnostního statutu města budovala na 
městských pozemcích kasárenské objek-
ty a ty pak poskytovala armádě. Jenže 
v roce 1923 byl údajně výnos z těchto ob-
jektů od státu jen 200 tisíc korun, zatím-
co náklady na ně činily 395 tisíc korun, 
tudíž město na této koexistenci s armá-
dou výrazně tratilo. Ve skutečnosti ale 
samozřejmě vojáci v Olomouci také mo-
hutně utráceli a dávali vydělat zdejším 
živnostníkům a firmám.  

Pokud jde o investice, je to s chudou 
kasou těžké, ale i tak se chystají veřej-
né stavby. V plánu jsou přístavby někte-
rých školních budov, například obchodní 
akademie, školy v Řepčíně a na Nových 
Sadech. Celý milion korun je vyčleněn na 
stavbu župní budovy. 

Dluhy a splátky
Nezbývá ale moc peněz na služby. Ve-
řejnost si stěžuje třeba na to, že i pro rok 
1923 je vyhrazena velmi nízká částka 
na veřejné osvětlení. „Osvětlení města 
Olomouce je prahanebné a ztěžuje vel-
mi bezpečnostní poměry!“ Městská rada 
sice navrhla velkorysou částku 403 tisíce 
korun, ale po všech čteních ve všech ko-
misích nakonec v rozpočtu zůstalo pro 
osvětlení města jen 150 tisíc, tedy skoro 
stejně tak málo jako v roce 1922. Nemlu-
vě o nedostatečné údržbě a úklidu ulic 
a dalších stížnostech.

Kapitola dluhů, splátek úvěrů a úroků 
z prodlení je nejvíce strašidelná. Město 
dluží celkem přes 60 milionů korun, na 
úrocích radnice zaplatí skoro 3,5 milio-
nu korun a na umořování dluhů přes 800 
tisíc korun.  

Dodejme, že v následujícím roce už 
starosta Karel Mareš ve volbách neu-
spěl a starostou se stal (a až do okupace 
v roce 1939 udržel) populární Richard 
Fischer.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Bandita Konečný řádí!
V prosinci zaplňují rubriku černé kro-
niky skutky „bandy lupiče Konečného“. 
Jan Konečný z Hodolan, před nímž prý 
neobstála žádná „nedobytná poklad-
na“, sice už byl za katrem, jenže v létě 
1922 prchá z věznice krajského soudu 
v Olomouci. Na podzim i v předvánoč-
ním čase loupí v Olomouci a širokém 
okolí, v činnosti mu pomáhá polský 
recidivista Leszczinski a další kumpáni. 
Chválkovice, Těšetice, Slatinice, Rýma-
řov, Šumperk, to je část ze seznamu 
míst, kde dobyl některou z nedobyt-
ných pokladen. Okradl tak například 
mlékárnu, řeznictví, ale i záložnu 
a berní úřad. Skrývá se v lesích okolo 
Svatého Kopečka, po Olomouci se 
nesou fámy, kde všude byl. Lidé ho prý 
vidí za bílého dne, jak vyčkává u vě-
zení na zadrženou manželku, v lóži 
v kině a jinde a vysmívá se bezzubé 
policii. Nicméně příští rok v červenci 
stojí Konečný opět u soudu a vyfasuje 
deset let těžkého žaláře.

Vánoční trhy v Redutě 
Český zákazník dostane od českého 
obchodníka zboží českých výrobců, 
dojde-li si v době od 17. do 
24. prosince 1922 do Reduty v měst-
ském divadle. Jinak je ale v Olomou-
ci možno nakupovat vánoční dárky 
i ve stáncích na Horním a Dolním 
náměstí a pochopitelně i v mnoha 
obchodech a obchodních domech, 
například u Josefa Andera (ASO) či 
v Módním domě Richter & Hill. 

Kdy nakoupit vánoční dárky? 
Speciální otevírací doba platí v Olo-
mouci během posledního předvánoč-
ního týdne od pondělí 18. do soboty 
23. prosince až do 19 hodin, v neděli 
24. prosince od 8 do 12 a od 14 do 18 
hodin. Jen na první a druhý svátek 
vánoční, tedy 25. a 26. prosince, bude 
všude zavřeno. Jak vidno, ani před sto 
lety si obchodníci a prodavači moc 
volného času neužili.   mif

PROSINEC 1922 TELEGRAFICKY
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TIRÁŽ

TAJENKA
Ono je lepší mluvit s chytrým člověkem 
o něčem... 
—  Jan Werich (1905–1980), český herec, 
dramatik a spisovatel
Tři vylosovaní výherci obdrží vstup 
do olomouckého Aquaparku. Tajenku 

křížovky zasílejte do 14. prosince na ad-
resu: Magistrát města Olomouce,  Horní 
náměstí 583, 771 27 Olomouc. Obálku 
označte heslem „Tajenka“. Elektronic-
ky můžete vyluštěnou tajenku zaslat 
na adresu: tajenka@olomouc.eu. Neza-
pomeňte prosím uvést své jméno, telefon 

a doručovací adresu. Tajenka z minulého 
čísla: Víte, co je to tragédie? Když se dív-
ka vdá z lásky a po svatbě zjistí, že muž 
nemá žádné peníze. (Mark Twain) 
Úspěšní luštitelé: Jitka Vohralíková, 
Zdeňka Židlíková, Martin Němec, Jiří 
Hruzek, Antonín Kejklíček.
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Easy Sudoku Puzzles 8 
www.printablesudoku99.com 
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  9 6  3 7  5 
3  8   5  4  
  1   7 3   
6   5 8 4 9 1 7 
 8  3 9 1  6  
9 1 4    8   
 3  4  9  2  
8 5  1  6    
4 9    8 1   

  3  6 9  8  
     3    
2 9   4 1 7 5  
   1  6 8  9 
4 1 9   2    
6   5 9 4 3  2 
9  1  2  5 3 6 
3 6 5   8    
7  4 6  5  9  
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Hard Sudoku Puzzles 8 
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2 4 7 1      
     7 4   
      6  9 
7 3 1 6      
  8   9   6 
 5   3 1    
 9   1    5 
 1  7    2  
  6  8     

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



ŠIROKÁ  NABÍDKA  
WELLNESS BALÍČKŮ  
PRO  KAŽDÉHO!

NEJVÝHODNĚJŠÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY 
DO AQUAPARKU A TO SE SLEVOU

až 45 %
ZAKOUPÍTE
V NAŠEM E-SHOPU
Neváhejte, 
počet poukazů je omezen!

eshop.aqua-olomouc.cz

A NAVÍC!

Ubytování Polopenze 
(8 500,- Kč)

Večeře
(7 900,- Kč)

Bez stravy
(6 500,- Kč)

santovka.cz
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V Ý S TAV I Š T Ě
F LO R A  O LO M O U C ,

PAV I LO N  A H O D I N2 02 3

V E Č E R E M  P R O VÁ Z Í :  S O Ň A Š U L Á KOVÁ  •  H O S T  V E Č E R A :  Z B I G N I E W  C Z E N D L I K

M O O N DA N C E  O R C H E S T R A  M A R T I N A  K U M Ž Á K A

DASHA •  NAĎA WEPPEROVÁ •  DUŠAN KOLL ÁR •  MICHAL CERMAN

M I C H A L  H R ŮZ A  S  K A P E LO U  •  L E O N A  M AC H Á L KOVÁ

NATÁLIE TICHÁNKOVÁ •  HONZA MLČOCH
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