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 LETOKRUHY ČASU 
 STOLETÉ LETECKÉ SNÍMKY A SOUČASNOST 

TÉMA ČÍSLA

Nový rozpočet posílí sociální 
složku a pomoc občanům

Volba prezidenta republiky
Informace pro voliče

Házenkáři rozehráli třetí 
sezonu v nejvyšších soutěžích
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V TOMTO ČÍSLE

ZOO SE PODÍLÍ NA ZÁCHRANNÉM
PROGRAMU TYGRŮ A KALOŇŮ

PAVLA DOSTÁLOVÁ – HEREČKA, 
CO MÁ RÁDA POTVORY

OLOMOUČTÍ STRÁŽNÍCI MAJÍ 
NOVÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO

Nová koťata tygra ussurijského očekávají
letos v olomoucké zoo. Také se tam 
narodilo šestnáct mladých kaloňů.

Petr Bielesz 
marketingový specialista

Jan Řihošek  
OSVČ  

Jan Kubica 
vysokoškolský pedagog 

Četl jsem, že město nehodlá moc 
investovat. Čekám, že bude mít 
dobrý rok, protože bude šetřit. 
Pro budoucnost!

Doufám v to. Byl jsem dnes 
v papírnictví, které nemá na 
nájem ani energie... A to slyším ze 
všech stran. Dělávám průzkumy 
pro Akademii věd a lidé mají 
obavy. Sám se ale nebojím. 

Mám jen kusé informace, ale 
podle toho, co vidím, tak spíš 
ne. Hlavně kvůli hospodářské 
situaci.

GLOSA

Co s ním? To není změněná 
Nerudovská otázka na řešení, co 
podniknout s vánočním stromečkem. 
Tam je odpověď jasná.  Je to spíš 
námět k zamyšlení, jak se postavit 
k roku, který je před námi. A už 
předem je jasné, že nás nečeká 

nic jednoduchého. Válka kousek 
od hranic, energetická krize, 
rostoucí inflace – to opravdu nejsou 
moc optimistické výhledy, navíc 
s celospolečenským přesahem.  
Z pohledu „obyčejného“ smrtelníka 
skoro neřešitelné. 
Proto se v roce 2023 zaměřme na to, 
co změnit můžeme a dokážeme.  Tady 

je několik jednoduchých rad a tipů: 
buďme empatičtí; nemysleme jen na 
sebe; radujme se z úspěchů druhých, 
nezáviďme… Takže záleží jenom na 
nás, co s tím příštím rokem bude.  
Jsem optimista a věřím vám.   
 
Martin Hála
editor Olomouckých listů

Myslíte si, že Olomouc letos čeká dobrý rok?

Rozhovor s olomouckou rodačkou, 
dcerou slavného otce, která také režíruje 
a produkuje, ale nejvíce ji baví herectví.

Moderní z pohledu technického i 
technologického – takové je nové 
operační středisko po rekonstrukci.
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ANO DOUFÁM NE

OBSAH / ANKETA

PRŮNIK RADNICE A HEJTMANSTVÍ 
POMŮŽE OLOMOUČANŮM

Shoda na prioritách a nastavení 
spolupráce může zefektivnit řešení 
a přinést lepší fungování krajského města.

SBÍRKA ZAČÍNÁ –TŘI KRÁLOVÉ
VYRÁŽEJÍ KOLEDOVAT DO ULIC

Čilý ruch a shon panoval v prosinci 
v dobrovolnickém centru olomoucké 
Charity. Pečetily se tříkrálové pokladničky. 

ATLETI UZAVŘELI
PARÁDNÍ SEZONU

Sezona roku 2022 byla pro olomoucké
atlety mimořádně úspěšná. Na hruď si
pověsili 26 medailí z mistrovství ČR.
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PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ

do 15. ledna    Horní a Dolní náměstí, Opletalova, 
  Ztracená, Pavelčákova – Vánoční trhy
do 15. února    Vejdovského a třída Kosmonautů –  
  úplná uzavírka propojovací komunikace 

do 30. dubna   Šmeralova, Blahoslavova, 
  U Soutoku – úplná uzavírka 
do 31. května   Nábřeží – úplná uzavírka

OZNÁMENÍ

Malí obchodníci z Dětského domova 
Šance v Olomouci se již potřetí zapojili 
do projektu adventních Obchůdků s Al-
bertem. Během adventního víkendu na 
počátku prosince si vyzkoušeli, jaké to 
je, stát tváří v tvář zákazníkům a prodá-
vat své vlastnoručně zhotovené výrobky. 
Díky své šikovnosti si odnesli částku 
10 553 korun, která jim pomůže při lyžař-
ském pobytu.

Knihovně města Olomouce se podařilo 
rozsvítit tvář dospělého oddělení v budo-
vě na náměstí Republiky, kde proběhla 
rekonstrukce tří místností. Najdete tam 
knihy, e-knihy, časopisy, CD s hudbou 
i mluveným slovem a stolní hry. Ale pře-
devším usměvavé knihovníky, kteří se 
těší na své čtenáře.

Film Caravaggio – duše a krev je na pro-
gramu Arcidiecézního muzea v cyklu 
Filmart v úterý 24. ledna. Caravaggiova 
cesta z Milána na Maltu není výpovědí 
pouze o čtyřicítce obrazů, ale také 
o jeho ustavičném hledání svobody 
a sebe sama uvnitř své tvorby. 

Když venku přituhuje, pro lidi bez domo-
va nastává nejnáročnější období v roce. 
Je takřka nemožné trávit mrazivé noci 
bez ohrožení na zdraví venku. Lidé bez 
střechy nad hlavou mohou přečkat mra-
zivou noc v noclehárně Charity. 
I tyto prostory se však rychle plní, a proto 
nastávají situace, kdy se musí zájemci 

i odmítat. Celková kapacita v noclehár-
nách činí 28 lůžek a v zimě je každoden-
ně naplněna. Proto otevřelo středisko 
Samaritán rovněž noční centrum, kde 
mohou lidé bez domova přespat a strávit 
mrazivou noc na vypůjčených karimat-
kách v teple. 

25. ledna se v 19 hodin hraje v Divadle na 
cucky a krytu civilní obrany v Bezručových 
sadech divadelní mozaika Vstup zakázán. 
Na asi desetiminutový přechod z divadla 
se doporučuje sportovní obuv. Hrají Pavla 
Dostálová, Viktor Kuzník a Martin Dytko 
pod režií Tomáše Loužného.

Od poloviny prosince se změnily jízdní 
řády autobusových linek olomouckého 
dopravního podniku. Změny respektují 
rozšíření dopravní obslužnosti a reakce 
na podněty získané od cestující veřejnos-
ti, komisí městských částí, firem a škol na 
území města Olomouce. Došlo k úpra-
vám jízdních řádů většiny autobusových 
linek. Nejčastěji se úpravy týkají spojů 
v ranních a večerních hodinách, kde do-
chází k posunům časů odjezdů tak, aby 
spoje navazovaly na další linky.

Krajský úřad Olomouckého kraje se 
může nově pochlubit úspěchem v soutěži 
o Národní cenu kvality České republiky 
za společenskou odpovědnost a udržitel-
ný rozvoj. Skončil na druhém místě a zá-
roveň získal nejvyšší možné ocenění III. 
stupně za společensky odpovědnou or-
ganizaci. Ta se promítá do mnoha oblas-
tí. Krajští zaměstnanci například vysadili 
stromy v zoo, darovali krev a uspořádali 
úspěšnou sbírku pro potravinovou banku. 
Krajský úřad pak organizuje letní pří-
městské tábory a provozuje dokonce 
i vlastní školku pro děti zaměstnanců.

30. ledna si můžete vyslechnout díla 
A. Vivaldiho, N. Paganiniho a A. Piazo-
lly v podání Vladislava Bláhy na kytaru 
a Tanii Drobysh na mandolínu, domru a 
kytaru. Koncert organizovaný Spolkem 
pro komorní hudbu začne v 19 hodin v 
Geislerově sále ZUŠ Campanella ve Slo-
venské ulici.

Pozor, hledáme významné osobnos-
ti! Statutární město Olomouc vyhla-
šuje 26. ročník ocenění významných 
osobností města a 14. ročník udělová-
ní Ceny za počin roku 2022. Nominujte 
osobnost, která by si Cenu zasloužila! 
Termín pro podávání nominací je do 
31. ledna. Cenu města uděluje zastu-
pitelstvo na základě návrhů občanů 
a institucí – je oceněním významných 
osobností za jejich celoživotní práci 
nebo výrazný počin. Ceny jsou každo-
ročně udělovány v kategoriích věda a 
výzkum, kultura, sport a společenský 
přínos. Cena za počin roku se udělu-
je lidem, kteří jsou s městem spjati, 
zasloužili se o jeho zviditelnění a svou 
prací přispěli ke zlepšení života Olo-
moučanů.

Budoucností východního obchvatu 
Olomouce se zabývalo v prosinci olo-
moucké zastupitelstvo. V roce 2020 byly 
zpřísněny podmínky ochranného pásma 
vodních zdrojů společnosti Olma. Sou-
časná situace neumožňuje podle zá-
stupce ŘSD bez vyřešení pokračovat 
v přípravě projektu tangenty a vede 
k tomu, že Ředitelství silnic a dálnic po-
zastaví přípravu akce do změny podmí-
nek ochranného pásma. Zastupitelstvo 
proto pověřilo primátora Mirka Žbán-
ka, aby dal podnět na změnu těchto 
ochranných podmínek. Tangenta má 
totiž ulevit tisícům obyvatel Hodolan, 
Chválkovic a Pavloviček, skrze něž den-
ně projede dvacet tisíc vozidel v rámci 
tranzitní dopravy.
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NOVÝ ROZPOČET POSÍLÍ SOCIÁLNÍ SLOŽKU 
A POMOC OBČANŮM

Více peněz na pomoc občanům a velká část investic do rekonstrukce vlastního majetku města 
a jeho infrastruktury. Tato fakta charakterizují rozpočet Olomouce na rok 2023. 
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Příjmy ve výši 3,017 miliardy korun, vý-
daje 3,181 miliardy korun a 521 milio-
nů korun alokovaných na investice. Tak 
vypadají základní parametry rozpočtu 
města Olomouce pro příští rok, který byl 
schválen na prosincovém jednání zastu-
pitelstva.

MICHAL FOLTA

Do podoby rozpočtu Olomouce na příští 
rok se výrazně promítla aktuální situa-
ce, tedy například růst cen energií a růst 
úrokových sazeb v bankách. Vedení měs-
ta se také rozhodlo připojit k sociálnímu 
programu vlády a pomoct potřebným 
občanům.  

„Rozpočet je uměním možného 
a uměním kompromisu. Sestavit jej při 
aktuálních vnějších složitých podmín-
kách bylo náročné a my jsme to udělali 
opravdu tak nejlépe, jak to považujeme 
za možné,“ uvedl ještě před rozpravou 
v zastupitelstvu primátor Miroslav Žbá-
nek. „Dodrželi jsme tři avizované pilíře, 
tedy nesnižovat příjmy města nějakými 
novými úlevami, navýšit v těžké době so-
ciální výdaje na pomoc nejpotřebnějším 
a za třetí investovat do důležitých oprav 
vlastního majetku města,“ zdůraznil 
ekonomický náměstek primátora Otakar 
Štěpán Bačák.

Faktor energie a inflace
Při sestavení rozpočtu bylo nutné brát 
v potaz růst cen energií a pohonných 
hmot a také inflaci. Tyto skutečnosti se 
projevují ve zvýšených výdajích. „Sesta-
vení rozpočtu na rok 2023 bylo náročné. 
Museli jsme při jeho tvorbě započítat 
zvýšení nákladů podle predikce růs-
tu cen energií a pohonných hmot a vzít 
v úvahu také zvýšení bankovních úroků 
z úvěrů, které město čerpá,“ vysvětlil při 
předložení návrhu zastupitelům náměs-
tek Bačák. 

Vyšší oproti minulým rokům je ale 
také příjmová stránka rozpočtu, a to přes 
3 miliardy korun. „Počítali jsme s vyš-
šími daňovými příjmy v duchu predik-
cí ministerstva financí. Byli jsme ale při 
plánování příjmů opatrní, nešli jsme na 
maximální výši predikcí,“ vysvětlil ekono-
mický náměstek. 

Občanům město nezvyšuje žádné po-
platky ani daň z nemovitosti. Poplatek za 
systém odpadového hospodářství a pří-
jem z poplatku za odkládání komunální-
ho odpadu z nemovité věci zůstává pro 
rok 2023 ve stejné výši, tedy 

65 milionů korun a 804 korun za osobu, 
jako roce 2022.

Výrazná pomoc olomouckým 
dětem
Výraznou změnou je posílení výdajů 
v sociální oblasti. „Přidali jsme se v tomto 
ohledu k rozsáhlému sociálnímu progra-
mu vlády a alokovali jsme téměř deset 
milionů korun do výrazně rozšířeného 
Fondu pomoci olomouckým dětem,“ při-
pomněl Otakar Štěpán Bačák. Mimocho-
dem, rozšířený status zmíněného Fondu 
pomoci olomouckým dětem byl během 
pátečního jednání zastupitelstva rovněž 
schválen. Nejde ale jen o pomoc dě-
tem. V příštím roce město poskytne více 
peněz například neziskovým organiza-
cím, které pracují v segmentu sociálních 
služeb, zvýšené budou i další výdaje na 
sociální oblast.  

Na investice je vyčleněno celkem 
téměř 522 milionů korun, z toho 120 mi-
lionů korun na pokračování již rozestavě-
ných investičních projektů a 270 milionů 
korun na nové investice a projekty. Na 
opravy komunikací v majetku města je 
v rozpočtu 60 milionů korun, význam-
né prostředky jsou určeny pro opravy 
a modernizaci objektů mateřských a zá-
kladních škol. Na obnovu a rozvoj vodo-
hospodářské infrastruktury je vyčleněno 
105 milionů korun. Ve výdajové části roz-
počtu jsou zahrnuty také klasické inves-
tiční akce v řádu nižších desítek milionů 
korun. Patří k nim například rekonstruk-
ce inženýrských sítí na Svatém Kopečku 
v hodnotě 33,5 milionu korun, oprava 
mostu v Kaštanové ulici za 25 milionů či 
rekonstrukce podchodu v Pionýrské ulici 
za 26 milionů korun.

ZVÝŠENÁ POMOC OBČANŮM
 � V roce 2023 výrazně rostou vý-
daje v sociální oblasti. Radnice 
tak reaguje na zhoršenou situ-
aci mnoha občanů. Následující 
údaje ukazují navýšení v roce 
2023 oproti roku 2022. 
 � Kapitola Dotace v sociální ob-
lasti vzroste z částky 16 milionů 
korun na 18,4 milionu korun. 
 � Kapitola Další aktivity v sociál-
ní oblasti vzroste z 1,67 milionu 
korun na 2,5 milionu korun.
 � Kapitola Prevence kriminality 
bude navýšena z 2,3 milionu 
korun na 2,5 milionu korun.
 � Fond pomoci olomouckým dě-
tem bude disponovat částkou 
9,1 milionu korun, v roce 2022 
šlo jen o 300 tisíc korun. 

JAK SE PROJEVÍ RŮST CEN PALIVA 
A ENERGIÍ
V různých oblastech fungování 
města se projeví růst cen pohon-
ných hmot a energií. Například 
v oblasti školství došlo k navýšení 
u příspěvkových organizací 
o 24 milionů korun oproti roku 
2022, a to zejména z důvodu 
nárůstu cen energií. Zvyšují se 
náklady na objednané služby na-
příklad u Technických služeb měs-
ta Olomouce (o 56 milionů korun) 
a Dopravního podniku města Olo-
mouce a dalších smluvních do-
pravců (o téměř 76 milionů korun). 
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Je to potvrzeno, Olomouc šetrně hospodaří s energií
Tři roky platí certifikát ISO 50001, který 
získalo statutární město Olomouc. Ten 
potvrzuje zavedení managementu v ob-
lasti řízení energetiky. 

„Olomouc tím docílí systematického 
přístupu při hospodaření s energií, a zís-
ká tím i efektivní nástroj řízení kvality 

v oblasti energetiky,“ 
uvedl Roman Luczka, 
který má energetiku 
na odboru strategie 
a řízení na starosti.

Certifikát potvrzuje 

snižování nákladů a emisí skleníkových 
plynů prostřednictvím systémového 
přístupu k managementu energií. Záro-
veň potvrzuje dodržování novely zákona 
o hospodaření s energií z roku 2015.

Norma je určena pro všechny druhy 
a velikosti organizací, bez ohledu na je-
jich geografické, kulturní a společenské 
podmínky, takže ji lze aplikovat v těžkém 
průmyslu stejně jako v pohostinství nebo 
státní správě.

Certifikačním orgánem byla Euro 
Cert group – nezávislá akreditovaná 

a mezinárodně uznávaná třetí strana, 
která posuzuje a certifikuje systémy 
managementu kvality, environmentál-
ního managementu, bezpečnosti prá-
ce, bezpečnosti informací a další podle 
příslušných norem a všech doplňkových 
dokumentů, které jsou požadovány. 
Veškerá činnost certifikačního orgánu 
je prováděna s cílem, aby oprávněné 
požadavky zákazníka byly splněny v po-
žadované kvalitě, včas a ekonomicky, 
při dodržení dokumentovaných pravidel 
a požadavků příslušné normy.   znc

ZPRÁVY Z MĚSTA

Nová koťata tygra ussurijského očeká-
vají letos v olomoucké zoo na Svatém 
Kopečku. V přírodě jich žije posledních 
pět stovek. Ohroženým endemickým 
druhem jsou i kaloni rodriguezští, už jich 
bylo na světě jen sedmdesát, když zapo-
čala jejich záchrana. V zoo se jich loni 
narodilo 16.

Změny ve výběhu tygra ussurijského si 
mohli povšimnout vnímaví návštěvníci 
zahrady. Místo jednoho tygra viděli dva. 
Jedná se o chovný pár, kdy k samici půvo-
dem z Novosibirska přivezla zoo samce 
z maďarského Sóstó. Už na jaře 2015 se 
jim narodila dvě mláďata, která odcesto-
vala do Dánska a Švýcarska.

Čekání na mláďata
„Jelikož jsme dostali od koordinátora 
povolení k odchovu a současně došlo 
k opravě sítí venkovního výběhu, nebrá-
nilo dnes už nic jejich spojení. Pobývají 
tedy ve společném výběhu, čeká se, až 
samice přijde do říje. Je na nich patrné, 
že jsou rádi, že jsou po dlouhé době spo-
lu. A nám nezbývá než věřit, že se příští 
rok dočkáme koťat,“ uvedl Josef Drtil 
z pavilonu šelem a mořských akvárií. 

Tygry ussurijské (dříve sibiřské) chová 
zoo od roku 1976, o osmnáct let později 

se stala členem Evropského záchov-
ného programu. Koordinátor s pomocí 
plemenné knihy dohlíží na to, aby se 
v jedné zoo při páření nepotkali pokrev-
ně příbuzní jedinci. „V olomoucké zoo se 
doposud odchovalo sedm mláďat,“ do-
dala zooložka Jitka Vokurková.

V přírodě žijí tygři coby ortodoxní 
samotáři. Výjimku však dělají v období 
páření. Před třeskutou zimou tygra ussu-
rijského chrání pěticentimetrový tukový 
polštář a místo sněžnic využívá mohutné 
tlapy. Obývá území na ruském Dálném 
východě v blízkosti řeky Ussuri. Původně 
se vyskytoval od Bajkalu až po pobře-
ží Tichého oceánu. Vážnou hrozbou pro 
tygry je pytláctví, ale i lesní požáry nebo 
těžba dřeva a nerostných surovin. 

Nejvíce kaloňů za 23 let
Historicky nejvyšší počet narozených 
mláďat během jednoho roku za celou 
dobu existence Pavilonu netopýrů hlásí 
kaloni z ostrova Rodriguez. Narodilo se 
jich 16. „Už poletují a kolikrát to vypadá, 
že nevyberou zatáčku a dojde k bližšímu 
setkání s návštěvníky. Menší mláďata se 
drží matek, ale do toho běhají klokánci, se 
kterými je pojí poklidné soužití. Zkrátka 
v Pavilonu netopýrů je pořádně živo,“ po-
psala zooložka Vokurková. 

Olomoucká zoo chová kaloně rodrigu-
ezské od roku 1999. Narodilo se v ní 
prozatím celkem 205 jedinců. V pavilonu 
panuje obrácený světelný režim, což zna-
mená, že se v něm přes den simuluje noc. 
Je to z toho důvodu, aby návštěvníci měli 
možnost spatřit kaloně aktivní. Večer 
se v pavilonu rozsvítí a kaloni se uchýlí 
k odpočinku.

Kaloň rodriguezský je zapsán na se-
znamu ohrožených endemických druhů 
a zařazen do několika mezinárodních 
záchovných programů. V 70. letech 
20. století klesl jejich stav kvůli tajfunu 
na posledních 70 jedinců. Jeho popula-
ce byla takřka vyhubena. Díky intenzivní 
ochraně se podařilo kaloně rozmnožit 
a dnes jejich populace čítá až 20 tisíc 
jedinců. Významný podíl na tom má zoo 
na ostrově Jersey, založena spisovate-
lem Geraldem Durrellem, který tehdy 
odchytil několik posledních volně žijí-
cích kaloňů a založil tam úspěšný chov. 
Všichni kaloni v zoologických zahra-
dách jsou majetkem ostrova Mauricius 
a chovatelům jsou pouze zapůjčeni.

Kaloni hrají důležitou roli v ekosysté-
mech, pomáhají opylovat stromy a šířit 
jejich semena. Hlavní část jídelníčku za-
jišťuje ovoce, nektar z tropických květin 
a listí některých stromů. Žijí v zajímavém 
společenském uspořádání harémové-
ho typu – samec s několika samicemi. 
Sdružují se do menších kolonií. Samička 
obvykle rodí jedno mládě.   pok

 ZOO SE PODÍLÍ NA ZÁCHRANNÉM  
 PROGRAMU TYGRŮ A KALOŇŮ 
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE
N OVO STAVE B 
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RODINNÉ DOMY - II. ETAPA
OLOMOUC - CHOMOUTOV

RODINNÉ DOMY JIŽNÍ STRÁNĚ
TABULOVÝ VRCH - OLOMOUC

BUNGALOVY
NOVÝ LIPNÍK

PECKA DOMY

MOHELNICE

POZEMKY | REZIDENČNÍ BYDLENÍ
KRÁLOVSKÁ LOUKA BOUZOV

MĚSTSKÉ CHATY
OLOMOUC NEMILANY

Čtyři miliony za 73 pracovních 
míst. Nadace rozdávala šeky 

Předáním symbolických šeků završil loňský rok Nadační fond 
Veolia, který v programu STARTér, Věř si a podnikej! rozdal 
4 334 200 korun začínajícím podnikatelům. Ti vytvořili 73 pra-
covních míst, z toho tři pro zdravotně znevýhodněné.

V Olomouci podnikatelům poblahopřál primátor Mirek Žbánek 
spolu s výkonnou ředitelkou komunikace a marketingu Veolia Čes-
ká republika Marcelou Dvořákovou a předsedou schvalovacího 
výboru programu Nadačního fondu Veolia Pavlem Kolářem. 

„Společně s nadačním fondem jsme mohli ocenit vás, kteří ne-
váhají jít doslova s vlastní kůží na trh a rozjíždíte podnikání často 
s nejistým výsledkem a v turbulentní době. Všem vám přeji, abys-
te ten rozjezd podnikání uřídili a aby vaše podnikání bylo udrži-
telné,“ řekl na slavnostním ceremoniálu primátor Žbánek.

STARTér patří k vlajkovým lodím Nadačního fondu Veolia. 
„Podporujeme především řemesla a výrobu, infrastrukturní 
služby, projekty zlepšující životní prostředí či projekty se sociál-
ním zaměřením,“ doplnila Eva Kučerová ze správní rady fondu.

Program STARTér, Věř si a podnikej! funguje v Moravskoslez-
ském a Olomouckém kraji od roku 2000. Loni se rozšířil i do Stře-
dočeského kraje. Za dobu jeho existence vzniklo 2609 pracovních 
míst a nadační příspěvky přesáhly 124 milionů korun.   jau

Odešel Tomáš Kvapil, někdejší 
olomoucký zastupitel a radní 

V šestašedesáti letech zemřel 28. listopadu bývalý olomoucký 
radní a zastupitel, poslanec KDU-ČSL a ministr pro místní rozvoj 
Tomáš Kvapil. Rodilý Olomoučan, otec pěti dětí a nadšený skaut 
byl od mozkové příhody v roce 2009 v péči lékařů a rodiny.

Předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka, který o jeho 
úmrtí informoval na svém twitterovém účtu, označil Kvapila za 
skvělého člověka, manžela, tátu a politika, který kladl důraz na 
rodinnou politiku a regionální rozvoj.

Tomáš Kvapil se narodil v roce 1955. Vystudoval elektrotechnic-
kou fakultu VUT v Brně a absolvoval také bakalářské studium na 
právnické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 1990 byl členem 
KDU-ČSL, kde po čtyři roky působil také jako její místopředseda. 
V roce 1992 se stal náměstkem tehdejšího olomouckého primáto-
ra Milana Hořínka a místo náměstka obhájil i pro další volební ob-
dobí. Od května 1997 do ledna 1998 působil jako ministr pro místní 
rozvoj, v červnu 1998 byl zvolen do Poslanecké sněmovny.

Poté, co jej v květnu roku 2009 postihla mozková mrtvice, byl 
několik měsíců v kómatu bez schopnosti komunikovat s okolím 
a byl odkázán na péči druhých.

Tomáš Kvapil byl inspirací pro mnohé mladé politiky včetně 
Mariana Jurečky.   jau
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Průnik radnice a hejtmanství pomůže Olomoučanům
Doprava, školství, kultura i sociální 
záležitosti – tam všude existuje průnik 
mezi městem a Olomouckým krajem. 
Shoda na prioritách a nastavení spolu-
práce může zefektivnit řešení a přinést 
lepší fungování krajského města. 

Ke společnému jednání se obě samo-
správy sešly na konci uplynulého roku 
na olomoucké radnici. „Pokračujeme 
v pravidelných jednáních s krajskou sa-
mosprávou. Máme ve svých řadách nové 
radní, kteří budou řešit problémy a zále-
žitosti společné městu i kraji. Chceme na 
takových úkolech spolupracovat a ko-
ordinovat je,“ vysvětlil primátor Mirek 
Žbánek.

Rekonstrukce Jeremenkovy
Jedním ze stěžejních témat jednání se 
stala doprava a debata nad seznamem 
plánovaných oprav v tomto roce, včet-
ně rekonstrukce ulice Jeremenkova. 
Snahou je koordinace velkých doprav-
ních staveb, které zásadně ovlivňují 
provoz na území města. 

V debatě o školství se řešilo využití 
budov, kapacita škol, zapojení krajských 
škol do obecního systému svozu separo-
vaného odpadu i vzdělávání dětí s poru-
chou autistického spektra, pro které je 
třeba najít nové prostory. Dalším spo-
lečným tématem bylo využití objektu 
v Tomkově ulici a otevřelo se i téma Ha-
náckých kasáren. 

Peníze pro sport a kulturu
V debatě o sportu se řešila jeho pod-
pora a rozšiřování sportovní infra-
struktury, včetně multifunkční haly. 
Otázky financování zazněly i v debatě 
o Moravské filharmonii a Moravském 
divadle. A financování bylo zásadním 
tématem také v oblasti sociálních slu-
žeb, kde obě strany deklarovaly připra-
venost jednat.

„Ambice na vyřešení všeho jsme mít ani 
nemohli. K tématům se musíme vracet de-
tailněji,“ reagoval hejtman Josef Suchánek.

Zástupci obou samospráv se následně 
shodli na rozpracování detailů a stano-
vených úkolů. Znovu se sejdou v polovině 
letošního roku.   ste

Interaktivní rozcestník pro uprchlíky i pro ty, kdo jim pomáhají
Olomoucký kraj připravil webové roz-
hraní, na němž se nachází důležité infor-
mace a nabídky pomoci pro ukrajinské 
uprchlíky. Stránky ukrajina.krajpomaha.
cz mají českou i ukrajinskou verzi.

Jsou určeny občanům z Ukrajiny i nezisko-
vým organizacím, samosprávám či ubyto-
vatelům, kteří se angažují v pomoci.

„Těžiště krajské pomoci Ukrajině 
a ukrajinským běžencům se přesunulo 

do terénu. I proto se ujala myšlenka 
této formy podpory. Na novém webu 
dochází k síťování i zprostředkování 
pomoci, kterou nabízí celé spektrum 
aktérů podílejících se na integračních 
aktivitách,“ řekl hejtman Josef Suchá-
nek.

Na stránkách jsou dostupná sdělení 
o materiální pomoci, zaměstnávání, uby-
tování a poradenství v celé řadě oblastí, 
které se týkají uprchlíků.

„Důležité bude udržet aktuálnost strá-
nek rozcestníku, aby byly stále uži-
tečné. S tím mohou významně pomoci 
všichni, kdo pomoc nabízejí nebo ji 
hledají,“ dodal náměstek hejtmana Ivo 
Slavotínek.

Na vzniku informační platformy se 
vedle krajské samosprávy podílelo Stře-
disko sociální prevence Olomouc, Člověk 
v tísni a olomoucké Centrum na podporu 
integrace cizinců.   ste

Válka na náměstí Republiky 
Výstava Příběhy z Ukrajiny 
hmatatelně přenesla všechny 
kolemjdoucí z náměstí Republiky 
na současnou válečnou Ukrajinu. 
Poničená osobní auta na parkovišti 

zprostředkovala realistický prožitek 
toho, jak vypadá válka, a čtyři osudy 
ukrajinských obyvatel – majitelů 
těchto aut. U každého bylo možné si 
vyslechnout autentická svědectví.

Torza aut, zničených ruskou 
armádou, byla vystavena 
v Olomouci téměř celý prosinec. 
Z Ukrajiny je s pomocí partnerů 
přivezl tým Paměti národa.   mif
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Filmový festival mladých autorů pro žáky a studenty
Mezinárodní soutěžní přehlídka filmů a au-
diovizuálních děl vytvořených dětmi a mla-
dými do 20 let má název A-Film TeensFest. 
Je zdarma, začne 8. února a probíhá online. 

Festival chce najít kvalitní filmy mla-
dých tvůrců z Čech i ze zahraničí a na-
bídnout je především mládeži na snadno 
přístupné platformě. Současně chtějí 
motivovat všechny další děti a dospívají-
cí k audiovizuální tvorbě a dát jim návod, 
jak mohou v době mobilů, tabletů a note-
booků začít sami filmovat. 

„Věříme, že tvorba filmů může být 
formou seberealizace, motivace, ale 
i terapie a zároveň i prevencí proti nežá-
doucím jevům, jako jsou závislosti nebo 
šikana,“ uvedla Kateřina Balgová za or-
ganizátorský tým.

Festival bude trvat pět týdnů. Filmy 
jsou řazené ve zhruba 30minutových 
blocích, které jsou sestavené podle věku 
diváků a témat. Tyto půlhodinové progra-
my jsou lehce zařaditelné do školních 
vyučovacích hodin nebo je možné je 

zhlédnout v rámci mimoškolních aktivit 
v družinách nebo kroužcích.

Během festivalu proběhnou také stre-
amované doprovodné programy. Půjde 
o workshopy a diskuse s tématy jako 
jsou fakenews, kyberšikana nebo dušev-
ní zdraví v době sociálních sítí. Součás-
tí programu je také skupinová tvorba 
mladších dětí z dětských domovů, kdy 
vznikne animovaný film s ekologickou 
tématikou. 
Více na webu afilmteensfest.com.   mif

Konvoj 77: pátrání po stopách zmizelých obětí holokaustu
Studenti francouzské sekce Slovanské-
ho gymnázia se vydali na konci minu-
lého roku do státního archivu v Žilině. 
V rámci projektu Convoi 77, který má za 
cíl rekonstruovat životní příběhy Židů 
z posledního velkého transportu z Fran-
cie do Osvětimi, bádali nad osudy Gejzy 
Wittmanna.

„Našli jeho rodný dům, školu i matu-
ritní vysvědčení. Jen se nepodařilo zatím 
zjistit, proč se po maturitě odstěhoval do 
Francie,“ posteskl si učitel Benjamin Hil-
denbrand. Právě on zvolil pro studenty 
Wittmannovu stopu.

Convoi 77 je evropský projekt, je-
hož smyslem je poznat a informovat 

o osudech obětí posledního transportu 
z francouzského města Drancy v červen-
ci 1944. „Deportováno bylo přes třináct 
set lidí jednatřiceti národností, převážně 
Francouzů a Poláků. Když jsme se do pro-
jektu zapojili, měli jsme na výběr jediné-
ho Čecha ze Sokolova, nebo Wittmanna 
ze Žiliny. Rozhodla vzdálenost,“ vysvětlil 
Hildenbrand.

Studenti francouzské sekce vypátrali, 
že se Wittmann oženil v Nancy, syn se mu 
narodil v Lyonu a pak pracoval jako inže-
nýr v Marseille, kde byl také v roce 1943 
zatčen. V Osvětimi zemřel v říjnu 1944. 

„Jeho syn ještě žije. Má přes osmdesát 
let, ale nepodařilo se nám s ním spojit,“ 

doplnil francouzský lektor gymnázia. 
Projekt má webovou stránku v angličtině, 
francouzštině a polštině. Podle Hilden-
branda vzniká detektivním pátráním sil-
ný vztah studentů k dobovým událostem 
druhé světové války a holokaustu.   pok

Šternberský žákovský 
parlament navštívil radnici

Jak funguje město nebo co dělá politik ve svém volném čase? 
I na takové otázky musel najít pohotovou odpověď náměstek 
primátora Viktor Tichák, když na radnici přivítal členy školního 
parlamentu ze šternberské Základní školy náměstí Svobody.

„Chtěli jsme vidět olomouckou radnici a pobavit se s někým 
z vedení města o tom, jak to v samosprávě funguje. Už jsme byli 
i v Poslanecké sněmovně nebo v Kanceláři prezidenta republiky,“ 
řekla předsedkyně žákovského parlamentu Ludmila Žádníková.

Zájem žáků se v debatě točil hlavně kolem politiky i vzdělá-
vání. A padl i recept na to, jak být aktivním občanem. „Zajímat se 
o věci, o to, co se děje kolem vás. Třeba když jdete do školy, tak vi-
díte politiku na každém kroku,“ vysvětlil náměstek Tichák.   ste

Oprava domu dětí 
potěšila i rorýsy

Velkou rekonstrukcí za 11 milionů korun prošel Dům dětí a mlá-
deže v Janského ulici, který je krajským zařízením. Oprava budovy 
vedla ke snížení její energetické náročnosti. Dům má nejen novou 
zateplenou fasádu, okna a dveře, ale také hnízda pro rorýse obec-
ného. Slavnostní otevření se uskutečnilo na počátku prosince.

Řemeslníci zateplili obvodový plášť budovy a celou střešní 
konstrukci, vyměnili okna a dveře. Jako bonus vybudovali dvě 
prosklené zimní zahrady, které zabezpečili polepem proti nára-
zům ptáků. Radost z nové fasády mají také rorýsi obecní, stěho-
vaví ptáci, kteří mají pod střechou k dispozici hnízdní dutiny. Dále 
technici do objektu namontovali vzduchotechniku, která zajistí 
automatické větrání a chlazení společných prostor.   dtx
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Termíny jednání komisí městských částí v roce 2023
KMČ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ČAS

1.Černovír-Hradisko 2.(po) 6.(po) 6.(po) 3.(po) 2.(út) 5.(po) 10.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 4.(po) 18:00

2.Droždín 4.(st) 1.(st) 8.(st) 5.(st) 3.(st) 7.(st) 12.(st) - 6.(st) 4.(st) 1.(st) 6.(st) 18:00

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

4. Holice 4.(st) 1.(st) 8.(st) 5.(st) 3.(st) 7.(st) 12.(st) 9.(st) 6.(st) 4.(st) 1.(st) 6.(st) 18:00

5.Chomoutov 2.(po) 6.(po) 6.(po) 3.(po) 15.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 4.(po) 17:30

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

7. Lazce 10.(út) 14.(út) 14.(út) 11.(út) 9.(út) 13.(út) 11.(út) 8. (út) 12.(út) 10.(út) 14.(út) 12.(út) 17:00

8. Lošov 4.(st) 1.(st) 1.(st) 5.(st)* 3.(st)* 7.(st)* 12.(st)* 2. (st)* 6.(st)* 4.(st) 1.(st) 6.(čt) 19/*20

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

10. Nemilany 16.(po) 13.(po) 13.(po) 17.(po) 15.(po) 12.(po) 17.(po) 14.(po) 11.(po) 16.(po) 13.(po 11.(po) 18:00

11. Tabulový Vrch 5.(čt) 2.(čt) 2.(čt) 6.(čt) 4.(čt) 1.(čt) 6.(čt) 3.(čt) 7.(čt) 5.(čt) 2.(čt) 7.(čt) 17:00

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

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

14. Nové Hodolany 11.(st) 1.(st) 1.(st) 5.(st) 3.(st) 7.(st) 3.(po) 2.(st) 6.(st) 4.(st) 1.(st) 6.(st) 17:00

15. Nové Sady 9.(po) 6.(út) 3.(po) 3.(po) 1.(po) 5.(po) 31.(po) - 4.(po) 2.(po) 6.(po) 4.(po) 19:00

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

17. Ol.-střed 3. (út) 6.(po) 6.(po) 3.(po) 9.(út) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 4.(po) 17:00

18. Ol.-západ 9.(po) 6.(po) 6.(po) 3.(po) 15.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 4.(po) 17:00

19. Pavlovičky 2.(po) 6.(po) 6.(po) 3.(po) 15.(út) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 4.(po) 17:30

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

21. Radíkov 9.(po) 6.(po) 9.(čt) 3.(po) 2.(út) 5.(po) 10.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 11.(po) 19:00

22. Řepčín 4.(st) 1.(st) 1.(st) 5.(st) 3.(st) 14.(st) 12.(st) 9.(st) 6.(st) 4.(st) 1.(st) 6.(st) 18:30

23. Slavonín 10.(út) 7.(út) 14.(út) 11.(út) 9.(út) 13.(út) 11.(út) 8.(út) 12.(út) 10.(út) 14.(út) 12.(út) 17:00

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

25. Svatý Kopeček 9.(po)* 6.(po)* 6.(po)* 3.(po) 15.(po) 5.(po) 3.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po)* 4.(po)* 18*/19

26. Topolany 10.(út) 7.(út) 7.(út) 4.(út) 9.(út) 6.(út) 4.(út) 8.(út) 5.(út) 3.(út) 7.(út) 5.(út) 18:30

27. Týneček 9.(po) 13.(po) 6.(po) 3.(po) 2.(út) 5.(po) 10.(po) 7.(po) 4.(po) 2.(po) 6.(po) 4.(po) 17:30
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Nově jmenovaní předsedové komisí 
městských částí mají za sebou vstup do 
nového období. Velká část z nich je ve 
funkci poprvé.

Na počátku bylo společné setkání a ško-
lení. „Dostali veškeré informace k online 
systému, agendě a doporučení, jak řídit 
schůze a vést celou komisi,“ potvrdila 

Daniela Horňáková z olomouckého ma-
gistrátu, která má komise na starosti.

Jedenáct předsedů zůstalo ve funkci 
z dřívějška, 16 jich povede komisi zcela 
nově. Právě oni zjišťovali, jak se na jedná-
ní komise připravit, jak komunikovat s rad-
nicí nebo jak vyhotovit a ověřit zápis.
V Olomouci je ustaveno 27 komisí měst-
ských částí. V současné chvíli mívají 
devět členů, ale maximální počet je jede-
náct. Nové členy mohou komise dopl-
nit v lednu z řad občanů nebo místních 
spolků. 

Veškerá jednání komise městských 
částí jsou veřejná, takže na ně může při-
jít kdokoliv z obyvatel.   pok

MÍSTA JEDNÁNÍ 

KMČ 1 Černovír, hasičská zbrojnice, 
U Staré Moravy 1 
KMČ 2 Droždín, Gagarinova 17 a, areál MŠ 
KMČ 3 Hejčín, Gymnázium Hejčín, Tomkova 45 
KMČ 4 Holice, Náves Svobody 41, 
rodinné centrum Heřmánek 
KMČ 5 Chomoutov, hasičská zbrojnice, 
Horecká 2 
KMČ 6 Chválkovice, hasičská zbrojnice, 
Selské náměstí 
KMČ 7 Lazce, ZŠ Demlova, klub seniorů 
KMČ 8 Lošov, kulturní dům, Svolinského 65 

KMČ 9 Nedvězí, Jilemnického 29, 2. podlaží
KMČ 10 Nemilany, Lidická 31 
KMČ 11 Tabulový Vrch, Karáfiátova 6 
KMČ 12 Neředín, Tererovo nám. 2 
KMČ 13 Nová Ulice, Jalta, I. P. Pavlova 69 
KMČ 14 Nové Hodolany, Jungmannova 25 
KMČ 15 Nové sady, Dům s pečovatelskou 
službou, Peškova 1 
KMČ 16 Nový Svět, Senior klub v 1. PP 
bytového domu, Přichystalova 70 
KMČ 17 Olomouc-střed, Hynaisova 10, 
budova magistrátu, z.m 0.02 
KMČ 18 Olomouc-západ, Hynaisova 10, 
budova magistrátu, z.m 0.20

KMČ 19 Pavlovičky, kancelář Staving, 
Pavlovická 43 
KMČ 20 Povel, DDM, Janského 1
KMČ 21 Radíkov, hasičská zbrojnice, 
Náprstkova 1 
KMČ 22 Řepčín, suterén ZŠ Svatoplukova 11 
KMČ 23 Slavonín, Kyselovská 74 
KMČ 24 Staré Hodolany, Klub seniorů na 
ulici Jiráskova č. 9 
KMČ 25 Svatý Kopeček, Sadové náměstí 26 
KMČ 26 Topolany, kancelář DP, Nedbalova 8 
KMČ 27 Týneček, tělocvična TJ Sokol v MŠ,  
Blodkovo náměstí

 ROZJEZD. PŘEDSEDOVÉ  
 UŽ VĚDÍ, JAK ŘÍDIT KOMISE 
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LETOKRUHY ČASU  
STOLETÉ LETECKÉ SNÍMKY A SOUČASNOST 

TÉMA

Snem každého dobrého studenta je sepsání bakalářské nebo 
diplomové práce, která bude mít smysl, přínos a význam. Kte-
rou ocení hodně lidí. Vojtěch Jabůrek takovou stvořil a nazval 
ji Olomouc z výšky.

PAVEL KONEČNÝ

Porovnání téměř stoletých a současných mapových snímků 
občas bere dech. Díky Jabůrkově bakalářce jsou nyní veřejně 
přístupné v aplikaci na webové adrese olomouczvysky.upol.cz. 
Zahrnuje 16 vrstev – tedy 16 různých letopočtů, které se do tvá-
ře města vryly jako letokruhy.

„Nebyla to úplně náhoda, bylo to po vzájemné domluvě,“ 
upřesnil zadání vedoucí bakalářské práce Jakub Miřijovský 
z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP. Tam už 
nějakou dobu měli datové sady od české armády. „Archivní 

letecké měřičské snímky jsme ale původně měli pro jiné účely,“ 
dodal pedagog. K tomu katedra učinila vlastní letecká snímko-
vání a především získala z magistrátu i letecké snímky města 
z roku 1927. A myšlenka pomalu klíčila.

Aplikace pro všechny
Třiadvacetiletého Vojtěcha Jabůrka z Uherského Hradiště zají-
mala tvorba mapových aplikací, ale i fotogrammetrie. Obě dis-
ciplíny v bakalářské práci spojil.

„Trvalo mi to asi dva, tři měsíce, na hodiny to spočítané ne-
mám. Tomu předcházely rešerše územního plánu a studium 
místopisu,“ řekl Vojta Jabůrek. Přiznal, že díku tomu Olomouc 
lépe poznal a na některá místa pro srovnání i zašel. Teprve pak 
se pustil do programování aplikace. 

„Neměl jsem k práci žádné výhrady,“ uvedl k výsledku opo-
nent práce Rostislav Nétek. Podle něj najde nejvíce uplatnění 
mezi badateli, laickými historiky i širokou veřejností. Nebylo 

NEŘEDÍN
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smyslem vytvořit něco pro úzkou skupinu odborníků. O zájmu 
svědčí i počet návštěv stránky, který po zveřejnění rychle přesá-
hl pět tisíc unikátních uživatelů.

Unikátní synchronizace
Pokračování tématu směrem k diplomové práci nemá Jabů-
rek v plánu, tu chce věnovat zpracování dálkového průzkumu 
Země pomocí hlubokého a strojového učení. Mapová aplikace 
Olomouc z výšky ale podle Miřijovského nezestárne. 

„Samotný datový obsah je starý už teď, ale po obsahové 
stránce nezestárne nikdy, pokud se budou přidávat další data 
a vrstvy,“ vysvětlil vedoucí práce.

Pedagog Nétek považuje na bakalářské práci nejzajímavější po-
rovnání mezi nejstarším a nejmladším snímkem, které je skoro sto 
let. „Okrajové části Olomouce, jako jsou Hodolany, Neředín nebo 
Lazce, byly tehdy úplně samostatné vesnice,“ konstatoval Nétek. 

Za unikátní považuje, že na jednom místě je k dispozici syn-
chronizace a zvětšení snímků. „Vše je poskládáno z dlaždic, kte-
ré musel Vojta podle leteckých snímků zgeoreferencovat, tedy 
laicky řečeno dát do souřadnic. Mapu pak musel rozřezat na 
malé čtverečky, které se v prohlížeči složí,“ vysvětlil Nétek.

Samotná bakalářská práce má 54 textových stran. Hodnoce-
ní bylo „A“. Tedy jednička. 

HOLICE

HISTORICKÉ CENTRUM

ŠANTOVKA
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Jak vnímáte územní rozvoj města a co podle vás Olomouci chybí?

 VÁCLAV KRYL 

 PAVEL JELÍNEK 

 DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ 

 TOMÁŠ PEJPEK 

 LUKÁŠ KRBEČEK 

 EVA MACHOVÁ 

 ANO 2011 

 SPD A TRIKOLORA 

 SPOLU 

 PROOLOMOUC A PIRÁTI 

 SPOLEČNĚ 

 STAN A ZELENÍ 

Olomouc je krásné historické město s významnými architekto-
nickými památkami, ale také město, které se potřebuje nadále 
rozvíjet. Jsem člověk, který rád něco tvoří, buduje a vnímám tuto 
potřebu růstu i pro naše město. K rozvoji však musí docházet ve 
vzájemné spolupráci a se zapojením klíčových aktérů a odborné 
i laické veřejnosti. Co podle mě Olomouci chybí? Jako amatér-
ský hudebník a sportovec bych si přál multifunkční halu s dobrou 
akustikou při koncertech a s možností pořádat významná spor-
tovní klání s mezinárodní účastí.

V našem městě máme velký problém s dopravou a parkováním. 
V Olomouci je dobrá městská hromadná doprava, ale chybí par-
kování na okraji města s možností dál pokračovat MHD. V klubu 
zastupitelů SPD a Trikolory požadujeme, aby město řešilo zá-
chytná parkoviště na okraji města. Samozřejmě včetně přida-
né hodnoty celodenní jízdenky v ceně parkovného. Toto řešení 
by jednak zjednodušilo parkování místním obyvatelům, jednak 
zmírnilo hustotu dopravy v centru města a v neposlední řadě po-
mohlo i ovzduší a životnímu prostředí ve městě.

Územní rozvoj by měl do praxe uvádět naši představu o tom, 
jakou Olomouc chceme mít. Jeho cílem by mělo být vyvážené 
prostředí města, kde se příjemně žije, úspěšně podniká a do ně-
hož se návštěvníci rádi vrací. A i když se obecně v Olomouci žije 
a pracuje dobře, určitě v těchto oblastech máme stále co zlep-
šovat. Třeba opakující se stížnosti na problémy s parkováním se 
nevyřeší, dokud přespolním nenabídneme možnost nechat svá 
auta na vyhrazených místech napojených na kvalitní MHD. Takže 
co mi chybí, jsou odstavná parkoviště.

Olomouc dlouhodobě nemá peníze na rozvoj infrastruktury 
potřebné pro rozvoj města i na její údržbu. Samospráva málo 
plánovala rozvoj města sama i ve spolupráci s investory; příčinou 
bylo podcenění role prostorového plánování. Město se v minu-
losti také zbavilo většiny kvalitních pozemků. Přesto se Olomouc 
rozvíjela díky tržním silám, které reagují na poptávku a silné 
stránky města, díky investicím velkých institucí i díky dotacím. 
Není to však vždy rozvoj promyšlený a hospodárný. Práce před 
námi je opravdu dost.

Aktuálně vnímám, že Olomouc postrádá jasnou vizi. Žijeme 
v krásném městě, avšak otáčíme se stále dozadu k tomu, co vy-
budovali naši předci – centrum, parky... Položme si otázku, jakou 
hodnotu přinášíme městu my? Potřebujeme silného městského 
architekta, který bude mít prostor v dlouhodobém plánování, 
rozvoji a nastavení férového vztahu města s developery. Obyva-
telům je ve výsledku jedno, kolik má Olomouc v šuplíku strategií 
a plánů. Lidé potřebují mít přívětivý veřejný prostor, silnou infra-
strukturu a dobré zázemí pro život.

Rozvoj města je v současnosti reprezentován hlavně developer-
skou bytovou výstavbou. Problémem je její nízká architektonická 
kvalita. Nenabízí kvalitní bezpečný uliční prostor s dostatkem 
stromů nebo hřišť. Pro řešení má radnice více nástrojů, např. kon-
cepci Pravidla pro vyjednávání s investory, kde je jasný návod 
k dohodě výhodné pro město i developery. Chce to jen politic-
kou odvahu. V oblasti dopravy stále čekáme na výstavbu pláno-
vaných tangent a na chytrou parkovací politiku, které pomohou 
přetíženým městským ulicím.
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Když jsem na sklonku loňského roku usedal k počítači, 
abych napsal těchto pár řádků, vyskočila na mě informace 
o zákazu chovu slepic ve výběhu kvůli výskytu ptačí chřip-
ky. Taková blbost, kterou by člověk, který nemá dvorek se 
slepicemi někde na Radíkově nebo v Topolanech, normálně 
přešel téměř bez povšimnutí.

Jenže za poslední roky se s těmi omezeními a zákazy 
v důsledku různých zdravotních, energetických, ekonomic-
kých a teď i veterinárních pohrom roztrhl pytel. A lidem 
lezou na nervy. Bez ohledu na jejich význam a účel. Loňský 
rok mohl být charakteristický tím, že po dvou covidových 
letech jsme se mohli volně nadechnout a užívat si konec 
všech těch zákazů. Jako by nestačilo, že cenu vajec pro vá-
noční cukroví a bramborový salát vyhnala válka na Ukrajině 
na úroveň 5 Kč z let 2017/18, omezení chovu ji poslalo nad 
6 Kč a mnozí z nás, kteří si vejce kupovali přímo od drob-
ných chovatelů, přišli o svého dodavatele úplně. 

Každá krize po sobě zanechá nějakou spoušť. Na vánoč-
ní trhy se nám po pandemii nevrátila řada řemeslníků, kteří 
s podnikáním skončili, jiní podnikatelé čekají, co přinese 
začátek letošního roku v tržbách a jak se projeví zastro-
pování cen energií. To rozhodne, zda své provozovny taky 
nezavřou.

Šantovka a další nákupní centra o loňském adventu pras-
kala ve švech, jako by krize nebyla, ale na druhou stranu 
olomoucká Charita nestačila uspokojovat základní potřeby 
prudkého nárůstu počtu sociálně slabých občanů. 

Jsem rád, že město do nového roku vstupuje se schvále-
ným rozpočtem, který myslí nejen na nutné opravy a údržbu 
městského majetku, měl by zvládnout vysoké ceny energií 

i inflaci. Také zachoval a v některých parametrech i mírně 
navýšil příspěvky města do sportu, kultury a sociální po-
moci. Stejně jako u rodinného rozpočtu každého z vás, je 
ten městský více opatrný, protože stále nevíme, jak velká 
a dlouhá má být krize, o které ekonomové a vládní předsta-
vitelé hovoří. 

K závěru roku patří také setkávání se s přáteli a partnery, 
předávání drobných dárků a novoroční přání. Pro mě jako
primátora je vždy příjemné slyšet, že podnikatelé, zástupci 
spolků nebo veřejných institucí stále považují město a jeho 
představitele za spolehlivého partnera, že jsou připraveni 
těžké časy opět zvládnout a pomáhat i v letošním roce tam, 
kde to bude třeba. 

Vím, byl advent, co jiného by měl každý říkat, ale myslím, 
že ta pospolitost, kterou v nás poslední roky krizí probudily, 
je upřímná. Z těch netradičních setkání bych zmínil návště-
vu paní velvyslankyně z Mexika, která byla naším městem 
uchvácena a nabídla nám pomoc při navazování kontaktů 
se zástupci některých historických měst v její zemi. Může 
se to zdát jako zbytečnost, ale pro studenty španělštiny na 
gymnáziu Čajkovského nebo Univerzity Palackého se nabízí 
další možnost, jak poznat kus světa a představit tam naše 
město. Stejně jako před sto lety, kdy se spolupráce Českoslo-
venska a Mexika začala rodit a dnes má velmi dobré ekono-
mické přínosy. 

Pokračovat bude letos i partnerství s francouzským měs-
tem Antony, jehož zástupci nás navštívili o čtvrté advent-
ní neděli. Kromě společných projektů jsme s nimi drželi 
palce jejich národnímu fotbalovému týmu, a i když mnozí 
přáli Messimu a jeho Argentině vysněný titul, fandili jsme 
Francouzům hlasitě s mnohými z vás i na vánočních trzích. 
Tenhle zážitek z vánoční Olomouce byl pro pana starostu 
a jeho kolegy asi nejsilnější.  

Slepicemi jsem začal a slepičí pranostikou, která pou-
kazuje na fakt, že první den roku byl o celých sedm minut 
delší, končím. „Na Nový rok o slepičí krok,“ nám tedy slunce 
začalo vycházet čím dál dříve a zapadat čím dál později. 
Využijte ty minuty k rozdávání úsměvů, které jsou, jak praví 
další lidová moudrost, světlem, které při pohledu do očí na-
značí, že srdce je doma.

Šťastný a veselý nový rok 2023!

Mirek Žbánek
primátor  

 O SLEPIČÍ KROK 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

Punč dobrých skutků
K olomouckým vánočním trhům neodmy-
slitelně patří punč, který je proslulý po 
celé zemi. A vzhledem k tomu, že advent 
je časem dobrých skutků, vznikla i tradi-
ce spojit punč s dobročinností. Vznikl tak 
i loňský Radniční charitativní punč. 

Ve vánočním týdnu se za pult postavil 
i primátor Mirek Žbánek a jeho náměstci. 
„Pojďte ochutnat, je to rodinná receptu-
ra,“ lákal primátor kolemjdoucí. „Tak s čím 
to bude? A jaké dáme ovoce? A navrch 
třešinku...?“ Bavil nejen své známé, kolegy 

či podřízené primátor. Výtěžek byl určen 
nadaci Jdeme Autistům Naproti. 

„Chodím na punče dvakrát za rok. Pra-
videlně s rodinou, která za mnou jezdí, 
a pak s kolegy tady na tento dobročin-
ný. I kvůli panu primátorovi,“ potvrdila 
civilní zaměstnankyně armády Miroslava 
Solgová. Motivací je pro ni dobročinnost 
také proto, že sama zná autisty i z osob-
ní zkušenosti. Punč označila za výbor-
ný. „Mám ho s griotkou. To my Jihočeši 
máme nejraději. Je to tady úžasný a líbí 

se mi i to, že napadl sníh,“ dodala Solgová. 
Atmosféru před radnicí dotvářela kro-

mě sněhu i vánoční výzdoba a dobrá ná-
lada. Na autisty se nakonec vybralo 
30 304 korun.   pok
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Investiční priority pro letošní rok, způsob jejich výběru či 
budoucnost zimního stadionu. To jsou některá z témat, kte-
rá jsme probrali s novým investičním náměstkem primátora 
Miloslavem Tichým. Na obvyklé stodenní hájení vůbec ne-
spoléhá. „To se jen tak říká, my jsme od začátku naskočili do 
rozjetého vlaku,“ poznamenal náměstek. Připustil ale, že mož-
ná nemusel ani naskakovat – jako radní a koaliční zastupitel 
v něm už vlastně v předchozích letech jel. Jen ještě neseděl 
úplně vepředu.

Proč jste si jako svou gesci vybral investice?
Jsem profesí právník a mám blízko ke stavebnímu právu. Je to 
oblast, které jsem se i dříve věnoval. Proto když jsem byl pri-
mátorem osloven, abych se stal jeho náměstkem, logické pro 
mě bylo vybrat si investice. K tomu mám na starost i dotace. 
Obě gesce spolu úzce souvisí a spojit je pod jednoho náměst-
ka je správné.

Dají se investice řídit selským rozumem? Rozhodovat, na co pe-
níze půjdou a na co ne?
Selský rozum nestačí. Rada města se při zařazování investic 
řídí schválenými zásadami výběru investičních akcí. Hlavními 
kritérii jsou technický stav, případně havarijní stavy, existující 
smluvní závazky, připravenost akce, možnosti spolufinanco-
vání z externích zdrojů, tedy z dotací, nebo i to, zda nám něco 
nařizuje legislativa. Až potom je potřeba brát v úvahu progra-
mové prohlášení rady, což je zase ta politická rovina při roz-
hodování o zařazení investice do rozpočtu.

Jaké jsou priority pro rok 2023?
Rád bych se zasadil především o opravy a investice do stá-
vajícího majetku města. Dokončujeme teď vlnu velkých 

dopravních projektů spojených s minulým obdobím evrop-
ských fondů, letos se budeme věnovat menším projektům, kte-
ré byly roky upozaďovány. Zejména mi leží na srdci stav škol 
a školek, proto jsem rád, že v roce 2023 a v dalších letech bu-
deme investovat právě do mateřských a základních škol. Mo-
dernizace budov a prostředí základek a mateřinek a zvyšování 
kapacity předškolních a školních zařízení je naší prioritou. 
Dále je to dopravní infrastruktura. Mimo oprav a rekonstrukcí 
silničních komunikací, chodníků či mostů pak máme v plánu 
upravit také některé přechody pro chodce a navazující veřej-
ná prostranství či opravu podchodu Pionýrská pod Brněnskou. 
Budeme také pokračovat v rozšiřování sítě cyklostezek, opra-
vách tramvajových tratí, inženýrských sítí, budování dětských 
hřišť a tak dále. Chceme vytvářet z Olomouce kvalitní a pří-
jemné místo pro život všech generací.
Připravujeme ale i větší investiční akce. Jednou z nich je nové 
odpadové centrum a moderní třídicí linka za přibližně půl 
miliardy korun. Nyní se řeší, jak se na tomto projektu budou 
podílet i jiná města v kraji. Druhá souvisí s rozšiřováním byto-
vého fondu města. Jde o bytový dům pro rodiny s dětmi v lo-
kalitě Janského. Obě akce jsou stamilionové investice, které 
chceme, aby byly financovány i z dotačních zdrojů.

Co se stane, pokud některé investice vysoutěží město s nižší ce-
nou, než je plánováno?
Ušetřené prostředky zase zapojíme do investic. Čím víc ušet-
říme, tím víc toho uděláme. Nové vedení města obnovilo 
činnost investiční komise, která pak může radě města dopo- 
ručovat zařazování investic, které skončily takzvaně pod čarou.

A jak to bude se zimním stadionem?
Po mnoha letech přípravy jsme získali stavební povolení na 
projekt multifunkční haly na místě současné plecharény. Ten-
to projekt byl součástí minulého programového prohlášení. 
Bohužel, pak přišel covid, dotační titul od Národní sportovní 
agentury nakonec nedosáhl očekávané výše, do projektu se 
nezapojil ani Olomoucký kraj a možnost financovat celý pro-
jekt pouze městem byla nereálná. Nyní je před námi několik 
možností, jak s budoucností hokejové arény naložit. Máme 
i nabídku soukromého investora, který chce stavět multifunkč-
ní arénu v lokalitě Velkomoravská. 

Nebyla by to nejlepší volba?
To je otázka. Musíme se tím seriózně zabývat a probrat to 
v radě a v zastupitelstvu. Máme nyní za úkol připravit srovná-
ní různých variant, z nichž jedna je právě účast města v tomto 
projektu, další jsou rekonstrukce stávající hokejové haly a vý-
stavba malé haly vedle ní či stavba nové haly v režii města na 
zcela jiném místě. Připravíme podklady tak, aby zastupitelé 
mohli v první půlce příštího roku kvalifikovaně rozhodnout.

Má město nějaký dlouhodobější výhled, co se týká investic?
Máme dlouhodobý investiční plán, ve kterém jsou záměry 
za přibližně osmnáct miliard korun. Realističtější výhled pak 
bude střednědobý plán do roku 2026, který budeme nyní tvořit 
společně s investiční komisí.   Pavel Konečný

 „CHCI SE ZASADIT O OPRAVY  
 A INVESTICE DO STÁVAJÍCÍHO  
 MAJETKU MĚSTA“ 

Miloslav Tichý
náměstek primátora
Kompetence: investice a dotační projekty, marketing

ROZHOVOR
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POPLATKY A ODPADY

ZMĚNY V MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OD 1. 1. 2023
Poplatek ze psů – sazby poplatku stejně jako splatnost poplatku 
zůstávají zachovány, nově již nebudou zasílány složenky. Pokud 
si nejste jisti platebními údaji, kontaktujte pracovníka oddělení 
místních poplatků osobně, telefonicky či e-mailem na podatelna@
olomouc.eu. Údaje je také možno zjistit na Portálu Olomoučana 
portal.olomouc.eu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – dne 1. 1. 2023 nabývá 
účinnosti vyhláška č. 13/2022, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
č. 6/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Nově je zavedena paušální sazba 10.000,-kč za parkovací místo/rok 
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla pří-
mo souvisejícího s poskytováním sociálních služeb nebo s výkonem 
činnosti církví a náboženských společností. Ostatní sazby zůstáva-
jí zachovány.  Dále se doplňuje osvobození za vyhrazení trvalého 
parkovacího místa pro osobní vozidla složek IZS a dále pro akciové 
společnosti, ve kterých je SMOl jediným akcionářem. Ostatní osvo-
bození zůstávají zachována. 

Poplatek z pobytu – s účinností od 1. 1. 2023 se opět vybírá místní 
poplatek z pobytu dle vyhlášky č. 14/2020 ve znění obecně závaz-
né vyhlášky č. 6/2021.

Více informací poskytnou pracovníci oddělení místních poplatků, 
Palackého 14, Olomouc, osobně v úředních dnech pondělí, středa: 
8–12 hod. a 13–17 hod. a úterý, čtvrtek 8–12 hod. a 13–15:30 hod. 
nebo telefonicky na číslech 588 488 614 a 615.
Poplatek za odpad:
Od 1. 1. 2023 se vybírá poplatek za odpad dle vyhlášky č. 11/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na 
území města Olomouce.
Výše poplatku na poplatníka pro rok 2023 zůstává zachována: 
804 Kč. Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 31. 5. 2023.

Poplatek platí:
1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 

pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky, které není nutno 
oznamovat ani dokládat:
 � osoby narozené v roce 1943 a starší,
 � osoby narozené v roce 2023,
 � osoby narozené od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2022 – platí poplatek ve 
výši 50 %, roční poplatek tedy činní 402 Kč.

Osvobození od poplatku dle zákona nebo vyhlášky, které je nutno 
oznámit a doložit správci poplatku nejpozději do 31. 5. 2023, jinak 
nárok zaniká:
 � osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunál-
ního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci 
bydliště,

 � osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, 
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na zá-
kladě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 � osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-
moc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého,

 � osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, 
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení, nebo

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

 � osoba, která má na území města Olomouce ve vlastnictví stav-
bu pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba a která se nachází na území statutárního města 
Olomouce a zároveň alespoň jeden z vlastníků je poplatníkem 
jako fyzická osoba přihlášená k pobytu v obci,

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

 � čtvrté a každé další dítě ve společné domácnosti, kdy se společ-
ně posuzují ty děti, které v daném kalendářním roce nedovrší 16 let,

 � osoba přihlášená k pobytu ve statutárním městě Olomouci na 
vysokoškolských kolejích, která v daném kalendářním roce 

nedovrší 26 let,
 � od poplatku je osvobozeno statutární město Olomouc a pří-
spěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je SMOl, kterým po-
platková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci 
(byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není 
přihlášena žádná fyzická osoba  a která je umístěna na území 
SMOl.

Způsob úhrady poplatku – za každého poplatníka zvlášť:
 � poštovní poukázkou či převodem – č. ú. 19-1801731369/0800, variabil-
ní symbol 1337 a specifický symbol celé rodné číslo poplatníka

 � hotově či kartou v úřední dny na pokladnách oddělení místních 
poplatků, Palackého 14, hala budovy NAMIRO,

 � hotově či kartou na hlavní pokladně magistrátu, Hynaisova 10 
a Palackého 14,

 � na detašovaných pracovištích MMOL v jednotlivých městských 
částech od 1. 2. 2023.

Správu poplatku provádí oddělení místních poplatků, odbor eko-
nomický MMOL, Palackého 14, Olomouc. Více informací poskytnou 
pracovníci osobně v úředních dnech nebo telefonicky na číslech 
588 488 611–612, 588 488 617–621. Informace týkající se odvozu, 
třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne Magistrát 
města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodář-
ství, oddělení odpadového hospodářství, telefon 588 488 335, 588 
488 332, 588 488 536.   mmo

TERMÍNY SVOZU PAPÍRU A PLASTŮ V ROCE 2023

Lokalita Svozový den Papír Plasty

Bělidla

pondělí
sudý 
týden

23.1. 7.8. 9.1. 24.7.
Hodolany 20.2. 4.9. 6.2. 21.8.
Lazce 20.3. 2.10. 6.3. 18.9.
Ol.-město 17.4. 30.10. 3.4. 16.10.
Pavlovičky 15.5. 27.11. 1.5. 13.11.

12.6. 25.12. 29.5. 11.12.
10.7. 26.6.

Droždín

úterý
sudý 
týden

24.1. 8.8. 10.1. 25.7.
Chválkovice 21.2. 5.9. 7.2. 22.8.
Lošov 21.3. 3.10. 7.3. 19.9.
Radíkov 18.4. 31.10. 4.4. 17.10.
Sv. Kopeček 16.5. 28.11. 2.5. 14.11.
Týneček 13.6. 26.12. 30.5. 12.12.

11.7. 27.6.
Černovír

středa
sudý 
týden

25.1. 19.8. 11.1. 26.7.
Hejčín 22.2. 6.9. 8.2. 23.8.
Chomoutov 22.3. 4.10. 8.3. 20.9.
Řepčín 19.4. 1.11. 5.4. 18.10.
Topolany 17.5. 29.11. 3.5. 15.11.

14.6. 27.12. 31.5. 13.12.
12.7. 28.6.

Nedvězí

čtvrtek
sudý 
týden

26.1. 10.8. 12.1. 27.7.
Nemilany 23.2. 7.9. 9.2. 24.8.
Nové Sady 23.3. 5.10. 9.3. 21.9.
Slavonín 20.4. 2.11. 6.4. 19.10.

18.5. 30.11. 4.5. 16.11.
15.6. 28.12. 1.6. 14.12.
13.7. 29.6.

Holice

pátek
sudý 
týden

27.1. 11.8. 13.1. 28.7.
Neředín 24.2. 8.9. 10.2. 25.8.
Nová Ulice 24.3. 6.10. 10.3. 22.9.
Nový Svět 21.4. 3.11. 7.4. 20.10.
Povel 19.5. 1.12. 5.5. 17.11.

16.6. 29.12. 2.6. 15.12.
14.7. 30.6.
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 9. ZŠ TŘ. SPOJENCŮ 8

BOŽENY NĚMCOVÉ, GRÉGROVA, KAROLÍNY SVĚTLÉ, KRAPKOVA, MARIE 
POSPÍŠILOVÉ, RŮŽENY SVOBODOVÉ, U MÍSTNÍ DRÁHY

10. ZŠ MOZARTOVA 48

NA VOZOVCE, POLÍVKOVA

11. ZŠ MOZARTOVA 48

DVOŘÁKOVA L 27-45, S 42-48, FOERSTROVA S 2-16, JANÁČKOVA, 
MOZARTOVA L 39-85, S 28-48, PETELINOVA, SUKOVA, ŠKROUPOVA

12. ZŠ A MŠ LOGOPEDICKÁ, TŘ. SVORNOSTI 37

DVOŘÁKOVA L 3-23, S 6-36, MOZARTOVA L 3-37, S 4-24, RESSLOVA, TŘ. 
SVORNOSTI L 1-45, S 2-38

13. ZŠ A MŠ LOGOPEDICKÁ, TŘ. SVORNOSTI 37

BRANDLOVA, FOERSTROVA S 18-70, ŠKRÉTOVA, TŘ. MÍRU L 1-33, ZA 
ZLATOU KOULÍ, ŽILINSKÁ

14. ZŠ MOZARTOVA 48

ALBERTOVA, EDMUNDA HUSSERLA, EDUARDA HAMBURGERA, 
ŠTÍTNÉHO, WOLKEROVA

15. KLUB PRO SENIORY, POLSKÁ 57

POLSKÁ S 2-70, POUPĚTOVA, U BOTANICKÉ ZAHRADY, U PIVOVARU, 
VARŠAVSKÉ NÁM., ZAMENHOFOVA

16. KLUB PRO SENIORY,  POLSKÁ 57

IBSENOVA, JIHOSLOVANSKÁ, K SÍDLIŠTI, MIŠÁKOVA, POLSKÁ L 33-97, 
SCHWEITZEROVA L 3-49, S 6-50, TOLSTÉHO, VELKOMORAVSKÁ L 17-47

17. STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, ROOSEVELTOVA 79

ALŠOVA, ČESKOBRATRSKÁ, HUSITSKÁ, HÚSKOVA, KALIŠNICKÁ, 
MÁNESOVA, MYSLBEKOVA, REPUBLIKÁNSKÁ, ŠPÁLOVA, VALDENSKÁ, 
VELKOMORAVSKÁ L 51-65, S 50

18. STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, ROOSEVELTOVA 79

DOMOVINA, JAKOUBKA ZE STŘÍBRA, KRAKOVSKÁ, POLSKÁ L 1-31, 
ROKYCANOVA, ROOSEVELTOVA L 1-65, S 8-50, ŠVÝCARSKÉ NÁBŘEŽÍ, 
V KOTLINĚ, ZA POŠTOU

19. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

17. LISTOPADU VYJMA 2, 2A, 2B, 2C, 2D, BLAHOSLAVOVA, 
DOBROVSKÉHO S 2-8, HUSOVA, JIŘÍHO Z PODĚBRAD, KOMENSKÉHO 
L 17-31, S 8-22, MASARYKOVA TŘÍDA L 1, S 2-8, ŠMERALOVA, U REÁLKY, 
ŽIŽKOVO NÁM.

20. ZŠ HELSINSKÁ 6

ČECHOVA, GEN. PÍKY LICHÁ ČÍSLA, GRÓNSKÁ, HELSINSKÁ, NORSKÁ, 
PRAŽSKÁ, RUMUNSKÁ

21. ZŠ HELSINSKÁ 6

NEŘEDÍN Č.P.889, POLITICKÝCH VĚZŇŮ, TŘ. MÍRU L 37-135, S 2-104, 
S 120

22. ZŠ HELSINSKÁ 6

GENERÁLA FAJTLA, JOŽKY JABŮRKOVÉ, KELTSKÁ, KLUSALOVA, LETCŮ, 
LOMENÁ, NA VRŠKU, NA VYHLÍDCE, PILOTŮ, POD LETIŠTĚM, POD 
STRÁNÍ, ŘÍMSKÁ, SLOVANSKÁ, U DVORA, U LETIŠTĚ, ZÁPADNÍ

23. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

ČAPKA CHODA, DĚLNICKÁ L 25-31, S 44-50, FOERSTROVA L 51-71, 
TEREROVO NÁM., U KOVÁRNY

24. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

TŘ. SVORNOSTI L 47-57, S 40-54

25. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

STIBOROVA L 17-37, S 2-34

26. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

STIBOROVA L 1-13, ZELENÁ

27. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

KMOCHOVA LICHÁ ČÍSLA

28. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

KMOCHOVA SUDÁ ČÍSLA

29. ZŠ STUPKOVA 16

FOERSTROVA L 1-49

30. ZŠ MOZARTOVA 48

DOBNEROVA, HNĚVOTÍNSKÁ, JANA ZRZAVÉHO, JUNÁCKÁ, NA 
CHMELNICI, NA TABULOVÉM VRCHU, PROFESORA FUKY, SKŘIVÁNČÍ

31. ZŠ STUPKOVA 16

JÍLOVÁ

PREZIDENTSKÉ VOLBY

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

 1. ZŠ AKSAMITOVA 6

17.LISTOPADU 2, 2A, 2B, 2C, 2D, AKSAMITOVA, BLAŽEJSKÉ NÁMĚSTÍ, 
CAMILLA SITTEHO, DOLNÍ NÁMĚSTÍ, HAVELKOVA, KAPUCÍNSKÁ, 
KATEŘINSKÁ, KOZÍ, KŘIVÁ, LAFAYETTOVA, MICHALSKÉ STROMOŘADÍ, 
MLÝNSKÁ, OLOMOUC Č.P. 1211, OSTROVNÍ, ŠANTOVA, ŠEMBEROVA, 
U VÝPADU, UHELNÁ, WITTGENSTEINOVA

 2. ZŠ 8. KVĚTNA 29

28. ŘÍJNA, 8. KVĚTNA, BARVÍŘSKÁ, DIVADELNÍ, HORNÍ NÁMĚSTÍ, NÁM. 
NÁRODNÍCH HRDINŮ, OPLETALOVA, PAVELČÁKOVA, RIEGROVA, 
ŠVÉDSKÁ, ÚZKÁ

 3. FILOZOFICKÁ FAKULTA, NA HRADĚ 5

HRNČÍŘSKÁ, MAHLEROVA, MICHALSKÁ, NA HRADĚ, OSTRUŽNICKÁ, 
PANSKÁ, PURKRABSKÁ, ŠKOLNÍ, UNIVERZITNÍ, ZTRACENÁ, 
ŽEROTÍNOVO NÁM.

 4. ZŠ 8. KVĚTNA 29

DOBROVSKÉHO L 15-43, FRANKLINOVA, HANÁCKÉHO PLUKU, KAČENÍ, 
KOŽELUŽSKÁ, PEKAŘSKÁ, SLOVENSKÁ, SOKOLSKÁ, STUDENTSKÁ, 
U HRADEB, U STADIÓNU, VODÁRNÍ, ZÁMEČNICKÁ

 5. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

1. MÁJE, AKADEMICKÁ, BISKUPSKÉ NÁM., DENISOVA, DÓMSKÁ, 
KOMENSKÉHO L 1-13, S 4-6, KOSINOVA, KŘÍŽKOVSKÉHO, MARIÁNSKÁ, 
MLČOCHOVA, NÁBŘ. PŘEMYSLOVCŮ, NÁM. REPUBLIKY, PEKÁRNÍ, 
VÁCLAVSKÉ NÁM., WURMOVA

 6. ZŠ TŘ. SPOJENCŮ 8

HAVLÍČKOVA, JAVOŘÍČSKÁ, NERUDOVA, NEŠVEROVA, PALACHOVO 
NÁM., REMEŠOVA, TŘÍDA SVOBODY, VÍDEŇSKÁ

 7. ZŠ TŘ.  SPOJENCŮ 8

BEZRUČOVA, DÁNSKÁ, HYNAISOVA, KOLLÁROVO NÁM., LEGIONÁŘSKÁ, 
PALACKÉHO L 1-21, S 4-14, PÖTTINGOVA, ŠVERMOVA, TŘ. SPOJENCŮ, 
TYLOVA, U HUSOVA SBORU, VANČUROVA

 8. GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

BROŽÍKOVA, ERBENOVA, KAŠPAROVA, LITOVELSKÁ, LOLKOVA, NA 
ŠIBENÍKU, NA TRATI L 9-57, S 12, NOVÁ ULICE Č.P.1273, OLBRACHTOVA, 
PALACKÉHO L 23-25, S 20-24, POD LIPAMI, PŘED LIPAMI, SOBIESKÉHO, 
VÁCLAVKOVA, WELLNEROVA

Hlasování na území České republiky 
bude probíhat v pátek 13. ledna 2023 od 
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 
2023 od 8:00 do 14:00 hodin, v případě 
konání druhého kola bude hlasování pro-
bíhat v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 
22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 
8:00 do 14:00 hodin. 

Hlasovací lístky budou dodány voličům 
do jejich poštovní schránky v místě trva-
lého pobytu nejpozději 10. ledna 2023. 
Žádáme občany, aby si čitelně označili 
své poštovní schránky. V případě konání 
druhého kola volby obdrží volič hlasova-
cí lístky ve volební místnosti.

Hlasování
Volič vloží do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek pro kandidáta, pro kterého 
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se 
nijak neupravuje. Hlasovací lístky jsou 
vytištěny na tenkém papíru, volič musí 
dbát na to, aby do úřední obálky vložil 
pouze jeden hlasovací lístek, jinak je 
hlas voliče neplatný.

Voličské průkazy 
Volič, který se nebude zdržovat v době 
volby prezidenta republiky ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, 
může hlasovat na voličský průkaz v ja-
kémkoli stálém volebním okrsku na území 
České republiky nebo v jakémkoli zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí. Žádost 
občanů s trvalým pobytem v Olomouci 
vyřizuje Magistrát města Olomouce.

Žádost lze podat
v listinné podobě doručením nejpozději 
dne 6. 1. 2023 do 16:00 hodin (pro případ-
né druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 
16:00 hodin) na adresu: Magistrát města 
Olomouce, oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních dokla-
dů, Palackého 14, 779 11 Olomouc,

 � žádost musí být opatřena úředně ově-
řeným podpisem voliče (pokud ově-
ření podpisu voliče na žádosti či plné 
moci k převzetí provádí obecní úřady, 
je tento úkon osvobozen od správního 
poplatku),
 � v elektronické podobě musí být žá-
dost zaslaná prostřednictvím datové 
schránky fyzické osoby, 

nebo také osobně v úředních hodinách 
nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 hodin  
(pro případné druhé kolo volby do 25. 
ledna 2023 do 16:00 hodin) v budově ma-
gistrátu, Palackého 14, Olomouc, odbor 
správních činností, oddělení evidence 
obyvatel, občanských průkazů a cestov-
ních dokladů, II. patro, v úředních hodi-
nách magistrátu. 

Vydat voličský průkaz je možné nejdříve 
od 29. 12. 2022,
 � osobně voliči nebo osobě, která se 

prokáže plnou mocí s ověřeným podpi-
sem voliče žádajícího o vydání, 

 � poštou do vlastních rukou voliče na ad-
resu uvedenou v žádosti. 

Voličský průkaz lze zaslat na základě 
žádosti voliče i na adresu zastupitelské-
ho úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. 
V tomto případě se stačí v den volby do-
stavit na tento zastupitelský úřad, kde 
mu bude voličský průkaz předán a ná-
sledně je možné přistoupit k hlasování.

V případě, že v žádosti není uvedeno, pro 
jaké kolo volby volič žádá o voličský prů-
kaz, budou mu vydány voličské průkazy 
pro obě kola volby. 

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

Požadavky na přenosnou hlasovací 
schránku přijímáme na tel. č. 603 808 646 
nebo na e-mailu odb.sc@olomouc.eu. 

Informace o možnosti volit v nemoc-
nicích a jiných obdobných zařízeních, 
o možnosti volit v zahraničí a informace 
pro voliče omezené na osobní svobodě 
z důvodu ochrany veřejného zdraví před 
onemocněním covid-19 získáte na webo-
vých stránkách: 
www.mvcr.cz, www.kr-olomoucky.cz 
a www.olomouc.eu. 

Místem konání volby v Olomouci jsou vo-
lební místnosti ve volebních okrscích:
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76. GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

CYRILSKÁ, ERENBURGOVA, JAROMÍROVA, MATOCHOVA, METODĚJSKÁ, 
NA TRATI L 59-91, S 78-82, NÁM. CYRILOMETODĚJSKÉ, OVESNÁ, 
PEŠINOVA, TŘÍDA JIŘÍHO PELIKÁNA, VITÁSKOVA, ZRINSKÉHO

77. GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

DOLNÍ HEJČÍNSKÁ, JARMILY GLAZAROVÉ, LADOVA, MRŠTÍKOVO NÁM., 
ŠTOLBOVA, TOMKOVA, U MLÝNSKÉHO POTOKA

78. SPORTOVNÍ HALA UP, U SPORTOVNÍ HALY 2

BOLESLAVOVA, BOŘIVOJOVA, DOBROVSKÉHO S 10-28, HELCELETOVA, 
KUBÍČKOVA, LAZECKÁ  L 1-39, S 2-22, NA STRUZE, NA STŘELNICI, 
U MORÁVKY, U SPORTOVNÍ HALY, VLKOVA

79. ZŠ DEMLOVA 18

ČERNOCHOVA, DEMLOVA, DLOUHÁ, HANUŠOVA, KLICPEROVA, 
KRAMERIOVA, VÁCLAVA III., VELESLAVÍNOVA

80. ZŠ DEMLOVA 18

JIŘÍČKOVA, KNECHTLOVA, NA LETNÉ, ZAMYKALOVA

81. ZŠ DEMLOVA 18

HERRMANNOVA, ŘEZÁČOVA, URXOVA

82. ZŠ DEMLOVA 18

ČERNOVÍR Č.P. 375, 376, FLORYKOVA, LAZECKÁ L 43-123, S 24-122, 
SAMOTA, SLÁDKOVA, SYNKOVA, TVRDÍKOVA, VAHALÍKOVA

83. ZŠ DROŽDÍN, GAGARINOVA 19

AKÁTOVÁ, ALDOVA, ARNOLDOVA, BUKOVANSKÁ, DOLNÍ ÚLEHLA, 
DROŽDÍN Č.P. 438, DVORSKÉHO Č.EV. 14E, Č.P. 209, ELIŠKY JUNKOVÉ, 
GAGARINOVA, HANY KVAPILOVÉ, HORNÍ ÚLEHLA, JANOUŠKOVA, 
JESENICKÁ, K DOLEČKU, KE STROMKŮM, MYSLIVECKÁ, NA KOPCI, NA 
PADĚLKÁCH, NA PŘÍHONU, PPLK. SOCHORA, TUREČKOVA, U CIHELNY, 
U GREGORÁKU, U KŘÍŽE, U PRACHÁRNY, V KUKLE, V RYNKÁCH, 
VÍTĚZSTVÍ

84. ZŠ SVATÝ KOPEČEK, DVORSKÉHO 33

DARWINOVA, DVORSKÉHO  VYJMA Č.EV. 14E, Č.P. 209, E. F. BURIANA, 
HAŠKOVA, HOLUBOVA, JASMÍNOVÁ, JEŽKOVA, K HÁJENCE, 
KOVAŘOVICOVA, KREJČÍHO, KŘIČKOVA, MENŠÍKOVA, NÁM. SADOVÉ, 
NÁVRŠÍ JANA PAVLA II., POD HVĚZDOU, RADÍKOVSKÁ, SAMOTA, 
ŠEŘÍKOVÁ, ŠLIKOVA, U OVČAČKY, ÚSTAVNÍ

85. KD LOŠOV, SVOLINSKÉHO 65

HLINÍK, JOSEFA SIENELA, K MLÝNKU, KLUČE, KOPERNÍKOVA, KOVÁŘSKÁ, 
LENHARTOVA, LIŠKOVSKÁ, NA LUKÁCH, NA PUSTÉ, OŘECHOVÁ, POD 
HVĚZDÁRNOU, POD LESEM, SAMOTA, STRMÁ, SVOLINSKÉHO, U HRÁZE, 
ZLATÉ DOLY, LOŠOV Č.P. 237

86. SPOL. STŘED. RADÍKOV, NÁPRSTKOVA 1

BESKYDSKÁ, DOLANSKÁ, LOŠOVSKÁ, MALINOVSKÉHO, MARIE 
PUJMANOVÉ, NA PEVNŮSTCE, NA SUCHÝCH LOUKÁCH, NÁPRSTKOVA, 
POD BOŘÍM, PŘEHRADNÍ, U SKALKY, VRCHNÍ, ZEDNÍKOVA

87. HASIČSKÁ ZBROJNICE, CHOMOUTOV, HORECKÁ 2

BAAROVA, CTIRADOVA, ČAPKY-DRAHLOVSKÉHO, DALIMILOVA, 
HORECKÁ, HRACHOVISKA, JAVOROVÁ, KRÁTKÁ, LUŽNÍ, OLŠOVÁ, 
OTAKARA ŠTĚRBY, PÍSEČNÁ, STUPÁRKOVA, ŠTĚPÁNOVSKÁ, U SILNICE, 
VRBOVÁ, VÝSTAVNÍ, ZA MORAVOU, ZDEŇKA PŘIKRYLA

88. MŠ TÝNEČEK, BLODKOVO NÁMĚSTÍ 15

ANTONÍNA SCHINDLERA, B. MARTINŮ, BLODKOVO NÁMĚSTÍ, 
CHALOUPKY, MERETTOVA, NOHEJLOVA, ŠEVČÍKOVA, ŠTERNBERSKÁ

89. ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

FISCHEROVA, HANDKEHO

90. ZŠ HELSINSKÁ 6

DĚLNICKÁ L 1-23, S 2-42, DRUŽSTEVNÍ, NEŘEDÍNSKÁ, ÚVOZ

91. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

I. P. PAVLOVA S 24-62, ZA VODOJEMEM

92. ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

WERICHOVA VYJMA L 19-31

93. STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, ROOSEVELTOVA 79

ROOSEVELTOVA S 78-84, SKUPOVA

94. ZŠ SLAVONÍN, ZOLOVA 2

ARBESOVA, BRYKSOVA, BUZULUCKÁ, DURYCHOVA, FRANTIŠKA 
ŘEHÁKA, HAJNOVA, HOLAINOVA, HRANIČNÍ SUDÁ ČÍSLA, I. P. PAVLOVA 
L 131-141, JIŽNÍ, KAFKOVA, KLOSTERMANNOVA, KONRADOVA, 
MACHÁTOVA, MILADY MAŠATOVÉ, NA STATKÁCH, POLÁČKOVA, 
PŘEČKOVA, RUDOLFA SMAHELA, SAMOTA, SLAVOJE KOVAŘÍKA, 
WINTROVA, ZDEŇKA KUČERY, ZOLOVA

95. ZŠ NOVÝ SVĚT, PŘICHYSTALOVA 20

KANADSKÁ, KOLUMBOVA, NÁLEVKOVA, PITTSBURSKÁ, PŘICHYSTALOVA, 
REAGANOVA, RYBÁŘSKÁ, U CAJNERÁKU, VIKINGSKÁ

96. ZŠ HELSINSKÁ 6

ALOISE RAŠÍNA, EDVARDA BENEŠE, GEN. PÍKY SUDÁ ČÍSLA, ŘEPČÍN 
Č.P. 91

56. VOŠ A SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, BOŽETĚCHOVA 3

BABÍČKOVA, BOŽETĚCHOVA, FIBICHOVA, HÁLKOVA, ŠTURSOVA, 
TOVÁRNÍ, VEJDOVSKÉHO

57. ZŠ HÁLKOVA 4

JEREMENKOVA, JUNGMANNOVA, SMETANOVA

58. ZŠ HÁLKOVA 4

TŘ. KOSMONAUTŮ

59. ZŠ ZEYEROVA 28

BŘEZINOVA, MASARYKOVA TŘÍDA L 23-61, S 24-60, NEZVALOVA

60. ZŠ ZEYEROVA 28

BLANICKÁ, KAVALERISTŮ, KŘIŽÍKOVA, NA BYSTŘIČCE, NEUMANNOVA, 
VRCHLICKÉHO, ZEYEROVA

61. ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

BARÁKOVA, BARTOŠOVA, DVORSKÁ, GEISLEROVA, HYBEŠOVA, 
JIRÁSKOVA, OSTRAVSKÁ, REJSKOVA, SLADKOVSKÉHO L 1-41, 
SMRČKOVA, STARÁ VÍSKA, TÁBORSKÁ, TOVAČOVSKÉHO, TROCNOVSKÁ, 
TYRŠOVA, U AMBULATORIA, ŽELIVSKÉHO

62. ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

FARSKÉHO, HOROVA, K MRAZÍRNÁM, KLIMECKÉHO, LERMONTOVOVA, 
PŘÁSLAVSKÁ, PURKYŇOVA, STARÉHO, ŠAFAŘÍKOVA, U LÁVKY

63. ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ, FÜGNEROVA, HELLEROVA, HODOLANSKÁ, 
CHELČICKÉHO, PŘÍČNÁ, ŘEZNÍČKOVA, ŠMERDOVA

64. ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

LIPENSKÁ, MAČÁKOVA, MÁCHALOVA, NA VÝSLUNÍ, PAVELKOVA, 
PRŮCHODNÍ, ROLSBERSKÁ, VANÍČKOVA, ZA HUMNY

65. ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

EMY DESTINOVÉ, HAMERSKÁ, HANÁCKÁ, HOLLAROVA, JASELSKÁ, 
KOPŘIVOVÁ, MORAVSKÁ, NA KREJNICI, PŘEROVSKÁ, REVOLUČNÍ, 
STAŠKOVA, TÝNECKÁ, U HŘIŠTĚ, U PEKÁRNY, U POTOKA, ZAHRADNÍ

66. ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

AMERICKÁ, BRUNCLÍKOVA, HOLICE Č.EV. 46E, Č.P. 383, Č.P. 961, ČP 
1021, JEČMÍNKOVA, KEPLEROVA, KROKOVA, NA DÍLKÁCH, NA ZÁBRANÍ, 
NÁVES SVOBODY, NOVÝ DVŮR, PARTYZÁNSKÁ, PARTYZÁNSKÁ - 
SAMOTA, PRŮMYSLOVÁ, PŘEMYSLA ORÁČE, SLUNEČNÁ, STARÁ 
PŘEROVSKÁ, U SOLNÝCH MLÝNŮ

67. ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

HOLICE Č.P. 221, HOLICKÁ 72, PODE MLÝNEM, SLADKOVSKÉHO L 43-73, 
S 2, S 32-40, U CUKROVARU

68. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

CHARKOVSKÁ, MASARYKOVA TŘÍDA L 3-21, S 10-22, NÁBŘEŽÍ, 
PRASKOVA, U SOUTOKU, WANKLOVA

69. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

DR. MILADY HORÁKOVÉ, DUKELSKÁ, GORAZDOVO NÁM., KPT. NÁLEPKY, 
STARODRUŽINÍKŮ

70. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, PASTEUROVA 19

ČERNÁ CESTA, KAŠTANOVÁ, KLÁŠTERNÍ HRADISKO Č.P. 146-147, 
PASTEUROVA, SOKOLOVSKÁ

71. ZŠ ČERNOVÍR, PETŘKOVA 3

BENÝŠKOVA, ČELAKOVSKÉHO, ČERNOVÍR Č.P. 296, Č.P. 368, Č.P 
377, ČERNOVÍRSKÁ, FRAJTOVO NÁM., HEYDUKOVA, HLUŠOVICKÁ, 
JABLONSKÉHO, LAMBLOVA, MALÉ VLČINY, NA HRÁZI, NA PARTKÁCH, 
NA SEZNÍKU, NA VLČINCI, PEŘINOVA, PETŘKOVA, POLNÍ, SAMOTA, 
SEVERNÍ, STRATILOVA, SUŠILOVO NÁM., U HÁJE, U HRADISKA, U STARÉ 
MORAVY, U STAVU, ŽITNÁ

72. ZŠ TÁBORITŮ 25

BĚLIDELSKÁ, BENDLOVA, BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO, BRATŘÍ WOLFŮ, 
BYSTROVANSKÁ, DIVIŠOVA, CHVÁLKOVICE Č.P. 690, JANA KOZINY, 
LIBUŠINA, MATĚJE Z JANOVA, MILÍČOVA, NA BOJIŠTI, ONDŘEJOVA, 
PROKOPA HOLÉHO, ROHÁČE Z DUBÉ, TÁBORITŮ, U PANELÁRNY, 
ZIKMUNDOVA

73. ZŠ GORKÉHO 39

ČADOVA, EDISONOVA, FRANTIŠKA HOFŠNAJDRA, GORKÉHO, 
HILDEBRANDOVA, CHVÁLKOVICE Č.P. 579, 695, 696, 725, 
CHVÁLKOVICKÁ L 1-63, S 2-112, KAMPELÍKOVA, LINDNEROVA, LUČNÍ, 
NA ZÁKOPĚ, PAVLOVICKÁ, SAMOTA, SIBIŘSKÁ, SLADOVNÍ, U PODJEZDU, 
VEVERKOVA, ZA KOLEJEMI, ZA MLÝNEM, ZA ŠKOLOU, ŽELEZNIČNÍ

74. HASIČSKÁ ZBROJNICE , SELSKÉ NÁMĚSTÍ 64A

CHODSKÁ, CHVÁLKOVICE 61E, CHVÁLKOVICKÁ L OD 65, S OD 114, 
KUBATOVA, NA LUHU, NA RYBNÍČKU, NA TRÁVNÍKU, PASTOUŠKY, 
SELSKÉ NÁM., SKOPALÍKOVA, STEJSKALOVA, ŠUBOVA, ŠVABINSKÉHO, 
ŠVESTKOVA, U PAZDERNY

75. MŠ SVATOPLUKOVA 11
             (BÝVALÁ CHIRURGIE, MÍSTNOST KMČ ŘEPČÍN)

BALBÍNOVA, BŘETISLAVOVA, GOGOLOVA, HORNÍ HEJČÍNSKÁ, 
KŘELOVSKÁ, KUSÁ, MÁCHOVA, MARTINOVA, MOJMÍROVA, NA 
ZAHRÁDKÁCH, NOVÁ HEJČÍNSKÁ, OLDŘICHOVA, RUBEŠOVA, 
ŘEPČÍN Č.P. 122 , 335, ŘEPČÍNSKÁ, SAMOTA, STŘEDNÍ HEJČÍNSKÁ, 
SVATOPLUKOVA, ZENGROVA

32. ZŠ STUPKOVA 16

EINSTEINOVA, JÁRY DA CIMRMANA, KARAFIÁTOVÁ, OKRUŽNÍ L 37-39, 
RŮŽOVÁ

33. ZŠ STUPKOVA 16

FRAGNEROVA, ROŠICKÉHO, STUPKOVA, V HLINKÁCH

34. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

ANTONÍNA MORESE, BALCÁRKOVA, FRANTIŠKA ŠANTAVÉHO, I. P. 
PAVLOVA L 7-129, S 6-22, S 78-126, KARLA MAREŠE, KŠÍROVA, LEOPOLDA 
POSPÍŠILA, MILANA TICHÁKA, NAD LÁNEM, NOVÁ ULICE Č. EV. 13, 
PUŠKINOVA, SAMOTA, THOMAYEROVA, VÁCLAVA MORÁVKA, VALAŠSKÁ, 
VOJANOVA, ZA NEMOCNICÍ, ZDRAVOTNÍKŮ, ZIRMOVA

35. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

BACHEROVA, MOŠNEROVA, OKRUŽNÍ  VYJMA L 37-39

36. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

BRNĚNSKÁ, PIONÝRSKÁ

37. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

ČAJKOVSKÉHO, HORNÍ LÁN, HRANIČNÍ LICHÁ ČÍSLA

38. TOPOLANY, NEDBALOVA 8

BÍLKOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ, JULIA PELIKÁNA, NEDBALOVA, TŘEŠŇOVÁ, 
U PARČÍKU, U SV. JANA

39. ZŠ NEDVĚDOVA 17

BIEBLOVA, FINSKÁ, KPT. JAROŠE, NEDVĚDOVA, VELKOMORAVSKÁ S 8-20

40. ZŠ HEYROVSKÉHO 33

HEYROVSKÉHO LICHÁ ČÍSLA

41. ZŠ HEYROVSKÉHO 33

HEYROVSKÉHO SUDÁ ČÍSLA, JANSKÉHO

42. ZŠ NEDVĚDOVA 17

HELENY MALÍŘOVÉ, KISCHOVA, LUŽICKÁ, SIENKIEWICZOVA

43. ZŠ HOLEČKOVA 10

BULHARSKÁ, HOLEČKOVA, NEŠPOROVA, SCHWEITZEROVA L 77-121, 
V KŘOVINÁCH

44. ZŠ NEDVĚDOVA 17

JEREMIÁŠOVA, SCHWEITZEROVA S 52-76

45. ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

DRUŽEBNÍ, ROŽŇAVSKÁ

46. ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

VOSKOVCOVA, WERICHOVA L 19-31

47. BPS, PEŠKOVA 1

ANDĚLSKÁ, DOLNÍ NOVOSADSKÁ, LESNÍ, LOUDOVA, NA LOUČKÁCH, 
NA PAŽITU, NEBESKÁ, NOVÉ SADY Č.P.772, PEŠKOVA, SAMOTA, 
SLAVONÍNSKÁ, STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ, TEICHMANNOVA, U KAPLIČKY, 
VĚRY PÁNKOVÉ, VRATISLAVOVA

48. ZŠ ROOSEVELTOVA 103

ZIKOVA

49. ZŠ HOLEČKOVA 10

RADOVA, TRNKOVA LICHÁ ČÍSLA

50. ZŠ HOLEČKOVA 10

TRNKOVA SUDÁ ČÍSLA

51. STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, ROOSEVELTOVA 7

JERONÝMOVA, NOVOSADSKÝ DVŮR, ROOSEVELTOVA L 79-123, S 86-
122, U DĚTSKÉHO DOMOVA, U RYBÁŘSKÝCH STAVŮ

52. ZŠ SLAVONÍN, ZOLOVA 2

CIHLÁŘSKÁ, DYKOVA, HAKENOVA, JANÍČKOVA L 1-25, JOSEFA BEKA, 
K LESÍKU, KYSELOVSKÁ, MACHAROVA, NA STRÁNI, POD KOSTELEM, 
POVELSKÁ Č.O. L 61, POŽÁRNÍKŮ, SLAVONÍN Č.P. 617, 674, 675, 
TOPOLOVÁ, U ZAHRÁDEK, VE VRBINÁCH, ZA KOSTELEM

53. ZŠ NEMILANY, RAISOVA 1

BOŽKOVA, BYLINKOVÁ, BYSTŘINOVA, ČESKÁ ČTVRŤ, HVIEZDOSLAVOVA, 
JANÍČKOVA L 39-41, KOPRETINOVÁ, KOŽUŠANSKÁ, LIDICKÁ, NÁVĚTRNÁ, 
OLDŘICHA KRÁLÍKA, POVELSKÁ VYJMA Č.O. L 61, RAISOVA, RUDOLFA 
CHORÉHO, SAMOTA, SPORTOVNÍ, U NEMILANKY, U SOKOLOVNY, ZA 
SOKOLOVNOU, ZA ZAHRADAMI, ZÁKŘOVSKÁ

54. SPOL. STŘEDISKO NEDVĚZÍ, JILEMNICKÉHO 29

FLORIÁNOVA, JILEMNICKÉHO, KOLMÁ, KUBISOVA, NEKLANOVA, 
PECKOVA, PRAŠNÁ, RYBNIČNÍ, SOVÍ, ŠTÚROVA, U ROMZY, V POLÍCH, 
VÁCLAVA BURIANA, VĚTRNÁ

55. ZŠ NOVÝ SVĚT, PŘICHYSTALOVA 20

BOČNÍ, BORŮVKOVÁ, BRUSINKOVÁ, HOLICKÁ L 29-51, S 20-70, 
JAHODOVÁ, MALINOVÁ, OSTRUŽINOVÁ, PLUKOVNÍKA SAZIMY, 
RUČILOVA, RYBÍZOVÁ, SUDOVA, ŠÍPKOVÁ, ŠLECHTITELŮ, 
TECHNOLOGICKÁ, U MĚSTSKÉHO DVORA, U SALZEROVA STATKU

PREZIDENTSKÉ VOLBY

Legenda:
L – lichá, S – sudá orientační čísla domů,
+ rekreační objekty ve všech okrscích, kde 
mají voliči trvalý pobyt
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Čilý ruch a shon panoval v prosinci v dob-
rovolnickém centru olomoucké Charity. 
Pečetily se tříkrálové pokladničky a při-
pravoval sbírkový materiál na jednu z nej-
větších dobrovolnických akcí v Česku.

Jen ve městě Olomouci se do ulic a k do-
movům obyvatel vydá v těchto dnech na 
1606 skupinek koledníků, jimž se 
30. prosince dostalo požehnání v ka-
tedrále svatého Václava.

Kalendáře i nákrčníky
„Natiskli jsme instrukce, letáky a for-
muláře pro místní asistenty, které naši 

dobrovolníci kompletují spolu s křída-
mi, korunkami a tradičními nálepkami. 
Nesmí chybět dárečky pro přispěva-
tele v podobě tradičních malých ka-
lendářů a tříkrálových cukříků a také 
dárky pro naše koledníčky. Pro ty 
máme nákrčníky a klíčenky,“ popsala 
Dagmar Hubená, koordinátorka sbírky 
pro Olomouc.

Loni měla Charita 46 místních asisten-
tů, kteří organizují sbírku v 55 oblastech 
olomouckého děkanátu, z toho 18 tvoří 
oblast Olomouc město a 37 Olomouc 
venkov. Rozvoz tříkrálové výbavy skončil 
před silvestrem.

Statické kasičky pomáhají
Kromě koledy připravila Charita i nepu-
tovní statické kasičky, které budou na 
veřejných místech. „Vzhledem k tomu, že 
v minulých dvou letech neproběhla fyzic-
ká koleda tradičním způsobem, byly sta-
tické kasičky zcela zásadní. Navázali jsme 
spolupráci s prodejnami a firmami a po-
kračujeme v tom i letos,“ uvedla Hubená.

Loni bylo umístěno 27 kasiček v pro-
dejnách a pět v kostelích. „Olomouc je 
velké město, koledníci nechodí ve všech 
lokalitách, není v jejich silách město obe-
jít. Navíc máme po pandemii menší počet 
koledníků. I z toho důvodu jsou kasičky 
na veřejných místech velkou pomocí,“ 
doplnila Hubená.

Online koleda
Pro Tříkrálovou sbírku 2023 je připrave-
na rovněž online koleda na webu 
www.trikralovasbirka.cz, která běží celo-
ročně. Prostřednictvím bankovního účtu 
jsou jednotlivým obcím a farnostem na 
Olomoucku přiřazeny konkrétní variabil-
ní symboly, s jejichž pomocí bude možné 
určit, kolik bylo v dané oblasti touto ces-
tou darováno. Darovat je možné do 
31. ledna. Číslo účtu pro tříkrálové dary 
je 66008822/0800.   dtx

ŽIJEME SPOLU

 TŘI KRÁLOVÉ  
 VYRÁŽEJÍ DO ULIC 

Děti nechtějí chodit do školy, říká pedagožka z P-centra 
Důsledky pandemických opatření se na 
školácích projevují ještě dnes. Simona 
Bayerová, která se v olomouckém P-cen-
tru věnuje osmým rokem pedagogické-
mu poradenství, popsala jak konkrétně. 

„Ty dva roky, kdy spolu děti nebyly v běž-
ném kontaktu, jim chybí a projevují se 
například sníženou zralostí,“ vysvětlu-
je. Podle ní a dalších odborníků není 
chybou, když od skutečného věku dítěte 

odečteme dvojku, abychom získali při-
bližnou představu o tom, jak si dítě stojí 
emočně. Třeťáci klidně mohou být ještě 
jako prvňáčci.

Učitelka na liště
Distanční výuka děti naučila, že mohou 
učitelku „shodit na lištu,“ krátit si čas 
hraním počítačových her nebo podvá-
dět při testech. Obvyklé řečnické otáz-
ky dětí, jako Proč bych chodila do školy? 
nebo K čemu mi to bude? dnes začaly být 
hrozivě doslovné. „Online výuka skutečně 
otřásla některými dogmaty. Oni upřím-
ně nechápou, proč být fyzicky ve škole,“ 
popsala Bayerová. Digitální závislost 
představuje další výrazný jev, který je bez 
odborné pomoci opravdu obtížné řešit.

Distanční výuka ovlivnila i samotný 
rozvoj školních dovedností. Podle Baye-
rové je to nejvíce znát na čtení, které si 
děti u obrazovek neosvojovaly správ-
ným způsobem, a proto dnes mají znač-
né limity v porozumění psaného textu. 
„Divíme se zhoršenému prospěchu, ale 
ty nároky na probírané učivo nejde stí-
hat, pokud není dobře rozvinuté čtení.“ 

Taková situace je pro žáky velmi stresu-
jící a může vést až k útěkům do nemoci 
a záškoláctví. 

Důležitý je vztah
„Je důležité, jaký má dítě vztah ke škole, 
nakolik si důvěřuje a jak vypadají jeho 
denní návyky,“ líčí pedagožka. Běžný 
rodič často sám neví, jak se správně učit, 
proto je jednou z prvních věcí, na kterých 
s rodinou pracuje, osvojení studijních rutin, 
vytvoření učebního plánu a úprava pro-
středí tak, aby dítě nerozptylovalo. Protože 
se ve stresu mozek učit nedokáže, je zpo-
čátku důležité na chvíli slevit z nároků na 
výkon a zapracovat na domácí pohodě. 

P-centrum proto rodičům odlehčuje 
bezplatnou terapií a poradenstvím, děti 
zase smí využívat terapii s herními prv-
ky nebo se účastnit skupinových aktivit 
s ostatními dětmi v rámci klubu, který 
jim pomáhá lépe zvládat své emoce. 
Takto komplexní provázaná péče může 
rodinu obohatit i dlouhodobě zlepšením 
komunikace, oživením srdečných vztahů 
či posílením schopnosti zvládat náročné 
situace.   dtx
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ROZHOVOR

HEREČKA, CO MÁ RÁDA POTVORY
Pavla Dostálová (*1988) je sice známější jako herečka, ale také studovala režii a je i skvělou produkční. 
Dělá klipy třeba Anně K. nebo Markovi Ztracenému. Jenže herectví ji baví nejvíc. Tíhla k němu od mala 
a hodně ji baví role v seriálu Liga mužské moudrosti. Také kvůli (ne)korektnosti…
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Olomoucké rodačky Pavly Dostálové se 
často vyptávají na jejího otce Pavla Do-
stála, bývalého politika, ministra kultu-
ry, divadelníka, novináře. „Ptají se všude 
jinde, tady, kde byl doma, ne,“ řekla na 
adresu Olomouce. Její otec byl pověst-
ný svými šálami, Pavla jich má doma po 
něm spousty. „Uzmula jsem si ty, co jsou 
šátkového typu, kdysi jsme je měli spolu 
s tátou na jedné akci,“ zavzpomínala.

Jaké jsou vaše plány – do nového roku, do 
budoucna?
Nazkoušela jsem tady představení Vstup 
zakázán. Inspirací nám byl újezd Liba-
vá. Je to taková mefistofeleská otázka – 
vstoupit do armády?  A když ano, tak za 
jakou cenu? Částečně se představení hra-
je v Divadle na cucky a částečně v krytu 
ve Výpadu, takže diváci během předsta-
vení přecházejí.

A co když prší?
No, tak snad mají deštníky. 

Takže je to interaktivní představení...? 
Něco mezi interaktivním a imersivním. 
Interaktivní je, když divák nějak reaguje. 
V imerzivním je už vyloženě hercem. 

Hrajete samu sebe?
Musím. Hraju Pavlu, která podporuje ar-
mádu. Ale já ji reálně nepodporuju tak 
intenzivně jako ta moje postava. Je to 
postavené tak, že my jsme moderáto-
ři, kteří diváky na něco připravují. A oni 
dlouho neví na co. Dozvídají se to až ke 
konci představení, ale nechci prozrazo-
vat pointu… 

Co když má divák jiný názor než herec, 
než hra?
To je dokonce dobře. Je tam pak nějaká 
konfrontace, která už něco vzbuzuje. 
Už to není jenom jako jdem se bavit. 

Když hrajete něco, s čím nesouhlasíte, jak 
se to hraje?
Já teď hraju na YouTube v seriálu Petra 
Kolečka Liga mužské moudrosti. A tam 
hraju hroznou potvoru.  Strašně hloupou, 
zlou babu. A je to moje nejoblíbenější 
role. Myslím si, že taková vůbec nejsem, 
zlá z podstaty. Chce ublížit mužům, pro-
tože se jí v životě něco stalo. A já tu roli 
miluju. Miluju!

Proč?
Dává to prostor komice a člověk si zku-
sí najednou být úplně někým jiným. Je 
sprostá, což mě baví, v tom jsme si trochu 
podobné, ale já nejsem tolik.

Jak moc vás baví herectví?
Já to mám strašně ráda. Moc. Baví mě to 
tak, že to dělám i přesto, že možná ně-
který věci by mi šly líp…

Jaký byl plán B, kdyby nevyšlo herectví?
Nebyl asi. Jednu dobu to vypadalo, že 
půjdu na zemědělku a budu jezdit na 
koních, ale to neprošlo doma.  Od dětství 
bylo jasno – dramaťák, Tramtárie, Diva-
dlo na cucky.

Které divadlo je pro vás nejlepší?
Miluju budovu, jeviště a zázemí Vino-
hradského divadla. Absolutně. To je 
jako…ach. Prostě místo, kde seděl Čapek, 
Werich, pro mě to tam má hrozně hezkou 
atmosféru. Ale co se týká repertoáru, tak 
to mě baví Dejvické divadlo, Činoherní 
klub nebo Komorní scéna Aréna v Ostra-
vě, ta je super. 

A v Olomouci? 
V Olomouci je divák spíše konzervativ-
ní. Není jednoduché ho překvapit něčím 
netradičním. Ale na rozdíl od jiných 
měst je olomoucký divák poctivý, co se 
návštěvnosti týká. Obecně mě mrzí, že 
v současné době si lidi chodí do divadla 
víceméně odpočinout, chtějí převážně 
komedie a těžký kus se na repertoáru 
drží mnohem hůř. Já si ovšem myslím, 
že divadlo nemá mít stejnou funkci jako 
televize. 

Jaký repertoár je blízký vám?
Mám ráda jednoduché, čisté činoherní 
divadlo, které umí sdělit myšlenku a nese 
téma. 

Je pro vás těžší hrát v Olomouci? Že při-
jde třeba soused, teta…?
To vůbec nevnímám. Ale mám radost, že 
mám možnost tady hrát, protože já se 
sem vracím domů. Furt vnímám, že doma 
je tady, i když tady žít asi nikdy natrva-
lo nebudu, protože Praha je praktičtější. 
A hrozně ráda hraju v Moravském diva-
dle, protože s herci jsme kamarádi a di-
vadlo samotné znám od malička, protože 
táta mě tam brával...

Co máte v Olomouci ráda, na co máte 
vzpomínky? 
Mám hrozně ráda cestu od nás z Neředí-
na do města přes park. Tou starou vilo-
vou zástavbou. A vždycky se zastavím na 
Dolním náměstí u toho domu s koníkem, 
protože mi vykládali rodiče tu pověst. 
No a potom Arionova kašna – tam je na 
rybě taťkův podpis. Chodím si tu rybičku 
pohladit. 

A můžeme se oklikou vrátit na začátek. 
Co plánujete do budoucna?
Já teď momentálně nemám skoro žádná 
představení, protože jsem odešla z an-
gažmá. Teď víc točím, takže bych chtěla 
do budoucna dělat víc divadelních věcí.

Je divadlo lepší než film?
Je to něco jinýho. Je to úplně jiná dis-
ciplína. Za mě je divadlo pravdivější 
a je to větší dřina. Tam člověk musí mít 
fakt nabráno, to nejde zastavit a zahrát 
znova. 

A v osobním životě nějaké plány?
Auto mám, v Chorvatsku na dovolené už 
jsem taky byla, tak už bych si snad přála 
jen tu rodinu, věk na to už mám, že jo.  

Dá se to skloubit?
Spousta hereček má děti. Ale já, kdybych 
měla teď rodinu, tak  herectví na nějakou 
dobu odložím, to je jasné.

Tak byste z domu dělala jen produkci...
No, ale je to povolání, u kterýho člověk 
strašně rychle vyhoří. Je to stresující, kór 
u menších projektů. Když jste u filmu, 
tak máte rozdělený funkce, ale u těch 
menších projektů děláte všechno od 
lokací přes casting, cattering, smlouvy, 
faktury, prostě úplně všechno. A je to 
hrozně moc věcí, na který člověk musí 
myslet. To já bych dlouhodobě dělat 
nechtěla.

Co je nejtěžšího na herectví?
Skloubit ho s životem je těžké, ale nej-
těžší je asi najít tu postavu, to je práce. 
Zjistit, jak postava přemýšlí, proč tak pře-
mýšlí a jak jí vtisknout podobu a život. 
Ta práce, kterou vlastně vy jako diváci 
vůbec nevidíte, která neprobíhá jen na 
jevišti, ale také doma. 

Takže se vlíváte do něčeho, třeba do mat-
ky, podruhé do masového vraha, potřetí 
do podvodnice...
No ale není to tak, že lusku prstama 
a jsem matka, lusk podruhé a jsem 
vrah. Ne, musíte nad tím přemýšlet, 
dát postavě logiku myšlení, nějakou 
fyzickou stránku, vymyslet gesta, chů-
zi. A celý to propojit, aby to najednou 
začalo fungovat jako organismus, kte-
rému ten divák uvěří. A vždycky když 
něco vymyslíte, něco, co k tomu najed-
nou nesedí, tak se vám to celý rozsy-
pe a vůbec to nefunguje. Takže asi to 
hledání je nejtěžší. Ale zároveň je to 
to nejzábavnější.   Jana Doleželová, 
Pavel Konečný
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 POPRVÉ 
Symfonický koncert hlavního cyklu na-
zvaný Osudové lásky velkých skladatelů 
v prosinci poprvé řídil nový šéfdirigent 
Moravské filharmonie. Pod taktov-
kou Zsolta Hamara zazněla díla Bély 
Bartóka, Roberta Schumanna a Andrzeje 
Panufnika. Společným prvkem byl podle 
šéfdirigenta osud a postoj k němu.   pok
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Olomoučanky uspěly na mistrovství světa v aerobiku  
Špičky ve sportovním aerobiku z ce-
lého světa se utkaly v ostravské aule 
Gong, kde se po tříleté covidové pau-
ze konalo mistrovství světa. Za velké 
účasti závodníků z jedenácti zemí 
Češi předvedli, že právem patří mezi 
ty nejlepší.

Závodníci pořadatelské země získali 
dvaadvacet zlatých, sedmnáct stříbrných 
a jednadvacet bronzových medailí. Na 

tomto počtu se podílely také závodnice 
AK Olomouc. 

Do závodů nastoupilo jednadvacet zá-
stupců hanáckého klubu v sedmi sesta-
vách a měli podíl na dvou titulech mistrů 
světa – Kadet performance a Youth duo 
a také na jedné stříbrné a jedné bronzo-
vé medaili ve stejných kategoriích.

„Díky skvělým fanouškům předvedly 
naše dívky perfektní výkony,“ těšilo hlavní 

trenérku AK Olomouc Michaelu Schwarzo-
vou. „Ze závodů kategorie Youth duo máme 
velký zážitek. Původně nahlášeným závod-
nicím nevyšla nominace. O možnosti startu 
naší dvojice jsme se dozvěděli necelé tři 
týdny před startem šampionátu,“ dodala.

Olomoučanky spolu od května netré-
novaly, ale v závodech zabraly a před-
vedly neskutečný výkon, který byl 
odměněn bronzovou medailí.   deš

Fotbalová exhibice pro Stellinku 
Hala Univerzity Palackého hostila na 
konci roku charitativní akci společnosti 

Děti dětem a kromě mikulášské nadílky 
nabídla exhibiční fotbalové utkání týmu 

bývalých hvězd Sig-
my Davida Rozehna-
la a Romana Hubníka 
spojené s dražbou dre-
sů hlavních představi-
telů zápasu. 

Výtěžek šel na po-
moc Stellince Dostá-
lové trpící tristomií, 
nemocí způsobující 
problémy se zdravým 

růstem. Na pomoc dívce se vybralo přes 
17 tisíc korun.

V samotném střetnutí se více dařilo 
týmu Romana Hubníka, v němž nastou-
pil pod trenérským dohledem Petra 
Uličného například Zdeněk Zlámal, 
Tomáš Janotka nebo hokejista Lubomír 
Korhoň. Své soupeře, v jejichž řadách 
se představil Martin Blaha, David Koby-
lík, Oldřich Machala, Jakub Matoušek, 
Jakub Beneš nebo Marek Čech, porazil 
10:3. Výsledek však v tomto případě ne-
byl příliš důležitý.   deš

VÁ M  P Ř E J E  M Ě S TO  O LO M O U C
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Mnoho štěstí, 
zdraví a úspěchů
v novém roce
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Házenkářská akademie rozehrála třetí 
sezonu v nejvyšších soutěžích
Projekt sdružující v Olomouckém kraji 
většinu házenkářských talentů se poctivě 
připravoval na sezonu 2022/2023. Letní 
přípravu dorostenců obstaral obdobný 
model jako ve dvou předešlých sezo-
nách. V jejím průběhu absolvovali hráči 
dva kvalitní turnaje v Brně a Jičíně a také 
sehráli přípravná utkání s prvoligovými 
týmy mužů Velké Bystřice a Litovle.

„Obrovský posun je vidět v kvalitě 
kondiční přípravy. Od nové sezony jsme 
se dohodli na spolupráci s kondičními 
trenéry, kteří jednoznačně prokazují svo-
ji kvalitu, a již v polovině základní části 

můžeme říct, že spolupráce má pro nás 
obrovský smysl,“ uvedl Martin Přerovský, 
člen výkonného výboru HAOLK.

Podle Přerovského jde vše správným 
směrem a postupně se naplňují výkonnost-
ní cíle házenkářů. „Chceme získat pevnou 
pozici na mapě házenkářských doroste-
neckých nejvyšších soutěží, respekt sou-
peřů a v neposlední řadě vychovat nejen 
dobré házenkáře, ale i mladé muže připra-
vené pro život,“ dodal Přerovský.

Pozitivní je i zvýšený zájem o há-
zenkářské zápasy. Ty domácí doprovází 
i dobrá atmosféra.   dtx

Šest medailí pro 
mladé karatisty
Pod záštitou České Aliance Tra-
dičního Karate-Do proběhlo 
v Bystřici pod Hostýnem Mistrov-
stvíČeské republiky v tradičním 
karate 2022. Klub Centrum Tradič-
ního Karate Olomouc reprezento-
valo sedm závodníků, kteří získali 
šest medailí – tři zlaté, jednu stří-
brnou a dvě bronzové. 

Vítězství a titul Mistr České re-
publiky v tradičním karate za rok 
2022 vybojovali Alex Nguyen, Ra-
doslav Škutka a Jasmína Tragano-
vá. Stříbro získal Jeroným Tragan 
a bronzové medaile přivezl Vítek 
Nguyen a Ivan Nguyen.   deš

Dvě stříbrné pro 
Tancelář

Z berounského Mistrovství ČR 
v Pole Art míří do olomoucké Tan-
celáře další dvě medaile. Tento-
krát jsou stříbrné a vybojovali je 
Jan Michelfeit v mužské kategorii 
a Michaela Páťalová a Laura Az-
zolina v kategorii dvojic.

Z tanečního studia Tancelář se 
mistrovství zúčastnilo celkem pět 
tanečnic a tanečníků. Na rozdíl 
od soutěží v pole sportu, které 
mají striktně předepsané povinné 
prvky, je hodnocení pole art po-
měrně dost subjektivní. Ve velké 
míře se totiž hodnotí umělecké 
provedení.   jau

Sezona roku 2022 byla pro olomoucké 
atlety mimořádně úspěšná. Na hruď si 
pověsili 26 medailí z mistrovství České 
republiky. Nejúspěšnější atletkou se sta-
la sprinterka Eva Kubíčková.

„Eva se letos ukázala ve skvělé formě. 
Jako juniorka dokázala vyhrát i Mistrov-
ství České republiky žen na sto metrů. 
Svými výkony si řekla i o reprezentač-
ní dres a mimo jiné se představila i na 
mistrovství Evropy v Mnichově. Její časy 
zaujaly i skauty ze Spojených států, kam 
odešla studovat na univerzitu v Orego-
nu. Tak snad se bude zlepšovat i pod 
novou trenérkou a naši republiku dále 

zviditelní,“ řekl její trenér Robert Novotný. 
Velký talent má olomoucký klub 

také v dorostence Martině Mazurové, 
ze které roste excelentní koulařka. Ve 
svém věku dokázala získat dokonce 
i bronzovou medaili na mistrovství re-
publiky dospělých. Do reprezentace se 
dostalo dalších sedm sportovců z míst-
ního klubu. 

Že se v Olomouci dělá vynikající atle-
tika, ukázaly také úspěchy družstev. Tým 
juniorů v Mladé Boleslavi obsadil na šam-
pionátu druhou příčku. Stejnou pozici ob-
sadili také starší žáci, kteří jako outsideři 
dlouho útočili v Třinci dokonce na titul –
utekl jim o pouhé čtyři body.   deš

 ATLETI UZAVŘELI  
 PARÁDNÍ SEZONU  
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž (pro děti a mládež do 18 let) s té-
matem Dobré zprávy. Úkolem soutěžících je ilustrace k pohádce nebo 
příběhu se šťastným koncem. Na příspěvky se těšíme do konce března 
na kterékoliv pobočce knihovny.

 AKCE  

3. 1. 13–17 hodin pobočka Holice – Koláž přání – výtvarná dílnička pro 
děti, při které vyrobíme jeden velký obraz novoročních přání a předse-
vzetí

každý čtvrtek v 15 hodin nám. Republiky – Práce s 3D pery – kreativní 
práce s moderními technologiemi pro děti od 8 let. Mohou se zapojit 
i dospělí. Přihlášky 585 545 123, internet@kmol.cz

9. 1. 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  

9. a 23. 1. 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, dospele@kmol.cz

10. 1. 13–17 hodin pobočka Holice – Kulichy jsou v módě – výroba origi-
nálních čepic z papíru pro děti i jejich doprovod

10., 17., 24. a 31. 1. v 15 hodin nám. Republiky – Robotické hračky – 
kroužek pro děti od 10 let, které budou plnit zábavné mise s naprogra-
movanými roboty (např. s roboty z Hvězdných válek). Rezervace 585 545 
123, dospele@kmol.cz 

11. 1. v 10 hodin pobočka Brněnská – Hrátky s batolátky – setkání nej-
menších dětí v rámci projektu S knížkou do života – Bookstart. Tento-
krát si budeme hrát s barvami.  Rodiče se mohou těšit na tipy na dětské 
knížky. 

12. 1. v 10 hodin nám. Republiky – Být v obraze – díky spolupráci s orga-
nizací SeniorOn se sejdeme nad novými chytrými zařízeními a techno-
logiemi a v klidu si vysvětlíme připojení telefonu k WiFi/internetovým 
datům. Bude čas i na individuální dotazy.

12. 1. 13–17 hodin pobočka Jungmannova – Zimní dílnička – výroba vlo-
ček a zimních dekorací z papíru pro malé i starší děti 

17. 1. 14–16 hodin pobočka Neředín – Šperky 3D perem – výtvarná díl-
nička, kde si dospělí a děti od 8 let mohou vyzkoušet práci s moderní 
technikou. Přihlášky osobně, na 737 115 178 či  neredin@kmol.cz 

19. 1. v 16 hodin nám. Republiky – Linoryt – kreativní dílna. K dispozici 
budou rydla s různými nástavci, matrice i tiskařské barvy a válečky. Vy-
robíme si razítko, vlastní Ex libris nebo jakékoliv obrazy. Přihlášky osob-
ně, 585 545 123 nebo dospele@kmol.cz 

19. 1. v 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Gruzie a Irsko – setkání 
s mladými cestovateli na téma, jak vidíme jiné země my, a jak tyto země 
vidí nás

 VÝSTAVY  

Pobočka Brněnská zve na autorskou výstavu Petry Vránové – najdeme tu 
portréty hrdinek z pohádek, které si dospělí vymýšlejí pro děti, nebo ze snů, 
které se vám zdají před probuzením.

Budovu na náměstí Republiky oživují ilustrace a komiksy z knih Husité a Ře-
mesla, které jsou vtipným zpracováním naší historie. Překvapující informace 
zjistí děti i dospělí.

Na pobočce Jungmannova si do konce února nenechte ujít výstavu o židov-
ské historii na motivy knihy „Cha cha chá, zasmál se Mordechaj“, jejímiž auto-
ry jsou Klára a Tobiáš Smolíkovi.

 POČÍTAČOVÉ KURZY NA MÍRU 

Pro jednotlivce či skupinky je knihovna schopna připravit počítačové kurzy 
různé úrovně. Zdarma. Přijďte se osobně domluvit.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

www.mdol.cz

2. 1. 19:00 A Pan Scrooge - Charles Dickens Činohra

4. 1. 19:00  - 
Louskáček – Kouzelný příběh - Petr Iljič 
Čajkovskij Balet

6. 1. 19:00  - Hraběnka - Jiří Hubač Činohra

7. 1. 15:00  - Baletní dílna Sólo pro tři  

16:00 ZO Dokud nás lež nerozdělí - Joe DiPietro Činohra

8. 1. 10:00 RPP Maková panenka a motýl Emanuel Pohádka

14:00 OPP Maková panenka a motýl Emanuel Pohádka

10. 1. 19:00 B
Cornevillské zvonky - Robert 
Planquette Opereta

11. 1. 19:00 C
Rusalka  - Antonín Dvořák, Jaroslav 
Kvapil Opera

11. 1. 19:00  - 
Královny/ v Divadle na Šantovce - 
Roman Vencl & Michaela Doleželová Činohra

13. 1. 19:00  - 
Dům Bernardy Alby - Federico García 
Lorca Činohra

14. 1. 19:00  - 
Sólo pro tři - Jacques Brel, Vladimír 
Vysockij, Karel Kryl Balet

15. 1. 14:30 NO Fidelio - Ludwig van Beethoven Opera

16. 1. 19:00 K
Hello, Dolly!  - Michael Stewart, Jerry 
Herman Muzikál

19. 1. 19:00 D
Únos ze serailu - Wolfgang Amadeus 
Mozart Opera

20. 1. 19:00 P
Přelet nad kukaččím hnízdem - Dale 
Wasserman Činohra

22. 1. 9:30  - Divadlo, čti! – Avlež Kífla  

16:00 YO
Cornevillské zvonky - Robert 
Planquette Opereta

23. 1. 19:00 A
Přelet nad kukaččím hnízdem - Dale 
Wasserman Činohra

24. 1. 19:00 L Krvavá svatba - Gabriela Vermelho Balet

27. 1. 19:00 V Dokud nás lež nerozdělí - Joe DiPietro Činohra

28. 1. 15:00  - Stepařský workshop Hosté

19:00  - Splašené nůžky - Paul Pörtner Činohra

29. 1. 19:00  - Tlustý prase - Neil LaBute Činohra

30. 1. 19:00 K
Cornevillské zvonky - Robert 
Planquette Opereta

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

www.mfo.cz

6. 1. 
17:00
Reduta

Orchestrální koncert JAMU
Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Vítězslav Novák; Samuel Berčík; Eduard Kostelník, 
Petr Zapletal

12. 1. 
19:00
Reduta

Hledání kořenů a patriotismus v hudbě
Bedřich Smetana, Karel Kovařovic, Anton Bruckner; 
Marek Kozák; Robert Jindra 

15. 1.
10:30
Reduta

Kluci na koštěti aneb podivuhodná dobrodružství 
Edudanta a Francimora
Pohádkové příběhy z knihy Karla Poláčka pro MFO 
upravil a zdramatizoval Václav Málek, hudbu zaran-
žoval Karel Cón; členové Hudebně-dramatického 
studia při MDO, Bedřiška Ponížilová, Marek Řihák

19. 1.
9:30

Reduta

Mimořádná veřejná generální zkouška ke švýcarské-
mu turné
Michail Ivanovič Glinka, Sergej Rachmaninov, Anto-
nín Dvořák; Irina Georgieva; Christian Knüsel 

25. 1.
9:30

Reduta

Mimořádná veřejná generální zkouška ke švýcarské-
mu turné
Petr Iljič Čajkovskij; Christian Knüsel 
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@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!

PROG AM
TELEG PH

LEDEN
so 7 1 film 6+ 140/120 Kč

15:00
TÉČKO: MIKULÁŠOVY 
PATÁLIE: JAK TO CELÉ 
ZAČALO

so 21 1 film 6+ 140/120 Kč

15:00
TÉČKO: DORUČOVACÍ 
SLUŽBA ČARODĚJKY KIKI

po 9 1 film 140/120 Kč

20:00
OZVĚNY NOIR FILM 
FESTIVALU: KLUB RVÁČŮ

po 23 1 film+debata      140/120 Kč

19:00
KINO SCANDI: ONO

út 10 1 debata 140/120 Kč

19:00
TTALK: TOMÁŠ LEBEDA

st 25 1 přednáška          100/50 Kč

18:30
RADOVAN JURKA: VELKÁ ČÍNA 
A MALÝ KAZACHSTÁN

čt 12 1 přednáška          100/50 Kč

18:00
LUCIE DRDOVA, NICOLE STAVA: SBĚRATELSTVÍ 
SOUČASNÉHO UMĚNÍ #4

po 16 1 film 140/120 Kč

20:00
THE DOORS: FINAL CUT

pá 27 1 film 140/120 Kč

20:00
KINO SCANDI: 
DEALER

út 17 1 film 80 Kč

14:00
KINO SENIOR: A PAK 
PŘIŠLA LÁSKA

so 28 1 film 140/120 Kč

20:00
KINO SCANDI: BOMBASTICKÝ 
JOHAN

čt 19 1 perform.          590/500 Kč

19:30
BURLESQUE SHOW 
(ROCKY RŮŽ, NONNA KAREVA 
A ZORYA BLUE)

ne 29 1 film 140/120 Kč

20:00
KINO SCANDI: 
LETNÍ SVĚTLO, A PAK 
PŘIJDE NOC

do 9 2 výstava

PRIMOŽ BIZJAK, ROBERT 
GABRIŠ, MARKÉTA MAGIDOVÁ, 
ANNE NEUKAMP, YULI 
YAMAGATA: BRAVE WORLD

po 30 1 film 140/120 Kč

20:00
KINO SCANDI: DEALER II

OLOMOUC
kalendář 
akcí

2023
4. 2. | Olomoucké 
masopustní veselí
Horní náměstí
masopustní průvod městem  
s doprovodným programem  
a zabijačkou, masopustní jarmark
www.olomouc.eu 

15. 3. – 30. 4. | Paschalia 
Olomucensia
Katedrála sv. Václava, kostel  
sv. Michala, Arcibiskupský 
palác, Biskupské náměstí
11. ročník festivalu, výstavy, 
divadlo, koncerty, čtení z bible, 
uložení ostatků, nasvícení 
katedrály
www.paschaliaolomucensia.cz 

22. 3. – 2. 4. | Jeden svět
Olomouc
24. ročník mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských 
právech 
www.jedensvet.cz 

1.–9. 4. | Olomoucké 
Velikonoce
Horní náměstí
oslavy velikonočních svátků, 
hanácký folklór, velikonoční 
farmářský trh a řemeslný jarmark
www.olomouc.eu

15.–16. 4. | Olomoucký  
tvarůžkový festival
Horní a Dolní náměstí
akce spojená s ochutnávkou 
tvarůžkových specialit, doprovodný 
folklórní program, prezentace 
minipivovarů
tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

18. 4. | Brány památek dokořán
Olomouc
komentované prohlídky, 
doprovodný program v rámci 
Mezinárodního dne památek 
a historických sídel
branypamatekdokoran.olomouc.eu 

20.–23. 4. | Flora Olomouc  
Jarní etapa
Výstaviště Flora,  
Smetanovy sady
jarní etapa mezinárodní zahradnické 
a květinové výstavy a veletrhu 
www.flora-ol.cz 

25.–30. 4. | Academia Film 
Olomouc
Umělecké centrum 
Univerzity Palackého, Kino 
Metropol
58. mezinárodní festival 
populárně-vědeckých filmů
www.afo.cz 

květen – září | Street Art 
Festival 
Olomouc
graffiti exhibice a výstavy 
graffiti umění v centru města 
s mezinárodní účastí graffiti 
a streetart umělců
www.streetart-festival.cz 

9.–21. 5. | Divadelní Flora
Horní náměstí,  
Moravské divadlo, 
S-klub, Divadlo na cucky 
a Umělecké centrum UP
26. ročník mezinárodního 
divadelního festivalu
www.divadelniflora.cz 

10. 5. | Olomoucký majáles 
Univerzity Palackého
Zbrojnice Olomouc
hudba, film, divadlo, umění, 
neziskový sektor, sportovní 
a outdoorové vyžití či literární 
čtení
www.olomouckymajales.cz

11.–27. 5. | Dvořákova Olomouc
Olomouc
21. ročník mezinárodního 
hudebního festivalu
www.mfo.cz 

19. 5. | pátek | 18:00–24:00 
Olomoucká muzejní noc  
Národní zahájení
Olomouc
společná akce olomouckých 
muzeí, galerií a dalších kulturních 
institucí, noční prohlídky expozic 
s doprovodným programem
www.olomouckamuzejninoc.cz 

26.–27. 5. | Olomoucké jarní 
vinné slavnosti
Dolní náměstí
jarní etapa vinných slavností 
www.olomoucka-vinna.cz 

Horní náměstí – podloubí radnice 
 +420 585 513 385 | +420 585 513 392

infocentrum@olomouc.eu |  Olomouc Tourism 
 Olomouc_Tourism |  OlomoucTourism | #myolomouc

Otevřeno denně | tourism.olomouc.eu

INFORMAČNÍ CENTRUM 
OLOMOUC
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Koncert k výstavě – díla perzekuovaných 
autorů doprovodí Posvátné umění  
Přední česká sopranistka mezinárodního 
věhlasu Irena Troupová představí v kla-
vírním doprovodu Jana Duška díla skla-
datelů Pavla Haase, Viktora Ullmanna, 
Ervina Schulhoffa či Hanse Winterberga, 
jejichž životy a tvorbu krutě pozname-
nala, nebo dokonce ukončila nacistická 
perzekuce.

Ullmann, Haas či Schulhoff patřili 

ve třicátých k nejprogresivnějším před-
stavitelům evropské hudební moder-
ny, k následovníkům Gustava Mahlera 
a k žákům Druhé vídeňské školy. Jejich 
životy a talenty však zmařil nacistický 
režim, který je označil za Židy, odvlekl 
do koncentračních táborů a tam zavraž-
dil. Jejich dílo coby „německých sklada-
telů“ zůstalo paradoxně několik dalších 
desetiletí zapomenuto, až v posledních 
20 letech se daří je uvádět i na českých 
koncertních pódiích.

 „Irena Troupová je pěvkyně evrop-
ského věhlasu a na interpretaci tohoto 
repertoáru dlouhodobě spolupracuje 
s klavíristou Janem Duškem. Naše po-
zvání přijala v kontextu aktuální výstavy 
Posvátné umění v nesvaté době,“ podotkl 
produkční Muzea umění Alexandr Jeništa.

Cyklus hudebních zastavení v lednu 
muzeum věnuje projektu, který předsta-
vuje sakrální umění vzniklé v době trvání 
komunistické totality u nás mezi lety 
1948–1989. 
Koncert nazvaný Schließe Deine Augen 
zu, česky Zavři oči své, se koná 19. ledna 
od 19 hodin v sále Mozarteum v Arci-
diecézním muzeu.   pok

Kriminální historii od středověku téměř 
po současnost sepsal Jiří Fiala v nově 
vydané publikaci Olomoucký pitaval. Ta 
nabízí netradiční pohledy do dějin Olo-
mouce i Moravy.

První Olomoucký pitaval vyšel v roce 
1994. Ten současný je druhým, přepraco-
vaným vydáním. „Asi polovina příběhů 
se opakuje, druhá polovina je nových,“ 
uvedl autor, emeritní profesor a literár-
ní historik. Jeho profesní kariéra zača-
la v Pardubicích, kdy krátkou dobu učil 

češtinu na Střední škole Ministerstva 
vnitra. Musel ale mít i kriminalistické mi-
nimum, aby mohl zkoušet u maturit. Kri-
minalistická technika jej tehdy zaujala.

„Vlastně to pak pokračovalo i na 
fakultě, kde jsem se stal správcem 
odkazu Bedřicha Václavka, jeho kra-
mářských písní, což jsou nejčastěji mo-
rytáty, zprávy o zločinech a neštěstích,“ 
podotkl Fiala.

Nový Olomoucký pitaval už zahrnu-
je i příběh lotra Leciána. Začíná kralo-
vraždou Václava III. a končí příběhem 

vraha Kláska z 90. let, jenž spáchal 
Pohořanský masakr. K mání je za krám-
skou cenu 299 korun. „Cena toho pů-
vodního vydání dnes dosahuje i osmi 
set korun,“ podotkl Fiala. 

Jiří Fiala působí dodnes na univerzitě 
pro obor dějin české literatury s orientací 
na 18. a 19. století, folkloristiku, textolo-
gii a ediční techniku. Rovněž se věnuje 
regionální historii a vědeckopopulari-
zační činnosti.  Je laureátem Ceny města 
Olomouce za rok 2011.   pok OLOMOUCKÝ PITAVAL PŘINÁŠÍ  

 SKUTEČNÉ KRIMINÁLNÍ PŘÍBĚHY 

Návrat do 
dětství...
Proměny dětství za posledních 
200 let přibližuje výstava olo-
mouckého Vlastivědného muzea 
nazvaná  Dětský svět – dítětem 
v 19. a 20. století. 

 „Návštěvníkům nabízí pohled 
na to, jak se naše dětství promě-
ňuje, a to se všemi jeho aspekty. 
Nechybí dobové věci, spousta hra-
ček, ale také interaktivní prvky, 
jako je skluzavka nebo speciál-
ní počítačová hra. Dětem chce-
me ukázat, jak se doba změnila, 
a jejich rodiče možná i se špetkou 
nostalgie vrátit do ještě bezsta-
rostných let,“ uvedl ředitel muzea 
Jakub Ráliš.

Výstava je tematicky rozděle-
ná do jednotlivých období, která 
se životem dítěte bezprostředně 
souvisí. Velkou část ale tvoří hrač-
ky. Nejstarší pochází z 19. století, 
další z prvních dekád století nové-
ho a designové kousky jsou ze 
60. let 20. století. 
Výstava potrvá do 27. srpna.   dtx
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Do Olomouce 
přijelo několik 
ambasadorů
Konec uplynulého roku byl v Olomou-
ci ve znamení zahraničních návštěv. 
Přijížděli velvyslanci ze zemí Evrop-
ské unie i ze zámoří.

Španělsko
Vztah Olomouce a Španělska 
v oblastech vzdělávání, kultury 
i partnerství měst projednal s pri-
mátorem Mirkem Žbánkem ambasa-
dor Alberto Moreno Humet.

„Moje návštěva má zejména vzdě-
lávací obsah, jelikož výuka španělšti-
ny se těší v Olomouci velkému zájmu. 
Je to oblast, ve které jste vzorem 
a důležitým zdrojem informací pro 
ostatní vzdělávací instituce po celé 
zemi,“ vysvětlil velvyslanec.

V diskusi ale došlo i na turismus. 

„Španělské turisty bychom mohli společ-
ně motivovat k tomu, aby navštívili Olo-
mouc,“ uvedl Moreno Humet.

Chorvatsko
Kultura, vzdělávání, energetika i naklá-
dání s odpady. To byla stěžejní témata 
společné schůzky primátora s chorvat-
skou velvyslankyní Ljiljanou Pancirovo-
vou. Jak sama vysvětlila, vnímá svůj úkol 
v hledání společných oblastí, pro něž 
následně dokáže zprostředkovat profes-
ní kontakty.

Olomouc zahájila partnerskou spo-
lupráci s Chorvatskem v roce 2016, kdy 
podepsala memorandum o spolupráci 
s městem Makarska, které je proslulým 
letoviskem. „Potřebujeme ale ukázat 
také opačný směr, že Olomouc je město, 
kam se vyplatí přijet. Máme si vzájemně 
co nabídnout a byla by škoda toho nevy-
užít,“ řekl primátor Mirek Žbánek.

Podle Pancirovové by se Chorvati 
mohli v Olomouci učit, jak nakládat s od-
pady. Olomouc zase zvažuje uměleckou 
výměnu pro soubory opery nebo baletu.

Mexiko
Čeští jezuité, hudebníci a lékař. Me-
xická velvyslankyně Rosaury Leono-
ry Rueda Gutierrezová připomněla, 
co nás spojuje. Návštěva velvyslan-
kyně se uskutečnila i v souvislosti se 
stoletým jubileem navázání diploma-
tických vztahů mezi oběma zeměmi. 
„Mexiko bylo první z latinskoameric-
kých zemí, které uznalo samostatné 
Československo. A je také nejvýznam-
nější zemí latinské Ameriky ve vzájem-
ném  obchodu,“ uvedla velvyslankyně. 

Připomněla, že vztahy mezi český-
mi zeměmi a Mexikem jsou ale mno-
hem staršího data. Už v 17. století se 
na misiích v Mexiku podílelo mnoho 
jezuitských misionářů z Čech a Mo-
ravy, v 19. století sem s habsburským 
císařem Maxmiliánem přišli také čeští 
hudebníci, jejichž vliv je v části tradič-
ní mexické hudby dodnes rozpozna-
telný. „Teprve u vás jsem zjistila, že 
některé naše skladby, které důvěrně 
znám od dětství, jsou původně české,“ 
řekla Rosaura Gutierrezová.   via

Olomouc má o jednoho příznivce v Nizozemsku méně. 
Spolupráce ale pokračuje a oslaví výročí 
Ztrátu mezi svými věrnými zahraničními 
přáteli zaznamenalo město Olomouc. Ve 
věku 92 let zemřel v Nizozemsku 
23. listopadu Zwier Slik, jeden ze spolu-
zakladatelů Platformy Olomouc-Veenen-
daal. Tato společnost řídí už skoro třicet 
let spolupráci mezi oběma partner-
skými městy. Příští rok chtějí Olomouc 
a Veenendaal právě toto výročí oslavit. 

„Od samého začátku spolupráce 
v roce 1993 byl Zwier Slik zodpovědný 
zejména za kontakty mezi sportovci, ale 
dařilo se mu sbližovat i podnikatele, soci-
ální pracovníky a radniční úředníky obou 
měst,“ vzpomněla Soňa Horká, někdejší 
vedoucí zahraničního oddělení magist-
rátu. „Pro partnerské vztahy mezi dvěma 
městy je důležité, když stojí na opravdo-
vých přátelstvích konkrétních lidí, což 
byl případ pana Slika,“ dodala současná 

vedoucí zahraničního oddělení Zdeňka 
Podlipská. 

Do Olomouce jezdíval Zwier Slik 
nejen pracovně, ale pravidelně také 
soukromě. Navštěvoval různé akce, na 
Univerzitě Palackého jej hostila katedra 
nederlandistiky, viděl i Centrum ekologic-
kých aktivit města Olomouce Sluňákov. 
Mimochodem, naposledy na Moravu přijel 
sám autem ještě v roce 2019. K Olomouci 
měl vřelý vztah a až do poslední chvíle se 
zajímal o veškeré olomoucké události. 

Letos oslaví partnerství mezi Olomoucí 
a Veenendaalem třicet let. Před pěti roky, 
když se slavilo čtvrtstoletí spolupráce, sešli 
se čeští a nizozemští přátelé ve Veenen-
daalu. Třicáté narozeniny budou probí-
hat v Olomouci. „Chceme u nás uspořádat 
nizozemský den a obrazně řečeno přivézt 
Nizozemsko na jeden den na olomoucké 

Horní náměstí,“ naznačila Podlipská. Osla-
vy jsou plánovány na září.   mif
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Kariéru u sboru zakončil 
medailí za statečnost 
V podstatě na rozloučenou dostal Lukáš Zapletal po téměř 27 
letech u hasičského záchranného sboru medaili za statečnost, 
kterou mu na slavnostním ceremoniálu udělil krajský ředitel 
brigádní generál Karel Kolářík.

Když jede okolo, vzpomene si, že v té hluboké, zatopené 
studni šlo o život. Tehdy z ní v Týnečku vytáhli s kolegy starší-
ho muže, který do ní spadl. Olomoucký hasič Lukáš Zapletal se 
vydal s lezeckým vybavením do desetimetrové hloubky, i když 
tušil, že půjde o nejvypjatější zásah jeho kariéry. 

„Co si tak uvědomuju, tak jsem měl pořádný strach. Za tu 
dobu asi podruhé,“ přiznal Zapletal. Že bude záchrana z hloub-
ky nebezpečná, si uvědomil, až když slanil ke staršímu muži do 
hloubky. „Podíval jsem se nad sebe. Viděl jsem, jak jsou jednot-
livé skruže vydrolené. Navíc víko bylo nestabilní a nedalo se 
pořádně zabezpečit. Dole jsem si byl jistý, že když spadne, po-
hřbí nás oba. Křičel jsem zespodu na kluky, ať záchranu zrychlí. 
Věděl jsem, že dělají maximum, ale čas mi v tom stresu ubíhal 
jinak. Naštěstí vše dobře dopadlo,“ popsal dramatické události.

Udělení medaile jej potěšilo. „Vnímám to jako ocenění mé 
práce a vážím si toho,“ podotkl 
Zapletal. Ví, že práce mu bude 
chybět, ale i kolegové ze směny. 
„Klukům přeju, ať se vždycky 
vrátí bezpečně na stanici, domů, 
za svými rodinami. To je nejdů-
ležitější,“ uzavřel Zapletal.   dtx

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

         

Nabízíme:

- pracovní poměr na dobu neurčitou 
- jistotu pravidelného příjmu
- stabilní místo výkonu práce
- odměňování za velmi dobré pracovní výsledky
- dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
- další volno v rámci programu benefitů
- příspěvek na stravování
- poukazy na čerpání služeb 
- příspěvek na penzijní připojištění
- pomoc při řešení aktuálních problémů s bydlením
- jazykové vzdělání
- finanční příspěvky při důležitých životních událostech 
- půjčky na překlenutí tíživé sociální situace
- možnost rozšíření kvalifikace např. zajišťujeme akreditované kursy 
  poskytování první pomoci i s použitím zdravotnické techniky, střelecký výcvik, 
  sebeobrana, pravidelné doškolování, komunikační tréninky, kursy zvládání
  stresových situací
- zápočet praxe pro uchazeče s přiznaným výsluhovým příspěvkem

                             
                             Požadujeme:

                             - věk od 18 let
                                  - státní občanství ČR
                                  - bezúhonnost a spolehlivost
                                  - zdravotní způsobilost
                                  - ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou
                                  - velmi dobrá fyzická kondice
                                  - výhodou je aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka

                                           

Společně za bezpečnou Olomouc

www.mp-olomouc.cz

Městská policie Olomouc

přijme strážníky

Bližší informace naleznete na:

Moderní z pohledu technického i tech-
nologického vybavení splňujícího nej-
přísnější měřítka – takto lze označit 
nově zrekonstruované operační středis-
ko Městské policie Olomouc.

Tři měsíce trvající rekonstrukce změni-
la nejen operační středisko, ale i zbroj-
ní sklad a další technické místnosti. V té 
době se strážníci museli vypořádat s pro-
vizorními podmínkami, které ale neměly 
na výkon služby zásadní vliv a Olomou-
čané je nijak nepocítili.

„Operační středisko je pomyslným 
srdcem městské policie a má na sta-
rosti koordinaci, komunikaci s hlídkami 

a organizaci všech zásahů. Za poslední 
čtyři roky bylo na něm přijato více než 
padesát šest tisíc oznámení,“ uvedl ředitel 
olomouckých strážníků Pavel Skalický. 

Vzájemná podpora
Při změně ergonomie pracovního pro-
středí došlo i k reorganizaci zasedacího 
pořádku. Nově vedle sebe bude sedět 
strážník mající na starosti tísňovou linku 
a strážník ze spisové služby, kteří se mo-
hou paralelně doplňovat při vytíženosti 
tísňové linky a operativně koordinovat 
činnost hlídek při výkonu služby.

Samotné operační středisko ale není 
jen obsluha tísňové linky. „Dominantou 

celého pracoviště je nová video stěna se 
záběry z městského kamerového dohlí-
žecího systému. Tu tvoří osm velkých ob-
razovek s úzkým rámem a opticky tak vše 
vypadá jako jedno zobrazovací zařízení. 
Tímto se zvyšuje samotný komfort ovlá-
dání, zpřehledňují se výstupy z kamero-
vého systému a vše povede k zefektivnění 
práce obsluhy,“ doplnil ředitel Skalický. 

Nejen parkování
Primátor a velitel strážníků Mirek Žbá-
nek poznamenal, že kamerový dohlíže-
cí systém není jen pro kontrolu špatně 
zaparkovaných vozidel. „Jeho hlavním 
úkolem je dohled nad veřejným pořád-
kem. Za posledních deset let pomohl 
systém odhalit přes sedm tisíc poznatků. 
Ať už šlo o přestupky proti majetku, zjiš-
těné trestné činy, včetně dohledání jejich 
pachatelů, nedovolený pohyb lidí po kul-
turních památkách, znečištění veřejného 
prostranství, nebo porušování městských 
vyhlášek,“ popsal primátor Žbánek. 

Při samotné rekonstrukci došlo k roz-
šíření kamerového systému o dva nové 
kamerové body na křižovatkách ulic 
Schweitzerova a Rooseveltova, doplnění 
stávajících pěti lokalit o pohledové ka-
mery a také bylo pořízeno 22 mobilních 
kamer.   dtx

 OLOMOUČTÍ STRÁŽNÍCI MAJÍ  
 NOVÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO 
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Jak to je s opravou chodníku v ulici Heyrovského a jak zajistit 
odstavení koloběžek na vyhrazených místech?
Děkujeme, že jste s námi nadále v kontaktu, že se zajímáte o své město a že se obracíte se svými otázkami a trápeními na redakci 
Olomouckých listů. Každý tazatel dostane kvalifikovanou odpověď od příslušného odboru magistrátu nebo kompetentního politika 
samosprávy. Nejzajímavější dotazy zde otiskujeme i pro informování ostatních.

Prosím o informaci, zda dojde již konečně na opravu 
chodníku před domem Heyrovského 19-31. Chodník je 
původní od roku 1977 a přes naše časté žádosti se opra-
va stále nekonala. Jen pár drobných úprav na propadlých 
místech. Na mnoha místech v Olomouci se opravuje a na 
nás jako by se zapomnělo.

Na několika místech ve městě jsem objevil nově vyzna-
čené parkování pro koloběžky a kola. Vím, že je to ožeh-
avé téma a že nejsou ještě nastavené právní podmínky, 
a jsem rád, že jde město touto ekologickou cestou, ale 
chci se zeptat, jak docílíte toho, aby tam opravdu lidé 
parkovali koloběžky a ne volně na chodníku? Jak zne-
snadnit možnost půjčování při porušení pravidel? 

Helena Bednářová
Aleš Pátek

Musím říct, že na místní část 
Povel nezapomínáme. V nedáv-
né minulosti to byly především 
rozsáhlé stavební úpravy komu-
nikací, které jsme tam provedli 
v rámci Revitalizace a regenerace 
sídliště Olomouc–Povel prostřed-
nictvím odboru investic. Třetí eta-

pa prací byla rozdělena rovněž na tři části, ale dvě z nich se 
dosud neuskutečnily, nedostaly se do plánu investic.
Vzhledem k tomu, že opravy chodníků a komunikací jsou prová-
děny ve spolupráci s komisí městské části, byla na její doporu-
čení dána přednost chodníku v ulici kpt. Jaroše. Přesto jsme váš 
chodník na Heyrovského prověřili. Jeho stav byl vyhodnocen 
jako zhoršený, a proto je zařazen do plánu oprav na tento rok.

Mirek Žbánek
primátor

Město není provozovatelem sdíle-
né mobility, ale podporuje ji tím, 
že umožňuje parkování sdílených 
kol u cyklostojanů. Doposud se 
elektrokoloběžky mohly odstavo-
vat v místech definovaných pouze 
virtuálně, viditelných v aplikaci 
uživatelů. V Olomouci vzniklo asi 
padesát vyznačených míst, aby bylo jasné, kde kola a elektro-
koloběžky mají být odstavovány. Tím by se mělo zabránit tomu, 
aby se zejména koloběžky odstavovaly na libovolných místech. 
Zda se tím zabrání chaotickému odstavování elektrokoloběžek, 
je věcí provozovatelů a jejich klientů. Předpokládáme, že se 
to může zlepšit, protože by firmy měly mít ve svých aplikacích 
program, který jinde odstavení nedovolí, což zatím všechny zde 
působící služby nemají, přestože na ně město v tomto smyslu 
apeluje.

Tomáš Pejpek
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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Jak bude hospodařit město v roce 2023?
Rozpočet města pro rok 2023 byl schválen na zastupitelstvu v prosinci 2022 v pra-
videlném termínu. Je to jeden ze základních strategických dokumentů města, kte-
rý ovlivní mnoho lidí i záměrů nejen v roce 2023, ale také v některých oblastech 
i v dalších letech. Určitě si vedení města „oddychlo“, protože jeho zpracování stálo 
nemálo sil nejen členů rady města, ale i zaměstnanců magistrátu. Je zde potřeba 
říci, proč jsme rozpočet v této podobě, která byla na zastupitelstvu schválena, za 
koaliční uskupení STAN a Zelené nepodpořili: takto sestavený rozpočet má cha-
rakter „projídání budoucnosti“, protože vede k poklesu investic a zhoršení bilance 
dluhu a hotovosti města. Olomouc je nyní druhé nejzadluženější město za Liber-
cem, který ale snižuje dluh rychleji. Rozpočet je mj. v rozporu s předvolebními 
sliby koaličních stran, kdy koalice sdělovala občanům: Snižujeme zadlužení města 
(ANO Olomouc), V příštím volebním období snížíme zadluženost minimálně o 500 
milionů (ProOl a Piráti) a Vysekáme město z dluhů (Společně). Je to opravdu tak? 
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2023 to tak není. Rozpočet obsahuje oproti roku 
2022 navýšení o 449 mil. Kč v provozních výdajích jednotlivých odborů a současně 
snížení o 158 mil. Kč na investice zajišťované městem. Díky enormnímu navýšení 
vzroste zadlužení města. V roce 2023 ovlivní rozpočet nejen nárůst cen energií, 
ale také navýšení platů zaměstnanců magistrátu dle platných právních předpisů. 
Tyto položky nerozporujeme. Rozporujeme navýšení provozních nákladů téměř 
poloviny odborů, nárůst v oblasti objednávek veřejných služeb nebo nárůst v na-
výšení grantových schémat. Jaké mělo město možnosti pro rok 2023? Několik 
námětů jsme předložili prostřednictvím Ivo Vlacha na jednání Finančního výboru 
Zastupitelstva města Olomouce. Úspory je potřeba hledat v běžných výdajích, 
nikoli investicích. Je potřeba se zamyslet například nad optimalizací dopravní 
obslužnosti, revidovat konverze úrokových sazeb, pracovat s výstupy personální-
ho auditu, který si město nechalo zpracovat v předchozích letech. Hospodaření 
města budeme v průběhu roku sledovat. Sliby koaličních stran, které si určitě vět-
šina z nás pamatuje, budou obtížně splnitelné, protože v prvním roce čtyřletého 
období již neplatí. 

Eva Machová / STAN a Zelení

NÁZOR ZASTUPITELE

JAK VEN Z KRIZE? 
PORADÍ VÁM 
NA „SOCIÁLCE“

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce poskytuje sociální poradenství a nápomoc v nepříznivých sociálních situacích, v nichž jste se ocitli, nebo vám hrozí.

Mám drahé bydlení. A kde vzít na energie?
Na příspěvek na bydlení dosáhnou nově další tisíce domácností! Možná k nim patříte i vy! 
Nevycházím s výplatou, nezvládám platit dluhy. Pomalu nemám ani na jídlo.
Nevím, o co kde požádat. Nerozumím těm složitým formulářům.

Kde nás najdete? 
Na adrese Štursova 1, budova sousedí s parkovištěm OD Kaufland, kousek od hlavního vlakového nádraží.  
Naše poradenství je diskrétní, anonymní a pro každého zdarma. Říct si o pomoc není slabost.  
Pomůžeme vám zjistit, na co máte ve své situaci nárok, a navedeme vás k jejímu řešení. 

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Štursova 1, Olomouc–Hodolany |  585 562 406   mmol.osv@olomouc.eu
Pondělí a středa 8.00–12.00 13.00–17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00–12.00 13.00–15.30

font| Kohinoor Devanagari

a, á, b, c, č, d, ď, e, é, ě, f, g, h, ch, i, í, j, 
k, l, m, n, ň, o, ó, p, q, r, ř, s, š, t, ť, u, ú, ů, v, w, x, y, ý, z, ž
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 cmyk 75 / 0 / 71 / 0
 rgb 44 / 173 / 110
 hex #2cad6e

 cmyk 0 / 0 / 0 / 90
 rgb 60 / 60 / 59
 hex #3c3c3b

MĚSTSKÉ BYTY K PRONÁJMU
Byty v majetku statutárního města Olomouce a Městských bytových domů 
Olomouc, Jižní a. s. a Městských bytových domů Olomouc, Jiráskova a. s.

Topolová 9, č. b. 14, ve 2. NP, o velikosti 1+kk (plocha bytu 38,45 m2). 
Peněžitá jistota 10.000,- Kč. Nájemné 120,- Kč/m2/měsíc, tj. 4.614,- Kč/mě-
síc + zálohy na služby. Prohlídka bytu 4. ledna 16:00–16:15.

Sladkovského 1E, č.b. 8, ve 3. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu 36,91 
m2). Peněžitá jistota 10.000,- Kč. Nájemné 120,- Kč/m2/měsíc, tj. 4.429,- Kč/
měsíc + zálohy na služby. Prohlídka bytu 4. ledna 15:15–15:30.

Sladkovského 1C, č.b. 36, ve 3. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu 39,93 
m2). Peněžitá jistota 10.000,- Kč. Nájemné 120,- Kč/m2/měsíc, tj. 4.561,- Kč/
měsíc + zálohy na služby. Prohlídka bytu 4. ledna, 15:00–15:15.

Fotografie bytů a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.

Žádosti je možné podávat písemně do 11. ledna na Správě nemovitostí 
Olomouc, bytové oddělení, Školní 2, 779 00 Olomouc. 
Telefon: 585 238 119.
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Před sto lety: snad městské kruhy 
uznají uměleckou hodnotu divadla!
Rok 1923 sotva začal. Mezi zprávami o 
krizi v německém Porýní a Porúří, kam 
napochodovala kvůli zajištění demili-
tarizace francouzská a belgická armá-
da, maďarské okupaci části Rumunska a 
nepokojích v Německu by jedna divadel-
ní kritika skoro zanikla. Pro nás má ale 
velkou cenu. Ukazuje, jak na tom bylo 
olomoucké české divadlo před sto lety. 

Jaromír Borecký, spisovatel, básník a 
umělecký kritik starší generace napsal 
v celostátním listu Národní politika člá-
nek o návštěvě olomouckého městského 
divadla. Českého, protože v této době 
koexistovalo v Olomouci české i němec-
ké divadlo. Jelikož Borecký, narozený 
roku 1869, patřil v té době ke generaci 
zkušených a renomovaných kulturních 
osobností, na jeho posudku celkem dost 
záleželo. A ze stejného důvodu, tedy díky 
datu narození, měl Olomouc zafixovanou 
jako německé město s velmi ambiciózní, 
ale politicky bezmocnou českou men-
šinou. Pražská kulturní scéna nejednou 
olomouckým českým kulturním snahám 
pomohla, například dobročinnými sbír-
kami a benefičními představeními ve pro-
spěch stavby Národního domu. 

Proto byl Jaromír Borecký zvědav na 
to, jaké divadlo se v Olomouci hraje. Nej-
prve zažil v Praze několikeré hostující 
vystoupení olomoucké opery. Výbornou 
úroveň by ale bylo možno přičíst tomu, 
že se v Praze chtěli Olomoučané vytáh-
nout. Doma by si přitom mohli vystačit 
jen s běžnou provinciální úrovní. „Když 
slyšel, že v Olomouci hrají Salome, ne-
odolal a jel,“ píší v olomouckém listu 
Moravský večerník. Náročné představení 
opery Richarda Strausse pod taktovkou 
sbormistra a dirigenta Karla Nedbala sle-
doval a velmi ho pak vychválil. 

„Již od prvého výstupu bylo mi zřejmo, 
že jde o nastudování velice pečlivé, pod-
niknuté s láskou k věci a pietou k dílu. 
Karel Nedbal vykonal kus poctivé práce 
se svým souborem. Každý zpěvák na je-
višti, každý hráč v orchestru byl na svém 
místě, celou duší u svého úkolu,“ píše v 
Národní politice kritik Borecký. Zmiňuje i 
ekonomické limity olomouckého diva-
dla. „Překážkou je… zastaralé zařízení, 
co se pultů a osvětlení týče. Toto posled-
ní, nebýt chladnokrevnosti Nedbalovy, 
mohlo málem pokaziti představení, ne-li 
vzbuditi paniku: vypovědělo právě ve vy-
pjatém výjevu Jochanaanově se Salome 

službu, a orchestr nemohl pro tmu hráti. 
Porucha byla však rychle odstraněna a 
Nedbal zachytil pevnou a šťastnou rukou 
souvislost mezi jevištěm a orchestrem. 
I na té příhodě bylo znáti, jak nastudo-
vání jistě v celém personálu zakotvilo,“ 
uznale popisuje pražský znalec, jak Karel 
Nedbal s noblesou zvládl technické ne-
dostatky olomoucké scény.

V závěru své pozitivní kritiky pak 
Borecký zmiňuje nelehkou situaci olo-
mouckého divadla. Byť má slušnou ná-
vštěvnost, příjmy ze vstupného náklady 
na provoz a gáže nepokryjí, takže vy-
žaduje nutně dotace ze strany města, 
případně dalších složek veřejné správy. 
„Doufám také, že rozhodující kruhy měst-
ské i státní uznají uměleckou hodnotu 
souboru a důležitost národní i osvětovou, 
již české divadlo má v posici tak vystr-
čené, jakou jest Olomouc, a neopustí 
podniku, postaveného na uměleckých 
základech,“ vzkazuje do Olomouce v 
lednu 1923 Jaromír Borecký. Onou vystr-
čenou pozicí míní nejspíš právě těžkou 
pozici českého divadla ve městě, které 
bylo až do roku 1918 převážně němec-
ké a českou kulturu ze zásady absolutně 
nepodporovalo. 

Olomoucký redaktor s novinářskou 
zkratkou IF k Boreckého chvále i podpoře 
divadla v Olomouci dodává: „Olomoucké 
divadlo svou uměleckou výší vymyká se 
obvyklému pojmu provinciálních scén. Je 
proto nutno, aby zejména Brno neodbý-
valo zdejší divadlo macešsky a měřilo mu 
stejnou měrou jako divadlu svému. Že i 
stát by se měl konečně rozkývati k po-
skytnutí řádné subvence, je také samo-
zřejmé“. Jako by to nebylo před sto lety, 
ale třeba před pár týdny.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Psí vojna v Olomouci? 
Nový poplatek budí nevoli
V lednu 1923 začíná platit nová 
vyhláška, kterou v předchozím 
roce městu Olomouci posvětil 
moravský zemský výbor. Jde o po-
platek ze psů, konkrétně 20 korun 
ročně za psy hlídací a 60 korun 
ročně za psy ušlechtilých domá-
cích ras. Tato novinka má chudob-
né městské kase přinést navíc asi 
70 tisíc korun, jenže Olomouča-
nům se pranic nelíbí. Lidé si stěžu-
jí a zástupy majitelů psů zkoušejí 
radnici žádat o osvobození z no-
vého poplatku. Marně. 

Školská stávka zatím končí
Olomoučtí rodičové se opakovaně 
bouří a chtějí po radnici, aby řeši-
la nedostatek míst ve školách na 
úkor německé/české části žactva. 
Čeští rodiče říkají, že německé 
školy jsou stále ještě naddimen-
zované díky předchozímu ra-
kouskému vedení města, němečtí 
rodiče zase zásadně odmítají, 
aby se do jejich prostor stěhovaly 
české školy. Od prosince probíhá 
školská stávka, kterou v lednu její 
svolavatelé prozatímně ukončují. 
Výsledná rozhodnutí stávkové ko-
mise mají být tlumočena městské 
školské radě a školským orgánům. 

Sokolové mají v Olomouci 
Moravské hody
Lednové mrazy si zpestřují olo-
moucké spolky pořádáním růz-
ných spolkových veselic a zábav. 
Sokolové pořádají 14. ledna 
v Národním domě Moravské hody. 
Reprezentační prostory luxusní-
ho restaurantu a dvorana hotelu 
se mění díky kulisám v moravské 
vesnické stavení, všude vlají červe-
no-modro-bílé prapory a trikolory 
a sokolové se kochají prohlížením 
moravských lidových krojů. Morav-
ský, česky hovořící venkov, proniká 
agilně do kdysi německé měšťan-
ské Olomouce.   mif

LEDEN 1923 TELEGRAFICKY



TAJENKA
Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice 
vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí 
kolem... 
—  Jan Werich (1905–1980), český herec, 
dramatik a spisovatel
Čtyři vylosovaní výherci obdrží dvě 

vstupenky do olomoucké zoo. Tajenku 
křížovky zasílejte do 19. ledna na adre-
su: Magistrát města Olomouce,  Horní 
náměstí – 583, 771 27 Olomouc. Obálku 
označte heslem „Tajenka“. Elektronicky 
můžete vyluštěnou tajenku zaslat na ad-
resu: tajenka@olomouc.eu. Nezapomeňte 

prosím uvést své jméno, telefon a doručova-
cí adresu. Tajenka z minulého čísla: Ono 
je lepší mluvit s chytrým člověkem o ně-
čem hloupém než s hlupákem o něčem 
chytrém. (Jan Werich)
Úspěšní luštitelé: Ladislav Bilan, Josef 
Navrátil, Eva Pijáčková.

SUDOKU
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Easy Sudoku Puzzles 8 
www.printablesudoku99.com 
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Kalendárium 
2023

Prodejní výstava modelů a sběratelství
expozice a prodej hraček

For Model
17.—19. 3.

Flora Olomouc
20.—23. 4.
Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh

Zahradnické trhy

Flora Olomouc –
Hortikomplex 
5.—8. 10.
Výstava ovoce, zeleniny a školkařských 
výpěstků

Zahradnické trhy
Olima – festival gastronomie

Svět kostek
18.—19. 11.
Mezinárodní výstava LEGO® modelů

Vyznání růžím
10.—11. 6.
Výstava a festival v olomouckém rozáriu

Moravia Sport Expo
16.—17. 6. 
Veletrh sportovních potřeb

Živé pasti
20. 5.—4. 6.
Výstava masožravých rostlin
Sbírkové skleníky ve Smetanových sadech

 
Klenoty pralesa 
21. 10.—5. 11.
Výstava orchidejí a tropických rostlin
Sbírkové skleníky ve Smetanových sadech

Změna termínů vyhrazena.
Aktuální informace na:
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OLOMOUCKÉ 
MASOPUSTNÍ VESELÍ 

Sobota | 4. 2. 2023 | 9:00–15:00 | Horní náměstí
masopustní průvod a rej masek | hanácké folklorní soubory 
domácí zabijačka | zabijačkové speciality a další masopustní dobroty 
cimbálovka | masopustní jarmark | zvířátka z farmy 
zve statutární město Olomouc | vstup zdarma | změna programu vyhrazena | www.olomouc.eu
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