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 STO MILIONŮ KORUN NA OPRAVY 
 ZASTÁVKY, VOZOVKY, CYKLOSTEZKY I LÁVKY 
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Programové prohlášení:
Dvanáct bodů dalšího rozvoje 

Fond pomůže olomouckým 
dětem s úhradou kroužků 

Dvořákovu Olomouc letos 
střídá třídenní festival MFOpen
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Spořicí účet bez omezení, pouze na nové pobočce Trinity Bank

OLOMOUČÁCI
Na nové pobočce Trinity Bank pro vás 
máme spořicí účet s rekordním úrokem 
6,08 % ročně. Bez omezení výše vkladu 
a s garancí sazby 6,08 % ročně až do 
konce června. Tato nabídka platí pouze 
na pobočce Trinity Bank na adrese 
Horní náměstí v Olomouci.

Přijďte do Trinity Bank.

Platí pro nově založené účty - spořicí účet Výhoda+ s marketingovou akcí Dobrý klient, garance sazby do 30. 6. 2023.
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V TOMTO ČÍSLE

DOTYKY MORAVY – NÁVRHY
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

MISTR ZDENĚK VACEK 
– MALUJE A MALUJE

OLOMOUC SLAVILA S HANÁCKÝM 
PLUKEM VÍTĚZSTVÍ LEGIONÁŘŮ

Práce studentů brněnské fakulty 
architektury ztvárňují ideovou podobu 
III. etapy protipovodňových opatření.

Tomáš Brenza
státní zaměstnanec

Veronika Ronzová 
učitelka v mateřské škole  

Marcela Predikantová   
ekonomka  

Masopust mám moc rád. Do 
Olomouce patří, proč by ne. Na 
náměstí se mi líbí, je to oživení 
centra.  

Nevadí mi, když zábavu, která 
patří na vesnici, dají i do města. 
Byly na to jenom pozitivní reakce 
a stmeluje to lidi. 

Patří na vesnici, kde se obchází 
jednotlivé domečky a hostí se lidé 
v kostýmech. Ve městě to je spíš 
takové jenom jako. 

GLOSA

Masopust, obecně karneval, je 
v křesťanské kultuře mezidobí po svátku 
Tří králů 6. ledna do Popeleční středy 
(pohyblivého svátku), popřípadě tři 
jeho závěrečné dny, kdy vrcholí bujaré 
karnevalové veselí, jehož účastníci 
mnohdy kryjí svou identitu bizarními 

maskami, škraboškami či maškarami. 
Masopustní obyčeje se nyní chvályhodně 
objevují i v Olomouci. Připomeňme v té 
souvislosti, že česká premiéra vynikajícího 
lyrického dramatu Josefa Topola Konec 
masopustu, psaná původně pro Národní 
divadlo, se uskutečnila 27. dubna 1963, 
tedy před 60 lety, právě v olomouckém 
Divadle Oldřicha Stibora. Koncem 

masopustu byl dramatikem symbolizován 
zánik tradiční vesnice způsobený 
socialistickou kolektivizací. Inscenace 
Topolovy tragikomedie však neztrácejí své 
poselství, neboť i naše doba se bohužel 
odehrává po konci svého masopustu… 
 
Jiří Fiala 
literární a regionální historik   

Patří podle vás masopust také do Olomouce?

Rozhovor s olomouckým výtvarníkem, 
malířem, grafikem a tvůrcem, který 
má na svém kontě tisíce děl.

Přesně před sto lety lidé slavili 
výročí jednoho z nejdůležitějších 
vojenských vítězství Velké války.
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ANO NEVÍM NE

OBSAH / ANKETA

RYCHLOSCHŮZE. PŘEDSEDOVÉ
KOMISÍ SE SETKALI S ÚŘEDNÍKY

Freskový sál v Komeniu zažil neobvyklé 
pilotní setkání úředníků magistrátu 
s předsedy komisí městských částí.

PRVNÍHO DUBNA MŮŽETE UKLIDIT
ČESKO I OLOMOUC

Do akce Ukliďme Česko se může zapojit 
kdokoliv – jednotlivci i rodiny nebo 
dobrovolné či pracovní skupiny.

ZLATÉ LOUČENÍ ATLETKY
BARBORY ZATLOUKALOVÉ

Na mistrovství republiky v pražské
Stromovce ukončila svoji sportovní
kariéru opravdu stylově. Zlatem.
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PROBÍHAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 27. března Fügnerova – uzavírka komunikace, 
 omezení stání
1.–23. dubna I/35 Olomouc-estakáda – uzavírka 
 komunikace – oprava povrchu najížděcích  
 ramp Baumax, Jeremenkova
do 4. dubna Janíčkova, Cihlářská – částečná a úplná  
 uzavírka komunikace a chodníku

do 19. dubna Pasteurova – uzavírka komunikace – 
 rekonstrukce parovodu (2. etapa)
do 2. června Slavonínská – uzavírka chodníku 
 a části komunikace – vodovod
do 9. července  Karolíny Světlé – uzavírka chodníku 
 a části komunikace 
10.–30. července Pasteurova – uzavírka komunikace – 
 rekonstrukce parovodu (3. etapa)

OZNÁMENÍ

Svoz komunálního odpadu z chatových 
oblastí bude zahájen v pondělí 3. dubna. 
Další svozy pak budou probíhat pravidelně 
vždy v pondělí až do konce října. Stano-
viště v chatových oblastech jsou určena 
výhradně k ukládání komunálního odpa-
du z produkce chatařů, nejlépe v uzavře-
ných obalech. V žádném případě neslouží 
k ukládání stavebního či velkoobjemového 
odpadu, pneumatik, vysloužilých elektro-
spotřebičů nebo nebezpečného odpadu.

Triggers. Do konce března vystavuje v Ga-
lerii Caesar svá plátna David Jedlička.

V neděli 19. března můžete od 15 hodin 
navštívit v chrámu Neposkvrněného po-
četí P. Marie ve Slovenské ulici hudeb-
ně-literární komponovaný koncert na 
texty Arnulfa z Lovaně v překladu Josefa  
Hrdličky. Zazní skladby J. S. Bacha, G. Te-
lemanna, F. Schuberta, P. I. Čajkovského, 
G. Mahlera a J. Bernátka.

Když části jsou větší než celky. Václav 
Bělohradský v úterý 28. března v 17:00 
v Knihovně města Olomouce na náměstí 
Republiky. 

V galerii Mona Lisa vystavují díla Old-
řicha Kulhánka, významného českého 
grafika, ilustrátora, tvůrce současných 
bankovek a známek. Otevřena bude do 
1. dubna.

Až do konce dubna může kdokoliv soutě-
žit o knihu Haruki Murakamiho a tisíciko-
runovou poukázku do Möbelixu tím, že 
odpoví na otázky týkající se knih toho-
to autora. Soutěžní lístky jsou na webu 
www.kmol.cz či přímo v půjčovnách 
a pobočkách Knihovny města Olomouce.

Vědecká knihovna nabízí možnost půj-
čit si vedle knih nově také deskové hry. 
Tato nevšední aktivita bude zaháje-
na prvním deskohraním, 22. března od 

17:00. Čtenáři mohou návštěvu knihovny 
spojit s přednáškami a autorským čte-
ním a také vyplnit anketu spokojenosti. 
Vědecká knihovna také vyhlásí a ocení 
nejlepšího čtenáře za předcházející rok. 
Více na www.vkol.cz.

Z důvodu náhlé nemoci choreografa 
Cayetana Sota, který měl s olomouckým 
baletním souborem připravit Bolero & 
Carmen/Carmen Carmen, přišly v úvahu 
i možnosti zrušení premiéry. Nakonec ale 
diváci Moravského divadla o slíbená díla 
nepřijdou. V šibeničním termínu se poda-
řilo domluvit náhradu v podobě Giorgia 
Madia. Se změnou choreografa přichází 
i změna názvu. Inscenace se nově jmenu-
je Bolero & Carmen.

Na adrese 8. května 27 začal v Olomou-
ci fungovat Family Point. Bezbariérový 
prostor přátelský rodině, kde najdete vše 
potřebné pro péči o dítě.

Další ocenění příslušející jednomu z nej-
špičkovějších pracovišť ve svém oboru 
získala II. interní klinika – gastroentero-
logická a geriatrická Fakultní nemocnice 
Olomouc. Stala se totiž jedním z prvních 
šestnácti českých pracovišť, která získa-
la status Centra vysoce specializované 
péče pro digestivní endoskopii. Ve své 
spádové oblasti tak bude přednostně za-
jišťovat špičkové výkony v oblasti slinivky 
břišní a žlučových cest a endoskopickou 
léčbu časných nádorů trávicí trubice.

Zkáza totálního myšlení se odehraje 
14. března od 19 hodin v Divadle na cuc-
ky. Ženské mýty a obsese podle Mar-
guerity Durasové v režii Júlie Rázusové 
v podání Natalie Golovchenko, Táni Malí-
kové a Zdeňka Lambora.

Kniha Mezi tebou a mnou autora Marka 
Hnily byla Olomouckým krajem jmeno-
vána na cenu Magnesia Litera v katego-
rii české prózy. Její umělecká hodnota 
i autorův pohled na literaturu obecně 

stojí za pozornost. Hnila svým originál-
ním přístupem prosazuje myšlenku lart-
pourlartismu a poukazuje na povrchnost 
uvažování a očištění se od toxicity lid-
ského charakteru. Kniha se pozastavuje 
nad směry stoicismu a nihilismu a jejich 
křehkou hranicí. Elektronická verze knihy 
je zdarma.

Pozoruhodné osudy rodiny Plhákových, 
která před sto lety postavila v osadě 
Háj nedaleko Mohelnice rondokubis-
tickou vilu a architektonicky zajímavou 
hydroelektrárnu, přináší první letošní 
výstava Muzea umění Olomouc nazva-
ná Pohnutá historie / Elektrárna a vila 
v Háji u Mohelnice. Výstavu, která začíná 
23. března, připravil Pavel Zatloukal na 
základě své publikace O čem stavby roz-
právějí. Lze ji brát i jako tip na výlet.

Válka Roseových bude v březnu nejčas-
tějším titulem na jevišti Divadla Tramta-
rie. Zběsilá černo-černá komedie, která 
cupuje na kousky romantickou předsta-
vu ideálního partnerského soužití, se 
hraje 17., 18., 22. a 24. března. Vynikají-
cí herecké výkony Jana Ťoupalíka, Báry 
Šebestíkové a Marka Zahradníčka jsou 
naprosto nevhodné pro diváky s oslabe-
nou bránicí.
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ: 
DVANÁCT BODŮ DALŠÍHO ROZVOJE MĚSTA

Rada města Olomouce schválila 13. února programové prohlášení do roku 2026. Dvanáct hlavních 
programových bodů podepsali za současnou koalici primátor Miroslav Žbánek (ANO 2011), Otakar Štěpán 
Bačák (spOLečně), Tomáš Pejpek (ProOlomouc) a Viktor Tichák (Piráti).



6        www.olomouc.eu PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Současná koalice chce Olomouc i nadále 
směřovat mezi vyspělé, moderní, rozví-
jející se evropské metropole s vysokou 
kvalitou života.  

PAVEL KONEČNÝ

V preambuli programového prohláše-
ní stojí, že strany a hnutí zastoupené 
v Radě města Olomouce si jsou vědo-
my odpovědnosti za zajištění řádného 
fungování města. Jeho cílem je vytvo-
řit otevřené, stabilní a funkční prostře-
dí pro co nejefektivnější správu města 
a jeho další rozvoj v kontextu celostát-
ní ekonomické, společenské a energe-
tické situace.

Zadlužení a voda
Městská rada chce do konce svého 
mandátu nadále snižovat zadlužení 
města a převzít zpět vodohospodář-
skou infrastrukturu.

„Kromě celkového snížení dluhu 
chceme vést proinvestiční politiku. Nově 
zřízená investiční komise se bude zabý-
vat každoročním, střednědobým a dlou-
hodobým investičním plánem, jejich 
tvorbou, aktualizací a naplňováním. In-
vestice a opravy chceme směřovat pře-
devším do majetku ve vlastnictví města, 
a to za využití evropských i národních 
dotačních prostředků. V tomto volebním 
období chceme převzít i provoz části 
městské vodohospodářské infrastruk-
tury a pokračovat v přípravě přecho-
du provozování celé vodohospodářské 
infrastruktury městem,“ uvedl primátor 
Miroslav Žbánek.

Zelená strategie
Voda je v hledáčku pozornosti radních 
i kvůli suchu a změně klimatu i kvůli 
protipovodňové ochraně města formou 
přírodě blízkých opatření. Město má při-
praveny akční plány Adaptační a miti-
gační strategie a bude je nyní naplňovat. 
„Patří sem i revitalizace a zakládání no-
vých parků přímo ve městě. Konkrétně se 
to týká lokality na Lazcích v Dlouhé ulici, 
ASO parku poblíž centra, Švýcarského 
nábřeží nebo východní části Hradiska,“ 
vyjmenoval náměstek primátora Otakar 
Štěpán Bačák. Doplnil to také zájmem 
o navazující zeleň mimo intravilán, na-
příklad v Lošově nebo Slavoníně.

S postojem k přírodě úzce souvisí 
i nakládání s odpady. „Budeme pokra-
čovat v projektové přípravě ekologické 

a energeticky úsporné likvidace čistíren-
ských kalů, rozšiřovat síť polopodzem-
ních kontejnerů na tříděný odpad, ale 
hlavně chceme vybudovat nové odpado-
vé centrum s třídicí linkou,“ dodal náměs-
tek Bačák.

Cyklostezky i mapy
Neméně důležitá je v nadcházejících le-
tech pro město oblast dopravy. Vedení 
Olomouce zastává vyvážený přístup pro 
všechny formy dopravy a město by mělo 
být přívětivé pro chodce a cyklisty. Tomu 
napomůže rozvoj kvalitní a udržitelné 
hromadné dopravy, ucelená koncepce 
parkování a naplňování cílů definova-
ných v Plánu udržitelné mobility města 
Olomouce. „Nadále budeme rozšiřovat 
síť cyklostezek a cyklotras, a to i ve spo-
lupráci s okolními obcemi. Týkat se to 
bude tras Neředín–Topolany, Samotiš-
ky–Droždín–Bystrovany, ale i Jeremen-
kovy ulice nebo městské části Holice,“ 
nastínil za koalici náměstek primátora 
Tomáš Pejpek.

Město se chystá modernizovat tram-
vajovou trať v Brněnské ulici a opravit 
tam podchod v Pionýrské. Počítá i s re-
konstrukcí tramvajové trati v ulicích 
Palackého – Litovelská – třída Míru. 
Dokončena bude hala pro odstavování 
tramvají poblíž hlavního nádraží. 

Vedení města myslí na vzdálenou 
budoucnost, souvisí s tím sledování 
hlavních urbanistických koncepcí, jako 
jsou estetizace veřejného prostoru, ze-
lené klíny v městské zástavbě, okruh 
parků v centru i aktivizace příměstské 
krajiny. „Na stole máme přepracova-
ný územní plán a bude na nás, aby-
chom dotlačili jeho změnu do konce. 
Chceme, aby se ve městě dařilo byto-
vé výstavbě, ale ne aby tady vznikaly 
noclehárny. Rovněž budeme kultivo-
vat historické jádro včetně dopravního 
zklidnění a omezení vizuálního smogu,“ 
podotkl náměstek Pejpek. 

V plánu je i nastartování revitalizace 
tržnice a starého autobusového nádraží, 
ale i plnohodnotné ustavení útvaru hlav-
ního architekta. „Aby to bylo jako v jiných 
českých městech, kdy v jeho čele stojí 
architekt, a ne zeměměřič,“ poznamenal 
náměstek Pejpek. 

Byty pro potřebné
Nová koalice nezapomíná ani na obyva-
tele či návštěvníky města. Dostupnost 
bydlení včetně výstavby 50 městských 
bytů, podpora nízkopříjmových rodin 
a naplňování Komunitního plánu sociál-
ních služeb je jednou z možností. Mezi 

novými položkami je i zřízení Městské 
rady seniorů. Olomouc bude zároveň 
modernizovat mateřské a základní školy 
a zvyšovat jejich kapacitu.

Zdravý životní styl je jednou z prio-
rit. Rada města bude rozšiřovat okruh 
workoutových hřišť a prostranství pro 
aktivní odpočinek, stejně jako propojovat 
rozvoj mládeže a profesionálního sportu. 
„S tím souvisí vyřešení budoucnosti zim-
ního stadionu, modernizace plaveckého 
bazénu či postavení sportovní haly při 
Základní škole Holečkova,“ doplnil pri-
mátor Žbánek.

Město květin i festivalů
Olomouc nadále zůstane městem kvě-
tin, kultury a atraktivním cílem turistů. 
S tím souvisí plánované investice do 
rozvoje zoologické zahrady i Výsta-
viště Flora nebo zajištění víceletého 
financování stěžejních kulturních akcí 
i podpora kulturních spolků. „V plá-
nu je restaurování sloupu Nejsvětější 
Trojice, stejně jako dokončení obno-
vy Jihoslovanského mauzolea nebo 
příprava restaurování Terezské brány 
a naslouchacích chodeb ve Smeta-
nových sadech, či realizace projektu 
Muzejní čtvrti,“ shrnul náměstek pri-
mátora Viktor Tichák. Zrovna tak je na 
stole nová pobočka městské knihov-
ny v Trnkově ulici nebo optimalizace 
organizační struktury divadla a filhar-
monie.

Město chce nadále posilovat spolu-
práci s Olomouckým krajem či Univerzi-
tou Palackého, obcemi, podnikatelským 
sektorem, profesními komorami a svazy 
či partnerskými městy. Olomouc chce 
i v budoucnu být bezpečným a chytrým 
městem využívajícím aplikace a inovace 
typu Smart City.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
ZÁSADNÍ SMĚRY A CÍLE

1.  Olomouc efektivně hospodařící
2.  Olomouc pečující
3.  Olomouc vzdělaná
4.  Olomouc v pohybu
5.  Olomouc bezpečná
6.  Olomouc prosperující a krásná
7.  Olomouc zdravá a aktivní
8.  Olomouc respektující přírodu
9.  Olomouc kulturní a přitažlivá
10.  Olomouc přátelská
11.  Olomouc moderní a chytrá
12.  Olomouc transparentní 
 a otevřená
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Do 24. března potrvá výstava návrhu 
protipovodňových opatření na severu 
města vytvořená studenty Fakulty ar-
chitektury Vysokého učení technického 
Brno. Studentské práce, které ztvárňují 
ideovou podobu, najdete v zrcadlovém 
sále magistrátu v Hynaisově ulici pod ná-
zvem Dotyky Moravy.

Vytvořením ideové podoby III. etapy pro-
tipovodňových opatření i detailnějším 
řešením jejich dílčích částí se brněnští 
studenti zabývali pod vedením architek-
ta Jana Mléčky a krajinářské architektky 
Ivy Novotné. 

„Řeka Morava má pro Olomouc velký 
význam. Proto je důležité vytvářet har-
monické prostředí, kdy bude město chrá-
něné, ale zároveň v souladu s přírodou,“ 
říkají autoři projektu. Na Lazcích, kudy 
řeka protéká, vytvořili například kaská-
du přírodních říčních pláží, v městské 
části Černovír zase amfiteátr. Koncepce 
návrhů studentů brněnské architektury je 

založena především na zpřístupnění řeky 
lidem, vytvoření pobytových míst a pro-
pojení místních částí. 

Futurama
Další část výstavy studentských prací, 
symbolicky nazvaná Futurama, ukazu-
je i spolupráci s Univerzitou Palackého 
a slouží k prezentaci výzkumu progresiv-
ních technologií zemědělského pěstování. 
Kombinuje zemědělské využití půdy spolu 
s fotovoltaickou elektrárnou, pěstování 
rostlin na vodě či intenzivní způsoby ver-
tikálního zemědělství za využití hydropo-
nických či aeroponických principů. 

Třetí etapa
Jedná se o spolupráci města Olomouce 
– vyhlašovatele soutěže, Fakulty archi-
tektury VUT a administrátora soutěže 
CCEA MOBA. Projekt studentů brněnské 
architektury se stane zároveň i podkla-
dem pro veřejnou debatu nad zadáním 
architektonicko-krajinářské soutěže na 

III. etapu protipovodňových opatření, 
kterou bude město vyhlašovat. 
„Naším cílem je obnovení městotvor-
ných funkcí řeky Moravy tak, aby kolem 
ní vznikla poříční zóna, která jako zelená 
páteř města nabídne veřejnosti prostor 
pro pohybové aktivity a rekreaci v přírod-
ním prostředí. Součástí těchto protipo-
vodňových úprav bude i revitalizace řeky 
přírodě blízkým způsobem. Můžeme se 
těšit na to, že řeka a vodní biotopy dosta-
nou více prostoru ke svému uplatnění,“ 
řekl náměstek primátora Tomáš Pejpek. 

Připravovaná III. etapa protipovodňo-
vých opatření naváže na loni dokončené 
úpravy řeky Moravy v centru Olomouce. 
Od mostu v ulici Komenského pokraču-
je na sever proti proudu řeky Moravy 
a Trusovického potoka až do Černovíra. 
Protipovodňové úpravy krajiny v severní 
části Olomouce budou ukončeny příčnou 
ochrannou hrází mezi Černovírem 
a Řepčínem.   vez

 DOTYKY MORAVY – NÁVRHY  
 PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

WORKSHOP 
Výstavu doprovodí 15. března 
v 17 hodin také workshop na téma 
zadání architektonicko-krajinář-
ské soutěže III. etapy protipovod-
ňových opatření. 

Interaktivní výstava For Model přinese letos i noční vidění
Tři dny plné zážitků čekají návštěvníky 
interaktivní výstavy For Model na olo-
mouckém Výstavišti Flora. 

Jedna z největších tuzemských akcí za-
měřených na modely, sběratelství a také 

digitální technologie, hry, hračky i sta-
vebnice loni přilákala více než 15 tisíc ná-
vštěvníků. Zvýhodněné vstupenky jsou již 
nyní na webu olomouckého výstaviště. 

„Chceme návštěvníkům přinášet nové 
zážitky, proto letos představíme také 
zajímavé exponáty ze světa optiky, noč-
ního vidění, netradičního vozového par-
ku a unikátního televizního prostředí,“ 
přiblížila některé z novinek manažerka 
výstavy Lenka Weiserová.

V části věnované leteckému mode-
lářství budou zastoupena letadla všech 
kategorií a doplní je volnočasové drony. 

Navazující expozice 3D tisku RC modelů 
letadel bude rozšířena o 3D tištěná po-
hyblivá zvířátka. 

Vodní plocha umístěná přímo do 
pavilonu A bude patřit lodním mode-
lářům a jejich plachetnicím, ponor-
kám i bojovým plavidlům a své místo 
budou mít na výstavě také autodráhy, 
hasičské modely, modely stavebních 
strojů a kamionů. 

V pavilonu E si na své přijdou milovní-
ci železničních modelů různých měřítek.

Interaktivní výstava For Model se 
koná od 17. do 19. března.   dtx
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Pět olomouckých základních škol hledá ředitele
Město vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa 
ředitelů a ředitelek pěti olomouckých základních škol. Rada 
města zároveň odsouhlasila jmenování konkursních komisí 
pro posuzování uchazečů. Přihlášky mohou zájemci podávat 
do 14. března.

„Jako zřizovatel musíme přistoupit k vyhlášení konkursních 
řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů v pěti základních ško-
lách. V poměrně krátkém čase se totiž odehrává několik zásad-
ních událostí, které ve svém důsledku vyvolají změny ve vedení 
škol,“ uvedl náměstek primátora pro školství Viktor Tichák. 

Ve třech případech odcházejí ředitelé škol na vlastní žádost, ve 
čtvrtém případě se jedná o ukončené funkční období a v tom po-
sledním je důvodem končící termín jmenování do vedoucí pozice.

Na vlastní žádost se vzdali funkce ředitelé ze škol Demlova, 
Mozartova a Stupkova. V Základní škole Zeyerova končí ředitelce 
šestileté funkční období k 31. červenci a ve Fakultní základní škole 
a Mateřské škole Holečkova je důvodem uplynutí lhůty pro pově-
ření řízení školy, které bylo na dobu určitou do 24. července.

Na místa ředitelů a ředitelek vyhlásilo město konkurzní řízení. 
Městská rada zároveň odsouhlasila požadavky pro výběrová ří-
zení a v souladu s vyhláškou jmenovala komise pro posuzování 
uchazečů. „Kromě toho, že chceme přitáhnout do vedení našich 
škol kvalitní ředitele, usilujeme tím zároveň o transparentní způ-
sob jejich výběru,“ objasnil náměstek Tichák. 

Konkurzní komisi pro výběr uchazečů tak tvoří vždy dva čle-
nové určení zřizovatelem, jeden člen určený ředitelem krajské-
ho úřadu, dva určení Českou školní inspekcí, jeden člen, kterým 
je pedagogický pracovník školy, jeden školní inspektor a jeden 
zástupce školské rady.

„Jsem přesvědčen, že takové složení výběrové komise je od-
borné, méně politické a odráží více pohledů na práci ředitele 
a vizi školy. Bez dobrých lídrů se totiž školství nepohne. Pozice 
ředitele školy je klíčová i pro její rozvoj a má velký vliv na to, 
jak se ve škole učí a jak se tam děti cítí,“ vysvětlil Tichák.

Veškeré informace jsou zveřejněny na úřední desce Magist-
rátu města Olomouce.   ste

Barvám Neutečeš 
Devátý ročník závodu Barvám Neutečeš 
v Olomouci doslova proběhne 
13. května. Na sportovně zábavné akci 
čeká na účastníky pětikilometrová trať 
s pěti barevnými zónami. Každopádně 
nejde ani tak o sportovní výkony, jako 

o to si běh pořádně užít. Děti či dospě-
lí, jednotlivci či skupiny – zúčastnit se 
může úplně každý. Opravdovým vítězem 
je ten, kdo si užije nejvíce zábavy, proto 
se akce účastní i ti, kdo trať nikdy před-
tím neabsolvovali.
Více informací k závodu najdete na 
webu barvamneuteces.cz.   ise

KUP DO 31. BŘEZNA

A UŠETŘÍŠ AŽ 400 KČ

slavnosti.cz

RYBIČKY 48
TŘI SESTRY  MIRAI
POKÁČ  HORKÝŽE SLÍŽE

KALI  WOHNOUT   INÉ KAFE 
WALDA GANG  ALKEHOL 

SAUNOVÁNÍ  SAUNOVÁNÍ  
PRO SENIORYPRO SENIORY
SAUNOVÁNÍ  
PRO SENIORY

Pro návštěvníky  
bude zajištěno: 
•  snížená teplota sauny na 80 - 85 °C
•  pitný režim
•  zkušený a proškolený personál
•  venkovní whirlpool, parní lázeň,  

bio sauna 65 °C
•  tematicky laděné saunové ceremoniály  

a ochutnávky masáží

Výhody saunování:
Přináší psychickou pohodu a uklidňuje 
Posiluje imunitní, respirační a  kardiovaskulární 
systém 
Tlumí zdravotní potíže
Celkové povzbuzení funkcí organismu

Pravidelným saunováním 
si můžete i v pokročilejším 
věku zlepšit kvalitu života  
a zpomalit proces stárnutí.

dle aktuálního 
rozpisu

Relaxační program pro  

všechny seniory: Každou  

středu od 10:00 do 14:00hod

Cena 170,- Kč/ 120min
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Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v tuto 
dobu eviduje zvýšené množství výtlu-
ků a podobných vad komunikací. Stejné 
je to i ve městě. V obou případech lze 
uplatnit případnou škodu na vozidle.

Každoroční nerovnosti způsobují okolní 
vlivy doprovázené škodlivými změnami 
teplot. „Noční mrazy či sněžení přes den 
střídané sluncem a teplotními šoky při-
spívají k rozpadu povrchů vozovek, které 
operativně opravuje smluvená údržba. 
Některé vady jsou na místě opraveny, větší 

plochy poruch čeká později rozsáhlejší re-
konstrukce,“ řekl za ŘSD Miroslav Mazal.

Přesto na silnicích dochází k proražení 
pneumatik nebo zkřivení disků kol. Maji-
tel vozidla může požádat ŘSD, případně 
Technické služby města Olomouce o ná-
hradu škody způsobenou nerovností či 
jinou závadou na vozovce. 

Nejjednodušším postupem je na-
vštívit web www.rsd.cz a zvolit mož-
nost Hlášení škodní události a vyplnit 
formulář. Součástí hlášení jsou úda-
je o majiteli vozidla, kontakt na řidiče, 

fotodokumentace místa, popis události 
a škody. Výhodou k vyřízení je doložení 
protokolu od Policie ČR. 

ŘSD je ale správcem pouze silnic 
I. třídy, silnice II. a III. třídy jsou majetkem 
Olomouckého kraje. 

Město Olomouc vlastní 300 kilomet-
rů místních komunikací. „Od zimy do jara 
evidujeme na místních komunikacích zvý-
šené množství závad vzniklých škodlivým 
působením klimatických podmínek. Tyto 
závady jsou buď ihned operativně od-
straňovány prostřednictvím Technických 
služeb, nebo je do doby odstranění záva-
dy provedeno jejich označení přechod-
ným dopravním značením. I přes tento 
fakt může docházet k drobným nehodám, 
a tím i škodám na vozidlech,“ uvedl Marek 
Černý, vedoucí odboru dopravy a územní-
ho rozvoje magistrátu.

Majitel auta může požádat o náhradu 
škody odesláním veškerých materiálů na 
e-mail skodniudalost@tsmo.cz. Součástí 
hlášení by i v tomto případě měly být úda-
je o majiteli, řidiči a popis škodní události 
s fotodokumentací.   mmo

 VÝTLUKY: JAK UPLATNIT  
 NÁHRADU ŠKODY NA VOZIDLE 

Novinkami v zoo jsou Austrálie, Arktida i zahrada hospice
Zoo Olomouc vstupuje do nové návštěvnické sezony otevřením 
posledních dvou etap safari – Austrálie a Arktida. 

Návštěvníci jako pasažéři vláčku tak budou moci projet vše-
mi světadíly. „Na jednotlivých kontinentech uvidí zvířata, která 
k nim náleží a vzájemně by se setkala i ve volné přírodě. Tento 
počin navíc respektuje pěší návštěvníky, neboť se vláček ohle-
duplně vyhne téměř celé obchůzkové trase,“ uvedla mluvčí za-
hrady Iveta Gronská.

Do budoucna chce zoo zpřístupnit návštěvníkům i vedlejší 
zahradu hospice na Svatém Kopečku. Odvážná myšlenka pro-
pojení dvou světů se již pomalu mění v činy. 

„Za celou akcí stojí lidé z Dobrého místa pro život v čele 
s Věrou Zukalovou, kteří pro tuto smělou myšlenku získali i od-
borníky. V realizačním týmu jsou architekti Miroslav Pospíšil 
a Petr Mičola,“ naznačila Gronská.

Ambiciózní projekt dostal název Otevřeme zahradu. V areálu 

hospice by postupně mohla kromě cest, květin, stromů a vod-
ních prvků vyrůst také samoobslužná kavárna a možná by se 
mohl otevřít průchod až k samotné bazilice.

První vizualizace představí Dobré místo pro život na svém 
plese 18. března.   dtx
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Škola datum hodina

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova  18 12. 4.–13. 4. 14:00–18:00

Základní škola Olomouc, Petřkova 3 12. 4. 14:00–18:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Svatý Kopeček 4. 4. 13:00–18:00

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, Droždín 1. 4.  8:00 a 11:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 3. 4.–4. 4. 14:00–17:00

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 3. 4.–4. 4. 14:00–18:00

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
14. 4. 13:30–18:00
15. 4. 9:00–12:00

Základní škola Olomouc, Čajkovského 11
14. 4. 13:30–18:00
15. 4. 9:00–12:00

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 13. 4.–14. 4. 14:00–18:00

Základní škola Olomouc, Rooseveltova 103 13. 4.–14. 4. 14:00–18:00

Základní škola Olomouc, Mozartova  48
14. 4. 13:00–18:00
15. 4. 8:00–12:00

Základní škola  a Mateřská škola Olomouc–Holice, Náves Svobody 41 4. 4. 14:00–18:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17
14. 4. 13:00–18:00
15. 4. 9:00–11:30

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 13. 4.–14. 4. 13:00–17:00

Základní škola a Mateřská škola Raisova 1, Nemilany (místo konání zápisu ZŠ Slavonín, Zolova 2) 13. 4.–14. 4. 15:00–18:00

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc,Rožňavská 21
14. 4. 14:00–18:00
15. 4. 9:00–12:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Olomouc, Řezníčkova 1 4. 4.–5. 4. 14:30–17:30

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 17 .4.–18 .4. 14:00–18:00 

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 3. 4.–4. 4. 14:00–18:00

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 3. 4.–4. 4. 13:00–17:00

Základní škola Olomouc, Helsinská 6 3. 4.–4. 4. 13:00–17:00

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8
14. 4. 14:00–18:00
15. 4. 9:00–11:00

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 3. 4. 14:00–18:00

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4–mateřská škola 3. 5.–4. 5. 10:00–17:00

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4–základní škola 24. 4.–25. 4. 9:00–17:00

Základní škola Mozartova bodovala v energetických soutěžích
Bezdrátové měřicí přístroje a mikroskopy 
s fullHD kamerami si pořídila ZŠ Mozar- 
tova za výhru v soutěži Vím proč. Toto 
první místo škola doplnila stříbrnou příč-
kou v projektu Klubu světa energie, což 
je vzdělávací portál skupiny ČEZ.

„Žáci měli za úkol vytvořit lapbook, 
interaktivní 3D nástěnku, na téma bu-
doucnost energetiky. Zvolili si relativně 
nedalekou budoucnost, a to energetický 
mix pro rok 2050,“ uvedla učitelka školy 
Iva Dostálová Sekaninová.

Tvorbě pomyslného koláče předchá-
zela společná diskuze. „Přemýšleli jsme 
nad grafickým designem lapbooku i nad 
tím, kolik procent si které energetické 

zdroje v budoucnu z tohoto koláče ukrojí.  
Jednotlivé části lapbooku jsme přichytili 
pomocí magnetické fólie a celý projekt 
jsme obohatili o informace, které se skrý-
vají pod QR kódy,“ vysvětlili za spolužáky 
Anna Vašková a Jan Růčka.

Projekt porotu zaujal obsahem i pre-
zentací, a proto ho ocenila druhým místem 
v kategorii základních škol, ale i speciální 
cenou pro nejlepší třídní projekt. 

Lapbook nyní zdobí učebnu fyziky 
a pro veřejnost bude k vidění 30. března, 
kdy se v ZŠ Mozartova bude konat odpo-
ledne otevřených dveří.  

Jak potvrdila Dostálová Sekani-
nová, účast v soutěžích, olympiádách 

a projektech žáky baví. Momentálně jsou 
zapojeni také do projektu města Vytuň si 
školu.   dtx

Budoucí prvňáci zamíří v dubnu k zápisu
Zápisy do prvních tříd základních škol 
se každoročně konají v zákonném ter-
mínu od 1. do 30. dubna. Každá základní 
škola si pro svůj zápis vyčlení v tomto 
termínu jeden až dva dny. 

„I když jsou termíny zápisů pravidelně 

zveřejňovány na stránkách města, je 
vhodné, aby rodiče sledovali webové 
stránky jednotlivých základních škol, 
kde jsou kromě termínů rovněž infor-
mace k přijímání přihlášek a k průběhu 
zápisů,“ nabádá vedoucí odboru školství 

olomouckého magistrátu Hana Fantová.
Jedním z hlavních kritérií pro přijetí žáka 
do 1. třídy je spádovost bydliště ke kon-
krétní škole. „V posledních letech zazna-
menáváme větší převis žádostí o přijetí do 
základních škol v centru města a blízkém 
okolí, nicméně děti spádové tam jsou vždy 
přijaty,“ dodala Fantová.   pok
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Závada? Nahlaste ji
Stále častěji se obyvatelé olomouckých 
čtvrtí obracejí na komise městských částí 
ohledně řešení souvisejících s odpad-
ky, nefunkčním osvětlením, uvolněný-
mi kachličkami nebo ořezy keřů. Přitom 
právě pro tyto případy už dlouho funguje 

formulář v aplikaci Moje Olomouc nebo 
na webu hlaseni.olomouc.eu. „Těší mě, 
že jsou obyvatelé ke svým městským 
částem všímaví, ale samotné komise to 
zatěžuje a koneckonců oddaluje i vyře-
šení problémů,“ uvedl Lukáš Krbeček, 
předseda komise Tabulový vrch. Jeho 
slova potvrdil i předseda Vladimír Prášil 
z Droždína. „Je mnohem jednodušší na-
hlásit závadu přímo Technickým služ-
bám, přes nás to může nabrat i týden 
zpoždění,“ podotkl předseda Prášil. 
Formulář je dostupný nepřetržitě. V něm 
lidé zadají adresu nebo číslo nejbližšího 
sloupu veřejného osvětlení,  popis a mo-
hou přiložit i fotografii. Technické služby 
na podněty reagují rychle a oznamova-
tel dostane do e-mailu zprávu o vyřešení 
požadavku.

„Původní formulář jsme chtěli po-
sunout dále, zpřístupnit přes více plat-
forem. Udělali jsme proto samostatné 
webové stránky hlaseni.olomouc.eu, na 

kterých se zobrazují již hlášené závady 
a problémy, které jsou v řešení nebo jsou 
vyřešené. Rovněž jsme modul Hlášení 
závad přidali do oficiální mobilní aplika-
ce města Moje Olomouc,“ vzpomněl ná-
městek primátora Miloslav Tichý.

Za celou dobu fungování bylo takto 
vyřešeno již vícenež deset tisíc hláše-
ní, loni přes tři tisíce. Na tento systém a 
rychlé reakce Technických služeb jsou 
pouze kladné ohlasy.   ptx

NAŠI SOUSEDÉ 

Plný freskový sál v Komeniu, stolky ob-
sypané mluvícími lidmi, šum. Neobvyklá 
atmosféra i prostředí. Tak vypadalo v únoru 
setkání úředníků magistrátu s předsedy ko-
misí městských částí.

„Jedná se o pilotní projekt, připomíná 
to třídní schůzky nebo speed dating,“ 
komentoval setkání náměstek primáto-
ra Viktor Tichák. Podle vedoucí oddělení 
komisí městských částí a detašovaných 
pracovišť Daniely Horňákové bylo důvo-
dem i to, že z 27 předsedů je od podzimu 
16 zcela nových. „Proto jsme uvažovali 
o spojení jednání a seznámení do jedno-
ho formátu,“ řekla Horňáková.

Náměstek Tichák už předem odhadoval 
největší zájem u stolku s odborem dopra-
vy. „Protože takzvané chodníkovné se týká 
každé komise městské části,“ vysvětlil.
Pečlivě setříděný seznam si donesla 
do sálu neředínská předsedkyně měst-
ské části Petra Svobodová. „Chci se ptát 
na problémy, které standardně řešíme. 
S dopravou, parkováním, s průjezdností 

a neprůjezdností ulic nebo se zrušením 
přechodů pro chodce na třídě Svornosti. 
Už jsem to řešila s městskou policií a teď 
půjdu za dopravákama,“ popsala před-
sedkyně Svobodová.

V notýsku měla ještě městskou ze-
leň, protože ta podle ní souvisí s třídou 
Svornosti, kde vysázená zeleň bránila 
světelnému dopadu. Odpovědi, které do-
stávala, označila za standardní, ale vždy 
se prý najde drobná rada mimo běžnou 
mailovou komunikaci.

Viliam Tomčan, předseda komise 
z Nedvězí, prohlásil, že tato forma schů-
ze je šikovný nápad. „Všichni ušetříme 
fůru času a řekneme si, co kdo může, 
a poznáme se navzájem. No a při dalším 
řešení problému budeme vědět, na koho 
se obrátit,“ uvedl Tomčan.

Pokud se některý z předsedů zrovna 
nedostal ke stolečku s úředníky, mohl čas 
využít k vzájemné komunikaci se svými 
kolegy. Podle náměstka Ticháka je mož-
né nový formát schůzování do budoucna 
opakovat, případně vylepšovat.   pok 

 RYCHLOSCHŮZE. NETRADIČNÍ  
 SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ A ÚŘEDNÍKŮ 

NAHLÁŠENÉ ZÁVADY (2022)
 � Odpady a černé skládky: 497 
 � Veřejná zeleň: 547 
 � Osvětlení a semafory: 681 
 � Cesty a chodníky: 789 
 � Úklid a čištění: 401 
 � Zimní údržba: 25 
 � Městský mobiliář: 88
 � Ostatní: 67

MAŠKARNÍ V PAVLOVIČKÁCH
Na šedesát lidí se počátkem úno-
ra sešlo v modlitebně Apoštolské 
církve v Pavlovičkách na dět-
ských maškarních radovánkách. 
Po dvouleté covidové přestávce 
je potřetí uspořádala Ivana Bartí-
ková z Apoštolské církve.

„Sešlo se nás tak akorát a strávi-
li jsme společně pěkné tři hodiny. 
Hrálo se, tancovalo, zpívalo, háda-
lo, rýmovalo a jinak soutěžilo. Uči-
telské geny ve mně se nezapřou, 
každá aktivita měla i smysl a děti 
něco naučila,“ uvedla hlavní orga-
nizátorka Bartíková.

Aby soutěže mohly být ušity 
na míru různým věkovým katego-
riím, byly děti rozdělené do skupin. 
„A tombola se losovala nadvakrát. 
To aby každé dítě dostalo fondá-
nový věneček,“ vysvětlila. Než se 
účastníci rozprchli, sundali výzdobu 
sálu a rozdali přes stovku nafouk-
nutých balónků. 

Další akcí 
bude Velikonoční 
koncert v úterý 
4. dubna v 17:30 
v modlitebně 
a Pavlovický Svá-
tek matek v ne-
děli 14. května 
v Lindnerově 
ulici.   dtx



12        www.olomouc.eu

STO MILIONŮ KORUN NA OPRAVY  
ZASTÁVKY, VOZOVKY, CYKLOSTEZKY I LÁVKY 

TÉMA

Na velké opravy či stavební úpravy nasměruje vedení města 
letos více než sto milionů korun. Prioritní seznam zahrnuje pat-
náct akcí za více než 87,5 milionu korun. Pět a půl milionu je 
určeno na opravu veřejného osvětlení a světelného signalizač-
ního zařízení, dalších osm milionů korun bude odbor dopravy 
průběžně využívat na opravy živičných povrchů silnic. 

JANA DOLEŽELOVÁ

Opravy se týkají vozovek, chodníků, autobusových zastávek, 
mostů, lávek i podchodů.  „Stavební práce se rozběhnou hned 
zjara. Během dubna v Olomouci začne pět velkých oprav, 
v květnu se přidá další a během prázdnin jich stihneme osm. 
Souběh dopravních omezení ve městě je samozřejmě vždycky 
nepříjemný, ale opravy se udělat musí a plánování je vždy ná-
ročné,“ řekla náměstkyně primátora Miroslava Ferancová, která 
má oblast dopravy ve své kompetenci. 

U nádraží od dubna
V dubnu se v přednádražním prostoru v Jeremenkově a Fibicho-
vě ulici začne s opravou téměř 700 metrů vozovek. Opravy za 
necelých 9,8 milionu korun potrvají do června. 

„Silnice u krajského úřadu je v havarijním stavu a zásah už 
nutně potřebuje. Začneme úsekem od okružní křižovatky pod 
Regionálním centrem směrem k hotelu Clarion, zvládnout by-
chom ho chtěli během tří až čtyř týdnů. Pak se pustíme do zbyt-
ku Jeremenkovy ulice, tedy od mostu přes Bystřici až k Senimu, 
kde budeme budovat cyklostezku a opravovat komunikaci,“ 
popisuje práce vedoucí odboru dopravy Marek Černý. Podle něj 
je nutné obě fáze koordinovat s opravou parovodu v Pasteurově 
ulici, která začala už loni a od února opět pokračuje. Nová cyk-
lostezka vznikne o prázdninách i v Čadově ulici.

Přednádražního prostoru se pak bude týkat i další oprava, 
a to první etapa zastřešení vstupu do podchodu a podzemního 
parkoviště. Čtyři etapy rekonstrukce, z nichž ta první bude stát 
3,5 milionu korun, by měly vyřešit špatný stav, kvůli kterému do 
podchodu a eskalátorů zatéká. 

Hodolany a Neředín
Zhruba měsíc bude trvat oprava 450 metrů dlouhého úseku 
v Libušině ulici ve Starých Hodolanech. Vymezen je ulicí U Pa-
nelárny a mostem přes Adamovku. Práce začnou na konci dub-
na. Součástí opravy bude výměna betonových obrub, doplnění 
přídlažby a nových uličních vpustí.

Viditelná změna nastane pro mnoho Olomoučanů po úpravě 
prostoru před krematoriem v Neředíně. Kořenový systém pla-
tanů znatelně narušil stávající dlažbu, a proto je třeba povrch 
upravit. Zároveň tam budou osazeny nové lavičky, upraveny 
lampy veřejného osvětlení a nové budou i odpadkové koše. Vše 
by se mělo odehrát během dubna a května. 

Lávka na Lazcích
Do balíku oprav komunikací patří také opravy lávek a mos-
tů. Jednou z nich bude během jara i frekventovaná lávka přes 
Mlýnský potok ve Vlkově ulici na Lazcích.

„Místními je hojně využívána jako spojnice s centrem města. 
Vzhledem k nefunkční izolaci i špatnému stavu nosné konstruk-
ce bude nutná rekonstrukce svršku lávky, sanace nosné kon-
strukce i opevnění koryta. A možná budeme muset zainjektovat 
předpínací výztuže, což nám teprve ukáže výsledek diagnos-
tického průzkumu. To vše bude stát přes  čtyři miliony korun,“ 
popsal investiční náměstek primátora Miloslav Tichý. 
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Okružní potřetí
Ještě před začátkem prázdnin se odehraje třetí etapa opravy 
vozovky na Okružní. Ve stejném duchu dvou předchozích etap 
se tentokrát opraví úsek od Jílové ulice po Hněvotínskou, tedy 
po okružní křižovatku u Kauflandu. 

„Neobejdeme se bez úplné uzavírky. Je to výhodnější nejen 
kvůli zkrácení termínu, ale i kvůli bezpečnosti. Pokud se opra-
va provádí za částečné uzavírky, tak auta prakticky projíždějí 
staveništěm. A pokud na devítimetrové vozovce měníte povrch, 
obruby i uliční vpusti a pohybují se tam bagry, je skutečně mno-
hem bezpečnější dopravu zcela vyloučit,“ vysvětlil Černý. 

Prázdniny s objížďkami
Letní měsíce využívá odbor dopravy k provedení většího množ-
ství oprav. Mnohdy se také přidají i jiné větší investice, což do-
pravu v Olomouci může znepříjemnit. 

„Uzavírky a dopravní omezení nevyhovují nikomu. Bez nich 
ale opravy komunikací provést nelze. Neumím si představit, že 
by se tyto stavby odehrály jindy než v létě, kdy ve městě chy-
bí spousta aut i dvacet tisíc studentů,“ prohlásila náměstkyně 
primátora Ferancová. „Je to nepříjemné, ale věřím, že Olomou-
čané chápou, že opravovat ulici za plného provozu zkrátka ne-
jde,“ doplnila.

Právě v létě se bude opravovat více než kilometr komunika-
ce ve Slavoníně. Vozovka v Kyselovské ulici od křižovatky s ulicí 
Pod Kostelem po křižovatku s Hakenovou v délce 1128 metrů 
dostane nový asfaltobetonový povrch, upraví se i zpomalovací 

prahy a zvýšená křižovatka. Také se předláždí nástupiště auto-
busové zastávky. 

Nové zastávky
Nový kabát už si určitě žádá také autobusová zastávka Náměstí 
Hrdinů ve směru na Lazce i přilehlá komunikace v Legionářské 
ulici. Při opravě zastávky se práce dotknou také navazujících 
ploch, chodníku a místa pro přecházení přes Sokolskou ulici. Od 
Sokolské po křižovatku se Studentskou a Hynaisovou se opra-
ví i komunikace. Dělníci tam rozeberou kostky, srovnají vrstvy 
a položí je znovu. 

Další autobusové zastávky, které se budou opravovat, jsou 
na třídě Svornosti, a to v obou směrech. Jejich předláždění 
a úprava na bezbariérové proběhne při opravě komunikace 
v úseku od Foerstrovy po Dvořákovu v délce 314 metrů.

„Díky zapuštění zastávek do zálivů už nebudou stojící auto-
busy překážet řidičům v rozhledu, zvýšená plocha křižovatky 
Svornosti–Dvořákova s povrchem z žulové kostky také přispěje 
k bezpečnějšímu provozu. Součástí stavby pak bude i výměna 
stožárů i lamp veřejného osvětlení,“ popsal plánované práce 
Marek Černý.

Záložní seznam
Částka vyčleněná v rozpočtu města na velké opravy komunika-
cí vychází z předpokládaných nákladů na jednotlivé akce. „Už 
teď po vysoutěžení několika prvních akcí však vidíme značnou 
úsporu.  Tu můžeme využít na opravu dalších ulic, které rad-
ní schválili jako záložní,“ objasnil investiční náměstek Tichý. 
Záložní seznam je na webu města a jsou v něm například ulice 
Dlouhá, Černochova nebo Uhelná. 

OPRAVY KOMUNIKACÍ V ROCE 2023

název stavby předpokládaný 
termín

předpokládané 
rozpočtové 
náklady

Jeremenkova, přednádraží – 
oprava vozovek duben–červen 9 774 892 Kč

Okružní, oprava vozovky – 
III. etapa květen–červen 14 949 490 Kč

Libušina, vozovka – I. etapa 25.4.–29.5. 12 799 233 Kč

Kyselovská, oprava vozovky 10.7.–20.8. 7 686 461 Kč

Čadova, komunikace 17.7.–20.8. 4 432 324 Kč

Legionářská – oprava komuni-
kace červenec–srpen 1 704 153 Kč

Úprava předprostoru krematoria 
v Neředíně duben–květen 4 500 000 Kč

Tř. Svornosti, oprava vozovky – 
II. etapa červenec–srpen 11 490 111 Kč

Sběrový dvůr Neředín – příjezdo-
vá komunikace bude upřesněno 4 426 940 Kč

Propojovací chodník Polit. vězňů 
a Edvarda Beneše duben 236 396 Kč

Autobusová zastávka Náměstí 
Hrdinů směr Lazce červenec–srpen 3 578 683 Kč

Autobusová zastávka Svornosti, 
oba směry červenec–srpen 2 322 317 Kč

Oprava lávky L06 přes Mlýnský 
potok na ulici Vlkova duben–květen 4 330 655 Kč

Trubní propust v ulici Za Koste-
lem v Olomouci–Slavoníně červenec–srpen 1 800 345 Kč

Zastřešení vstupu do podcho-
du v  přednádražním prostoru 
v Jeremenkově ulici

červen–srpen 3 500 000 Kč
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Jaké priority by měly mít opravy městských komunikací a jak by 
se mělo zajistit jejich financování?

 MIROSLAVA FERANCOVÁ 

 MARTIN JIROTKA 

 MATOUŠ PELIKÁN 

 ZDENĚK ŽÁK 

 OTAKAR ŠTĚPÁN BAČÁK 

 EVA MACHOVÁ 

 ANO 2011 

 SPD A TRIKOLORA 

 SPOLU 

 PROOLOMOUC A PIRÁTI 

 SPOLEČNĚ 

 STAN A ZELENÍ 

Na tuto otázku není lehké odpovědět. Olomouc vlastní a spra-
vuje asi 300 km vozovek a 365 km chodníků. V současné době 
máme asi 46 procent povrchu vozovek ve špatném nebo havarij-
ním stavu, stanovit priority oprav je tedy těžké. Vybíráme zejmé-
na komunikace, které jsou dopravně nejvíce zatížené a ty, které 
užívá MHD. Rádi bychom opravovali mnohem více, bohužel pro 
města typu Olomouce v současné době neexistuje žádný dotační 
titul určený na tento typ oprav. Vše tedy hradíme ve výši 100 pro-
cent a opravujeme tolik, kolik dovolí rozpočet města.

Na území města se nacházejí nejen místní komunikace města, 
ale i silnice ve správě ŘSD ČR a Olomouckého kraje. Je dobré 
připomenout, že město protíná množství železničních tratí ve 
SŽ. Chci tím říci, že prioritu by měla mít každá komunikace, která 
nesplňuje zákonné podmínky provozu na pozemních komunika-
cích a je navíc život a majetek ohrožující, ale je též nutno velmi 
pečlivě plánovat opravy ve spolupráci s výše uvedenými dalšími 
vlastníky, kteří též opravují svoje komunikace. Aby nedocházelo 
k chaosu jako v minulém roce.

Za stavu, kdy na nic není dost peněz, je o to víc nutné stanovení 
správných priorit. To znamená vybrat vozovky, které rekonstrukci 
skutečně potřebují, soustředit se na nejfrekventovanější městské 
tahy a současně vybalancovat i spravedlivé rozložení investic do 
všech městských částí. Musí se také koordinovat průběh s jinými 
akcemi a minimalizovat tak omezení pro dopravu a rekonstruk-
ce musí být komplexní, tedy když už opravujeme silnici, musíme 
myslet i na bezpečnější pohyb aut, chodců i cyklistů a například 
i na zeleň.

Údržba silnic a chodníků by měla být prioritou každého vedení 
města. Bezpečně a pohodlně chodit nebo jezdit po městě je ur-
čitě přání každého občana. Jsem rád, že v aktuálním programo-
vém prohlášení rady města je na toto kladen důraz. Uvědomuji si 
také, v jakém stavu se aktuálně infrastruktura nachází a rozpoč-
tové možnosti Olomouce. Jiné zdroje financování než městský 
rozpočet a efektivní využívání národních nebo evropských dotací 
ale nemáme. Důležitá je také koordinace oprav s krajem a ŘSD 
tak, aby na sebe navazovaly.

Priorita oprav komunikací musí být stanovena odborně s ohle-
dem na jejich stav, efektivitu a koordinaci s dalšími opravami. 
Určitě by to neměla být pověstná „malá domů“, protože někdo 
preferuje danou lokalitu. A potvrzuji, že vedení města v tomto 
každoročně respektuje návrh odpovědného odboru, co se má 
opravit. Komunikace využíváme všichni, ať už vlastními, či vy-
půjčenými vozidly nebo nejlépe veřejnou dopravou či na kolech 
a koloběžkách–proto je spravedlivé, že jsou financovány ze spo-
lečných prostředků, které město má.

V roce 2023 je v rozpočtu města vyčleněno na opravy komunika-
cí, mostů, zastávek a signalizačních zařízení v součtu 102 mil. Kč. 
Je to o 25 mil. Kč více než v roce 2022. Jsou to dobře investované 
prostředky města. Vedle plánovaných oprav by měly být zohled-
něny i požadavky KMČ, kde není finančně vykryta oprávněná 
potřeba. Kromě financování z vlastních zdrojů je vhodné využít 
možných dotačních titulů ze SFDI, např. na bezbariérové úpravy, 
a koordinovat opravy s dalšími majiteli komunikací ve městě – 
s Olomouckým krajem a ŘSD.
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Rozmary počasí a roční období postavené na hlavu nám 
na radnici dělají pěkné zmatky. Vozový park Technických 
služeb města „vyzbrojený“ na boj se sněhem a námrazou na 
konci února musel ze dne na den přezbrojit a zametat blá-
tivé následky deštivého počasí. Technici mírnili volání ob-
čanů po celkovém jarním úklidu cest a chodníků a sledovali 
spíše stav hladin vodních toků, které letos s předstihem při-
šly s prvními lokálními záplavami. Nevěděli jsme totiž, jestli 
nás v březnu čekají tuhé mrazy a sníh, nebo záplava vody, 
bláta a jarních květin. A tak nezbývalo než otevřít internet, 
kterému byl až do roku 2008 koneckonců březen jako měsíc 
věnován, hledat a číst. 

Moje generace bude mít navždy měsíc březen spojený 
s knihou. Dnes je Březen – měsíc čtenářů zaměřen na pod-
poru knihomilů všech generací, moderní trendy v knihov-
nictví a hlavně čtení, kdekoliv a kdykoliv. Minulý měsíc 
zveřejněné Programové prohlášení Rady města dál počítá 
se stavbou nové pobočky městské knihovny v Trnkově ulici, 
pokračuje jednání o zřízení nových prostor knihovny pro 
veřejnost v centru města a spolupráce s Univerzitou Palac-
kého či Vlastivědným muzeem při pořádání výstav a před-
nášek o historii města a jeho slavných osobnostech. 

Pokud vás zajímají další plány vedení radnice na násle-
dující čtyři roky, dočtete se o nich ve dvanácti tematicky 
rozdělených kapitolách Programového prohlášení. Struč-
ně a přehledně seřazené priority odrážejí nejen shodné 
preference koaličních stran, ale i finanční možnosti města 
v nejbližších letech. Zaměřili jsme se na věci, které je po-
třeba udělat, kde nás k tomu nutí zákony nebo kde hrozí 

průšvih z prodlení. Jsem rád, že navazujeme na práci zapo-
čatou v minulém volebním období, a věřím, slovy končícího 
prezidenta Miloše Zemana, že se na konci toho současného 
budeme v dalších volbách prokazovat výsledky, nikoliv sliby. 

S březnem přichází i astronomické jaro. Jarní rovnoden-
nost, při které bude den stejně dlouhý jako noc, nás čeká 
20. Využijte příchod jara k návštěvě městských lesů v Lito-
velském Pomoraví. Nově opravené silnice jsou lákadlem 
pro cyklisty i online bruslaře. Nejen ve městě, ale i tam nás 
čekají další opravy komunikací a zejména mostů, aby se 
návštěvníci cítili bezpečně. A když už píšu o Pomoraví, děti 
určitě budou nadšené v pátek 10. z večerní besedy na Sluňá-
kově s názvem Soví noc. 

A pokud nechcete ponocovat, ráno 11. je můžete vzít na 
stejné místo k rybníku, kde hospodaří bobří rodinka. O so-
vách či bobrech se děti v knížkách dozví hodně, ale s rodiči či 
prarodiči takto na živo je to o hodně lepší. Dům přírody Lito-
velského Pomoraví – Sluňákov nám závidí i v silně ekologicky 
zaměřeném Nizozemí, jak mi opakovaně minulý měsíc říkali 
naši přátelé z partnerského města Veenendaal i pan velvysla-
nec. Proto i rozvoji Sluňákova chceme v dalších letech věno-
vat pozornost, stejně jako třeba zoologické zahradě. 

Poslední březnovou neděli se národ opět sjednotí a bu-
deme společně nadávat na přechod na letní čas. Neznám 
nikoho, kdo by uvítal vstávání o hodinu dříve, ke kterému 
už podle všech výzkumů není prakticky žádný důvod. Jde 
v podstatě o starý zvyk, který podléhá kolektivnímu rozhod-
nutí evropských zemí. A zatímco se zaváděním nových ne-
smyslů Evropa dokáže mladicky rychleji konat než myslet, 
u starých nesmyslů je typická její stařecká váhavost.  

Ale abych si neotrávil celý víkend, dohodli jsme se s man-
želkou a dětmi, že sobotu 25. strávíme s přáteli na zahájení 
lázeňské sezony ve Slatinicích a neděli u ohně na chalupě. Ctí-
me totiž přísloví, že k topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré 
víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. 

Přeji vám krásný březen, ať už s knihou za kamny, nebo 
při jarní procházce.

Mirek Žbánek
primátor  

 ZA KAMNY ČI PŘI PROCHÁZCE… 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

Fotosoutěž: Zachyťte změny a rituály dnešní společnosti
Vnímáte změny ve společnosti, nebo si 
naopak všímáte rituálů, které dávají lidem 
jistotu? Zachyťte tyto momenty na fotografii 
a zapojte se do soutěže určené všem Olo-
moučanům starším 15 let. Na vítěze čekají 
poukazy na nákup fototechniky a fotoslužeb. 

Fotografická soutěž vznikla ve spoluprá-
ci s Centrem ekologických aktivit Sluňákov 
a Univerzitou Palackého jako doprovodný 
program Ekologických dnů Olomouc 2023: 
POŽÁR – Tradice a transformace v promě-
nách společnosti a přírody.

Soutěžní kategorie
ZMĚNY
Věci v proměnách času. Za posledních 15 

let se změnilo mnoho věcí. Některé mizí, 
jiné přicházejí. Zadání splní fotografie 
zachycující dříve všední věci, které dnes 
už téměř vymizely, i snímky toho, co bylo 
v minulosti k vidění jen výjimečně, ale 
nyní je to naopak zcela běžné.

RITUÁLY
Naše jistoty v měnícím se světě. Obra-
zy pravidelných činností a rituálů, které 
odolávají rychle se měnícímu světu a zů-
stávají takové jako kdysi.

Přihlášení
Zašlete fotografii společně s uvedením 
svého jména, příjmení, data narození, 

telefonního čísla a soutěžní kategorie na 
e-mail fotosoutez@olomouc.eu nejpoz-
ději do 10. dubna.

Ceny
V každé kategorii budou vybrány tři 
nejlepší fotografie. Jejich autoři budou 
pozváni na slavnostní vyhlášení v areálu 
Sluňákova. Výherci obdrží poukazy na fo-
tografické vybavení a fotoslužby v hod-
notě 5000 korun za 1. místo, 3000 korun 
za 2. místo a 1000 korun za 3. místo. 
Další soutěžící, jejichž fotografie budou 
vybrány a vystaveny na výstavě při Edo-
jarmarku, obdrží dárkové tašky. Vyhláše-
ní vítězů bude 29. dubna.   jau
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Náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská vystudovala so-
ciální práci a charitativní činnost. Takže má v kompetenci přes-
ně to, co je její profesí. „Vnímám to jako benefit, i když na pozici 
náměstka se úplně nepočítá s tím, že by dané problematice měl 
rozumět do hloubky. Uvidíme, jak mě to bude limitovat. Spíš mi 
to dává směr, proto jsem do politiky také vstoupila,“ objasnila 
náměstkyně. Měla pocit, že pokud sociální oblast řídí politici 
bez znalosti systému, hrozí, že se pohybují mezi pragmatismem 
a populismem. Náměstkyně tvrdí, že sociální práce má pravidla 
a zákonitosti – když je porušíme, sklízíme pak v dlouhodobém 
kontextu špatné důsledky.

Dá se to popsat nějak konkrétně?
Když se transformoval trh práce v devadesátých letech, tak 
z něj vypadla skupina lidí do té doby plně zaměstnaná – Ro-
mové. Ti starší mi později popisovali, jak do revoluce pracova-
li a po zrušení mnoha podniků už pro ně práce nebyla. Skrze 
stereotypy a nízkou kvalifikaci skončili na úřadech práce, mladí 
neměli pracovní návyky ani zkušenost, proto jim nechtějí za-
městnavatelé dát práci. Důsledky budeme řešit dlouho.

Takže vás zajímá romská otázka?
Vlastně mne zajímá problematika sociálního vyloučení a s tím 
spojená chudoba. Úplně původně mě zajímala adiktologie, což 
je práce s lidmi, co mají problém se závislostí, podstatná sou-
část péče jako třeba zdravotnictví. To už dnes nikdo nezpochy-
bňuje, přestože naši prarodiče nechodili k lékaři zdaleka tak 
často jako my dnes.

Chodili, až to bylo nutné.
A my to tak dnes máme se sociálním pracovníkem, potkáváme 
se s ním, až se něco pokazí. Narodí se hendikepované dítě, po 
úraze se nezahojíme a skončíme na vozíčku, nezvládneme svůj 
vztah s partnerem, dojde k domácímu násilí. Málokdo se stane 
klientem nějaké pomáhající služby radostně a dobrovolně. Je to 
zpravidla v mezní situaci. A pak jsou lidé překvapení, že to ne-
funguje, jak by čekali, že není tolik kapacit, že jim někdo s tou 

babičkou nepomůže nebo je pořadník na dva roky. Pro mne je 
zásadní, aby město ovlivňovalo, že je přímá pomoc v nejrůzněj-
ších situacích dostupná.

Jak se to dá skloubit? Kam až sahají vaše kompetence?
Zázraky neumím. Ale naučila jsem se neodvracet od těžkých té-
mat a hledám řešení s dalšími odborníky. Spousta detailů může 
vytvořit efektivní a dobře fungující celek. Jako náměstkyně chci 
tyto detaily zohledňovat a chci pomoci budovat síť sociálních 
služeb, která je rozprostřená a pruží.  Nemyslím, že musíme ka-
ždého zachránit, ale musíme se snažit o dobrou úroveň veřej-
ných služeb ve městě. 

Podřízení byli rádi, že jste z oboru? Přivítali to, nebo se začali bát?
S některými se známe z předchozí práce, ze služeb, ze studií. Dou-
fám, že se mě nebojí. Velká část odboru navíc funguje v režimu 
státní správy. Tam nemohu ovlivňovat jejich postup v jednotlivých 
kauzách, naopak já mám velký respekt k jejich práci. Vím, jak je 
náročné hledat dobré řešení. Ale chtěla bych propojovat spoluprá-
ci odboru sociálních věcí a Správy nemovitostí, což do nějaké míry 
funguje, ale mělo by fungovat lépe ve prospěch zranitelných.

Máte na mysli sociální byty?
Ano. Moc si přeji, aby v Olomouci byla jasná pravidla, jak se 
dostat k sociálnímu bytu. Především pro rodiny s malými dětmi 
nebo samoživitelky.

Situace s byty ale není moc flexibilní…
Chtěli bychom zabydlet dvacet bytů během tří let. Abychom 
mohli bytovou nouzi řešit ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu dobře, potřebujeme hlavně sbírat a vyhodnotit data, 
nejenom mít příběhy s různým koncem. Chtěla bych, aby tady 
vzniklo kontaktní místo pro bydlení dřív, než nám to nařídí zákon. 

Kolik lidí má vlastně bydliště na radnici?
Téměř čtyři tisíce. Ale není to číslo, které by něco říkalo. Často 
to ukazuje, že se někdo během svého pádu ocitl v takových dlu-
zích, že je pro kohokoli z jeho příbuzných rizikem nechat si ho 
napsat k sobě. Lidé s bydlištěm na radnici rezignovali na to, že 
se jim podaří vyřešit jejich problémy, nemusí to být nutně lidé 
bez domova, jen nechtějí, aby je našla pošta nebo exekutoři.

Bezdomovectví je pro město velké břemeno, budete ho řešit?
Bez poskytovatelů služeb, kteří jsou ochotni budovat s námi 
smysluplné aktivity a komplexní programy, jak ty lidi oddlužit, 
zaměstnat a vrátit jim důstojnost, jsme bezzubí. Ráda navážu 
na aktivitu radnice z minulého období. Ale nejde jen o zjevné 
bezdomovectví.

Jak to myslíte?
Existuje i skryté bezdomovectví, jsou to lidé v bytové nouzi. 
Tam často spadají samoživitelé nebo rodiny s dětmi. A když 
v tom necháme vyrůstat děti, tak pravděpodobnost, že pak bu-
dou žít jinak a lépe, je malá. Dětství uteče rychle. Pomocnou 
ruku bychom měli podávat i dětem, aby měly lepší budoucnost. 
Prevence se vždycky vyplácí.   Pavel Konečný

 „SPOUSTA DETAILŮ MŮŽE VYTVOŘIT 
 DOBŘE FUNGUJÍCÍ CELEK“ 

Kateřina Dobrozemská
náměstkyně primátora
Kompetence: odbor sociálních věcí a bytová politika.

ROZHOVOR
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Sobota 1. dubna se stane hlavním dnem 
globální úklidové akce Ukliďme Česko. 
Zapojit se může kdokoliv i z obyvatel 
Olomouce – jednotlivci i rodiny, nebo 
dobrovolné či pracovní skupiny.

K elánu a chuti do úklidu je dobré si 
předem vytipovat lokalitu, o níž máte 
zájem, a zaregistrovat se na webových 
stránkách uklidmecesko.cz. Tam si 

zároveň rovnou ověříte, jestli se stejnou 
lokalitu nerozhodl uklidit už někdo jiný. 

„Je dobré si také zjistit vlastníka po-
zemku, který se lidé rozhodnou uklízet. 
Pokud je vlastníkem město, kontaktujte 
Technické služby města Olomouce, které 
vás vybaví potřebnými úklidovými pro-
středky, jako jsou rukavice, kleště a pyt-
le,“ doporučuje vedoucí odboru městské 
zeleně a odpadového hospodářství Jana 

Matzenauerová. S pracovníky Tech-
nických služeb lze dohodnout předem 
i místo, kde odpad po skončení úklidu 
necháte. Maximální počet kleští na jednu 
akci činí deset kusů.  Uzávěrka pro objed-
návky sběrových pomůcek u TSMO je do 
14. března na adrese: odpady@tsmo.cz.

Pokud je majitelem pozemku někdo 
jiný, například Povodí Moravy, je nutné jej 
o záměru úklidu informovat, vyžádat si 
jeho souhlas a následně s ním dohodnout 
i podmínky úklidu. Pokud by vám nechtěl 
poskytnout úklidové pomůcky, obraťte se 
na pořadatele akce Ukliďme Česko.

Loni se do úklidu republiky zapojilo 
194 800 dobrovolníků, kteří ve svém oko-
lí posbírali 2730 tun odpadu.   mmo UKLIĎTE ČESKO I OLOMOUC 

Průzkumníky bude zajímat, jak na Povelu třídí gastroodpady
Názor na třídění gastroodpadu z domác-
ností budou na začátku března zjišťovat 
na olomouckém sídlišti Povel pracovníci 
specializované agentury. V této lokalitě 
totiž od loňského roku funguje pilotní 
projekt sběru prošlých potravin, které 
mohou lidé odkládat do speciálních ná-
dob umístěných u vybraných kontejne-
rových stání.

Průzkum bude probíhat od úterý 
7. března do 9. března 2023 od 13 do 17 
hodin. „V ulicích se budou pohybovat 

dvojice, které budou oslovovat kolem-
jdoucí. Každý, kdo odpoví na pár krát-
kých otázek, obdrží od tazatelů jako 
poděkování opakovaně použitelný pytlík 
na ovoce a zeleninu vyrobený z recy-
klovaného materiálu. V lokalitě bude 
k dispozici vždy také stánek, u kterého 
zájemci získají bližší informace o pro-
blematice a v případě vyplnění podrob-
nějšího dotazníku se mohou zapojit do 
soutěže o dárkové balíčky s regionální-
mi produkty,“ uvedl vedoucí oddělení 

odpadového hospodářství magistrátu 
Petr Swaczyna. 

Infostánek bude umístěn v Jánského 
ulici na prostranství před poliklinikou 
nebo na ploše před bývalým kulturním 
domem Zenit u fontány v Nedvědově 
ulici. Aktualizované informace o pro-
jektu budou k dispozici na městském 
webu. Získané poznatky z průzkumu 
poslouží k úpravám systému, případně 
k úvahám o jeho rozšíření do dalších 
lokalit ve městě.   dtx

Svoz BIO odpadu v roce 2023
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu bude zahájen v průběhu 
února–března: lichý - 9. týden = od 28. 2. | sudý = 10. týden – od 6. 3. 

Lokality
První svoz ve 

14denním 
intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (liché úterý) 28. 2. 2023
Nové Sady, Povel, Olomouc-město (lichá středa) 1. 3. 2023
Neředín, Topolany (lichý čtvrtek) 2. 3. 2023
Bělidla, Chválkovice, Týneček (lichý pátek) 3. 3. 2023
Nemilany, Slavonín (sudé pondělí) 6. 3. 2023
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (sudé úterý) 7. 3. 2023
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (sudá středa) 8. 3. 2023
Holice, Nový Svět (sudý čtvrtek) 9. 3. 2023
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (sudý pátek) 10. 3. 2023
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JON LORD`S CONCERTO 
FOR GROUP AND ORCHESTRA

AND THE MUSIC OF DEEP PURPLE

featuring guest stars

JOHN O´HARA. TANYA O´CALLAGHAN 
KAITNER Z DOKA. BERNHARD WELZ
a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín  

dirigent: PAUL MANN

BRUCE DICKINSON

2. 4. 2023 OLOMOUC 
Sportovní hala UP

Partneři akce

www.mastersofrock.cz

nordictelecom.cz
800 80 70 60

Cena od

245Kč

Zdravá síť s péčí, 
kterou si zamilujete

prémiová péče
bez závazku
Nordic TV na 3 měsíce zdarma

Zelený internet
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INZERCE

Podporujeme systém zálohování.
www.kaufland.cz/plasty
Na naší prodejně Olomouc–Neředín jsme pro vás spustili  
vratný automat na odběr plastových nápojových lahví.  
Přijďte si ho vyzkoušet. Odevzdejte 6 a více kusů  
a získejte slevu na vybrané produkty. 
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Nezapomeňte do 31. května uhradit poplatek 
za komunální odpad v roce 2023 
 � Pro rok 2023 je zachována výše základní sazby poplatku za komunální odpad  804,- Kč na poplatníka. 
 � poplatníci narození od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2022 – platí poplatek ve výši 402,- Kč.
 � Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1943 a starší 
a děti narozené v roce 2023. 

 � jednotlivá osvobození od poplatku, která je nutno oznámit a doložit správci poplatku do 31. 5. 2023, jsou 
uvedena na www.olomouc.eu.

Poplatek lze zaplatit v úředních hodinách hotově či platební kartou na pokladně budovy NAMIRO Palackého 
14 nebo v budově magistrátu na Hynaisova 10, nebo na detašovaných pracovištích magistrátu. 
Bezhotovostním převodem na účet 19-1801731369/0800, var. symbol=1337, spec. symbol=rodné číslo. 
Platba se hradí jednotlivě za každého poplatníka.
Poplatek pro rok 2023 je povinna uhradit:
1. fyzická osoba přihlášená v obci, 
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není při-
hlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Olomouce.
Podrobné informace jsou na webu www.olomouc.eu, případně na oddělení místních poplatků, na telefon-
ních číslech 588 488 617–621, 588 488 611–612.

Fond pomůže s úhradou kroužků pro děti
Zájemci o podporu z Fondu pomoci olo-
mouckým dětem mohou podávat žádosti 
během celého roku. Osm milionů korun po-
může rodičům dětí z nízkopříjmových rodin 
s úhradou zájmových kroužků, společen-
sko-kulturních akcí, pobytů na škole v pří-
rodě, lyžařských kurzů či prázdninových 
aktivit. Podpora ve výši 5000 korun na jedno 
dítě se nově týká předškoláků, žáků základ-
ních i středních škol, tedy věku 5–19 let.

„Rodinám v současné nelehké situaci 
rostou náklady a bohužel se může stá-
vat, že při hledání úspor někteří rodiče 
omezí v první řadě placené volnoča-
sové aktivity svých dětí. Proto jsme 
ve Fondu pomoci olomouckým dětem 
navýšili nejen celkovou částku, ale také 

věk dětí, na jejichž aktivity lze příspě-
vek čerpat. To nám dovolí podpořit 
mnohem více dětí,“ řekla náměstkyně 
primátora pro oblast sociálních věcí 
Kateřina Dobrozemská.

Podmínkou pro čerpání příspěvku je 
trvalý pobyt v Olomouci nebo účast na 
předškolním, základním nebo středním 
vzdělávání ve školách na území města 
a dále příjem domácnosti odpovídající 
nároku na přídavek na dítě. Kromě vol-
nočasových aktivit lze příspěvek z fondu 
použít také na úhradu pobytů žáků a je-
jich doprovodu v léčebných nebo rehabi-
litačních zařízeních. 

V mimořádných případech, napří-
klad pokud se jedná o dítě se zdravotním 

postižením, o úmrtí rodiče či náhradní ro-
dinnou péči, může přiznaný příspěvek do-
sáhnout až do výše deset tisíc korun.   jau

Žádost lze podat do datové schránky, 
e-mailem na: podatelna@olomouc.eu, 
poštou na adresu MMOl, odbor školství, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, nebo 
osobně na sekretariátu odboru školství 
v budově Namiro, Palackého 14.

Postní almužna 
Popeleční středou nastala od 
22. února postní doba, která potr-
vá do Velikonoc. Spjata je řadu let 
s Postní almužnou. 

Věřící si mohli v kostelích vy-
zvednout papírovou schránku – po-
stničku. Do ní vkládají peníze, které 
ušetřili během čtyřicetidenního po-
stního období. Nastřádané finanční 
prostředky pak pomáhají prostřed-
nictvím Charity matkám samoživi-
telkám, vícečetným rodinám, ale 
i potřebným ve farnostech. 

Odříci si něco, co nutně ne-
potřebuji k životu, a ušetřené 
prostředky věnovat na pomoc 
potřebným, takový je smysl Post-
ní almužny. „Kasičku mám stále 
na očích a vkládám do ní peníze 
okamžitě, když se něčeho zřeknu,“ 
prohlásil Marek Soldán z olo-
mouckého arcibiskupství.

Loni se do sbírky zapojili vě-
řící z 24 farností v Olomouci 
a okolí, výtěžek přesáhl 97 ti-
síc korun. Příspěvky lze zasílat 
i přímo na účet Charity Olomouc 
1221443811/0100 s variabilním 
symbolem 2023471.   pok

Vlastníci památek mohou dostat příští 
rok dotaci na jejich obnovu
O státní dotaci z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón na rok 2024 si mo-
hou požádat majitelé nemovitostí. 

„Dotace je určena na památkovou 
obnovu objektů, které se nacházejí na 
území městské památkové rezervace 
a současně jsou zapsány ve Státním se-
znamu nemovitých kulturních památek,“ 
upřesnila Klára Uhlíková z útvaru hlavní-
ho architekta magistrátu.

Podmínkou je, aby obnova probíha-
la podle stavebního zákona a zákona 
o státní památkové péči. Dotace je určena 
pouze na obnovu, která proběhne v roce 
2024 a bezprostředně souvisí s památko-
vou podstatou objektu – obnova střechy, 
fasády, statické zajištění, restaurátorské 
práce. Majitel se musí podílet minimálně 

40 procenty nákladů a závazné stanovis-
ko musí být vydáno do října 2023.

Dotaci poskytuje ministerstvo kultury 
spolu se statutárním městem Olomouc. 
Žádosti o poskytnutí dotace je možno 
podávat do 15. října. Formulář žádosti 
je na stránkách města v sekci územního 
plánování.   mmo

Podrobné informace poskytne Klára 
Uhlíková, telefon 588 488 389, e-mail: 
klara.uhlikova@olomouc.eu. 
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ROZHOVOR

MISTR VACEK
Olomoucký výtvarník – malíř, grafik a tvůrce objektů Zdeněk Vacek (*1940) má na svém kontě stovky, možná i tisíce 
děl. „Čtrnáct set jich mám zmapovaných, že o nich vím, kde jsou. O dalších asi pěti stech nevím,“ ukázal fascikly soupisů 
s fotodokumentací. K tomu má i velký archiv na digitálních nosičích.  Kromě bohaté tvorby stihnul být i deset let předsedou 
Unie výtvarných umělců Olomoucka. Ale nezastavuje se ani teď, maluje a maluje…
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O Zdeňkovi Vackovi se dočtete, že se 
narodil v Zábřehu, nebo taky v Ostravě. 
Tak kde? „V Zábřehu, ale u Ostravy. Až 
později se z něj stala ostravská čtvrť,“ 
vysvětlil. Ale jen se tam narodil, mamin-
ka byla tehdy za války u rodičů ve Frýd-
ku-Místku. Celý život prožil v Olomouci. 
„Do Místku jsem jezdil na prázdniny. 
Děda se znal i s Petrem Bezručem. S tím 
jsme se koupávali jako kluci v Ostravici, 
a když jsme na něj pokřikovali, házel po 
nás kameny.“

Kde jste v Olomouci bydlel?
Napřed v Komenského, ale protože hro-
zilo bombardování, odjeli jsme do Loštic. 
Když jsme se vrátili, byla u nás ve čtvr-
tém poschodí díra od granátu, tak jsme 
se přestěhovali vedle knihovny. Tam 
odtud do vily doktora Pospíšila, proto-
že emigrovali v roce 1948, a odtud na 
Wolkerovu a později na Dimitrovovu. To 
je dnes Vejdovského. A nakonec sem Na 
Vozovku, původně i s maminkou. 

Máte ateliér v bytě, je to praktické?
Měl jsem několik ateliérů, ten první vedle 
Národního domu společně se sochařem 
Oldou Pečem, který zemřel v pětatřice-
ti letech. Pak i u nádraží, ale dokud jsem 
neměl ateliér doma, udělal jsem méně 
věcí. Pořád se slavilo.

Obrazů máte požehnaně, co s nimi děláte?
Mám lidi, kteří sbírají moje obrázky. Dá 
se říct, že jsou mými mecenáši, třeba 
gynekolog Aleš Skřivánek, ten jich má 
hodně. 

Pamatujete si na svůj první obraz?
Já vám ho ukážu. Tady… Moje maminka 
chodila za první republiky na brněnskou 
školu uměleckých řemesel. A táta byl sa-
mouk, ale byl dobrej. Já to mám po nich. 
Toto je obraz, který jsem namaloval, 
když mi bylo dvanáct roků. Moje mamin-
ka když malovala, tak jsem chtěl taky, 
ale peníze doma nebyly. Přesto mi kou-
pila sadu šesti olejových barev. Někdo jí 
řekl, nedávej mu tempery, že nejlepší je 
malovat rovnou olejem. Dostal jsem tu 
sadu a říkám, mami, já nemám ale plát-
no. A ona mi donesla svůj obrázek, který 
zrovna namalovala. Kytku. Vidíte, a z dru-
hé strany, to jsem maloval já. Je to tako-
vý úprkovský motiv. Dělal jsem i kolem 
bílou paspartu, ale protože by mi ta bílá 
nevyšla, tak není celá…

Malířství jste ale nestudoval.
Měl jsem škraloup, nevzali mě. Po roce 
1948 jsme byli úplně odstaveni, tátovi 

hrozili, že naše rodina bude žrát trávu. 
Nakonec jsem po osmiletce nastou-
pil do olomouckých grafických ateli-
érů na Krapkově ulici. Dělaly se tam 
výstavní a reklamní panely a právě 
tam jsem se setkal s kolegy, jako byli 
Luboš Šnajdr, Mirek Kostka nebo Hon-
za Sedláček. Všechno malíři. Dělali 
jsme spolu i úplně první Floru, tehdy 
jen krajskou výstavu květin a prvním 
výstavním pavilonem byla restaura-
ce Fontána. To byl park ještě oploce-
ný a na noc se zamykal… A na Victorii 
regii pan Smahel fotil na tom velkém 
listu ženský akt... Pak jsem byl chvíli 
na volné noze, ale když jsem se oženil, 
nastoupil jsem do Prefy na oddělení 
propagace a výstavnictví. Tam jsem 
byl do revoluce. Dělal jsem všechno 
i suchou jehlu nebo grafiku pro pivo-
vary. Tahle etiketa Comenius vznikla 
pro pivovar Uherský Brod a získala 
ocenění v Holandsku. Ale dělal jsem 
i mozaiku nebo tyhle objekty. Tam ten 
sloup, Noemovu archu nebo tady Po-
ctu Ivanovi Theimerovi…

Je tam dokonce i želva.
My jsme spolu vyrůstali od desíti let. On 
s těmi želvami vždycky bláznil, tenhle 
krunýř po mně pořád chtěl. Rodiče ho 
měli doma v knihovně a on pokaždé 
u nás říkal, dej mně tu želvu... A tam, ten 
kus houslí, to je zase Pocta Paganinimu…

Vaše plátna jsou poznatelná, máte svůj 
styl a barevnost. Jak jste se našel? 
To je to nejtěžší. Starší kolegové v těch 
ateliérech mi říkali mladej. A v pětaše-
desátým jsme měli mít výstavu v Domě 
umění. Stával tam u Slovanského domu, 
jak bylo dřív letadlo. Ředitelem byl pan 
Lakosil a vyzvali mě, Ivana Theimera, 
Kuličku, Mašatu, Kotase a další, aby-
chom přinesli svoje věci, že nás přijmou 
podle toho do svazu výtvarníků. Tehdy 
jsem dělal všechno černý. Přišel to po-
soudit Bohumír Dvorský, což byl tehdy 
bůh, přišel a ukázal na moje obrazy a na 
Theimerovy věci. To bude tady viset, 
ukázal… Tak jsme šli slavit. Druhý den 
jsem vzal rodiče na výstavu a najednou 
vyšel ven Luboš Šnajdr a říká, Zdená-
le, oni tě nevzali. Tam se na tebe stal 
nějaký podraz. Pak mi kluci řekli, že se 
v noci ve vinárně v Paláci domluvili, že 
místo mě tam dají tajemníka svazu, kte-
rý byl starší. Že jsem mladý a můžu po-
čkat. Dneska je to jedno, už jsou všichni 
mrtví, ale byl za tím můj dobrý kamarád, 
který tvrdil, že mám ještě čas. Tehdy 
maminka tajně napsala Janu Zrzavému, 

co se stalo. A toto jí odepsal. Tady, vidí-
te, to je ten dopis, píše, že mi nemůže 
pomoct, že sám není oblíben…

Co bylo dál?
Začal jsem chodit s Honzou Sedláčkem 
do plenéru a začal maloval krajinky. 
To jsem udělal chybu. To mě dnes mrzí. 
Opustil jsem to, pro co mě původně vzali, 
než mě v noci přeškrtli. Teprve později 
jsem došel k tomu zjednodušení.

Jako tady u těch tří králů?
Tři krále maluju šestého ledna každý rok. 
Letos dokonce dvoje. Tady je ten druhý 
obrázek. To mám pro děcka a pro ženu. 
A tady je Velký smutek u Berousků – to je 
můj poslední obrázek. Do cirkusu dělám 
hrozně rád. Vyrůstal jsem v té Pospíšilo-
vě vile na Mozartce, cirkusáci bydleli pod 
námi ve sklepě. Já měl osm let a Máňu 
jsem miloval, ta mě dělala salta, učila 
mě na zahradě na provaze... Tak mě ti 
cirkusáci vzali, to dělám furt. Taky jsem 
udělal moc šašků. Toto je poslední. Usmí-
ření šaška s královnou.

Poslední?
Já ještě maluju díky mé ženě. Už se na 
to chci vykašlat a ona řekne, objedna-
la jsem ti plátna a blind rámy. Přijede 
tááákový balík. Teď jsem našepsoval pět 
kusů sto osmdesát na sto padesát, to jsou 
plachty! A všechno vypínám a šepsuju 
sám. 

Platil jste někdy obrazem?
Hodně jsem rozdal, spíš to byly dárky, 
všimné... Ale stalo se mi, že jsem měl 
kdysi obrázky v Díle, v prodejní galerii 
naproti Prioru. V osmdesátých letech. 
Jednou tam sedíme s Karlem Hořínkem 
a Marie, prodavačka, říká, zas jde ta 
holka. Nechala kočárek a manžela před 
výlohou a šla dovnitř. Chodila se dívat na 
moje jiřiny, takovej malej obrázek. Stála 
před ním – já si ho nechal od Marie za-
balit. A ten obraz jsem jí věnoval. A mís-
to něj si kupte třeba žehličku, když máte 
malý děcko. Vešel ten její vlasatec a na 
mě – už to vypadalo nebezpečně. Šel mi 
poděkovat. A mně z toho bylo hrozně 
dobře.

A víte, kdo to byl?
Ne. Nikdy. Když jsem ale měl výstavu 
k padesátinám, šla ke mně taková hezká 
holka a dala mně velkou kytku. Ale já vás 
vůbec neznám, řekl jsem jí. A ona – to 
jsem já, vy jste mně kdysi dal svoje jiřiny. 
A ten vlasáč tam byl taky, ale ostříhanej. 
To bylo krásný…   Pavel Konečný
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 MASOPUST PO  
 OLOMOUCKU 
Jitrnice, jelítka, ovárek, škvarky, ale také 
cirkus LeVitare s ohnivou show a přede-
vším medvěd, smrtka, kominík či kobyla... 
Nic z toho na olomouckém masopustu 
4. února nechybělo.

Masopust je tradiční období hodo-
vání mezi svátkem Tří králů a Popeleč-
ní středou. Celosvětově nejznámější 
formou masopustu je karneval v Rio de 
Janeiru. Ve Španělsku je to třeba Pohřeb 
sardinky.   pok
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Mapei Merida Kaňkovský se chystá na cyklistickou sezonu
Olomoucký mládežnický oddíl Mapei 
Merida Kaňkovský se pilně připravuje 
na nový soutěžní ročník, ve kterém chce 
opět bojovat o čelní pozice v Českém 
poháru. 

V juniorech jsou tři Hanáci členy repre-
zentace. Cílem bude, aby se pravidel-
ně účastnili světového poháru v silniční 
cyklistice. V červnu pak bude mistrovství 
České republiky juniorů na Slovensku 
a mistrovství České republiky mládeže 
v Nové Pace. Přípravu zahájili mladí olo-
moučtí cyklisté soustředěním v Bohuňo-
vicích a někteří vyrazili nabírat kilometry 
do Španělska a Chorvatska. 

Změny v kádru
Kádr juniorů doznal větší obměny. To-
máš Přidal a Daniel Mráz budou jezdit za 
muže Elkow Author Hradec Králové. Z po-
sil dorazili Štěpán Zahálka (bratr Matěje 
Zahálky z Elkowu a úřadující mistr ČR), 
z Dukly Praha výborný dráhař a několika-
násobný mistr ČR Jan Podařil. Spolu s nimi 
je v kádru reprezentace skvělý časovkář 
Jan Bittner, bratr Pavla Bittnera, odcho-
vance Mapei Merida Kaňkovský, který 
jezdí za World Tour Team DSM, a z Prostě-
jova přestoupil do Olomouce Ondřej Pro-
cházka. Dále jsou v týmu Adam Hrdlička 
a Jan Zapletal, kteří byli v týmu juniorů 

i loni.
„Máme hodně silný tým, budeme se sna-
žit uspět v Českém poháru a nominovat 
se na světové poháry juniorů. Vrcholy bu-
dou dále Závod míru juniorů v Terezíně, 
pak SP v Plzni a samozřejmě mistrovství 
republiky, které ale letos není profilem 
moc náročné. Což nám úplně nesedí, ale 
kluci mají i rychlost, tak věřím, že i tam 
se prosadíme,“ řekl trenér a manažer olo-
mouckého týmu Jiří Kaňkovský.

Jeho tým se opět bude chtít ukázat 
v každém závodě. „Technicky a výkon-
nostně na to kluci mají a jdou si za svými 
sportovními cíli. Ale konkurence nespí, 
budu vděčný za každý dobrý výsledek,“ 
dodal Kaňkovský.

Kadeti a žáci
Tým kadetů budou tvořit cyklisti Matěj 
Piták, Lukáš Raška, Nikola Jaroš, Marek 
Rieger, Matěj Procházka, Albert Raus-
chert, Jakub Tesařík, Antonín Žufánek. 
Poslední dva jmenovaní v loňském roce 
zářili ve starších žácích a měli by se pro-
sazovat i v kadetech.

„Máme silný tým, věřím, že se mu bu-
dou vyhýbat nemoci a pády, toho bylo 
loni v této kategorii opravdu hodně. Lídry 
budou Piták s Raškou a Riegrem, na čele 
by se měl ukazovat i Tesařík, výbornou 
práci pro tým dělá Nikola Jaroš. Budeme 

se snažit uspět v Českém poháru, Závodu 
míru kadetů v Jevíčku, což je mimořádně 
kvalitní mezinárodní závod. Krásná a těž-
ká trať pak bude na mistrovství republiky 
v Nové Pace, kde bude i nádherná trať 
pro časovku,“ řekl Kaňkovský.

Ve starších žácích budou sbírat zku-
šenosti Vojtěch Tomeček, Tomáš Raška 
a Jakub Loveček, z kadetek do juniorek 
přestoupila loňská medailistka z mistrov-
ství republiky Adéla Pittnerová.

Start v půlce března
Přípravu zahájili olomoučtí cyklisté pěkně 
zostra. Z kempu v Bohuňovicích vyrazili do 
Španělska, další testy na ně čekají. V polo-
vině března je čeká Chorvatsko, týden po 
něm první závod VC Hlohovec a pak první 
závod Českého poháru v Jevíčku. „Je to tra-
sa, na kterou se těšíme,“ zmínil Kaňkovský, 
který věří v medaile.   deš

Mojmír Chytil 
dohraje sezonu 
v Sigmě
Jeden z největších tahounů fotbalistů 
Sigmy Mojmír Chytil ještě na jaře zůstane 
na Andrově stadionu, přestože prakticky 
celou zimní přestávku se mluvilo o tom, že 
přestoupí do pražské Slavie.

„Zůstává s námi. Jestli od nás odejde 
v létě, nebo až za rok po skončení smlouvy, 
se uvidí v příštích měsících. Pokud přestoupí 
v létě, pak jen za podmínek, které si stanovila 
Sigma, včetně bonusů či participace na dal-
ším přestupu jako u předchozích transferů,“ 
uvedl sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Na podzim dal Chytil v lize šest gólů, 
hattrick přidal za reprezentaci a v MOL 
Cupu. „Potřebujeme, aby nám to vracel 
na hřišti brankami. Doufám, že ještě do 
konce sezony bude střelecky potentní, 
a pokud tady má skončit, tak skončí s od-
povídajícím gólovým přídělem,“ přeje si 
trenér Václav Jílek.   deš
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Na mistrovství České republiky v praž-
ské Stromovce ukončila svoji sportovní 
kariéru Barbora Zatloukalová oprav-
du stylově. Atletka AK Olomouc se po 
dvou halových bronzech a jednom stří-
bru konečně dočkala medaile nejcen-
nější.  

Zlatou medailí Zatloukalová rovněž 
zkompletovala svoji sbírku z venkovní-
ho sedmiboje i halového pětiboje. Jako 
jediná se v ženské kategorii dostala přes 
čtyři tisíce bodů. Součtem 4074 bodů prá-
vem získala mistrovský titul.

Svůj víceboj začala úžasným osobním re-
kordem na překážkách 8,73 sekundy. Tím 
se naladila na dobrou vlnu a pokračovala 
dalšími kvalitními výkony. Ve skoku dale-
kém dolétla na 5,87 metru. Koule doputo-
vala do vzdálenosti 11,85 metru. Ve výšce 
se pohybovala na hranici svého osobní-
ho rekordu, za kterým nakonec zaostala 
o pouhý centimetr výkonem 1,71 metru. 
Závěrečným během na osm set metrů kon-
trolovala a doběhla třetí ve výkonu 2:23,28.

„Začala jsem výborně osobním re-
kordem. Koule se sice příliš nepovedla, 
ale dálka byla skvělá a povedla se také 

výška. Díky tomu jsem měla před závě-
rečnou osmistovkou velký náskok, kte-
rý stačilo pohlídat. Jinak by byl čas asi 
lepší,“ ohlédla se za mistrovskou soutěží 
Zatloukalová.

Už před šampionátem bylo zřejmé, 
že to bude poslední opravdu velký zá-
vod olomoucké atletky, což krátce po 
zisku zlaté medaile potvrdila. „Kon-
čím magisterské studium a současně 
s tím končí také moje atletická kariéra. 
Přednost dostane práce,“ uvedla Zat-
loukalová.

Závodu se účastnila také Michaela 
Gieselová, která dokončila víceboj se 
ziskem 3573 bodů na krásném sedmém 
místě. Jakub Dostálek dosáhl solidního 
výkonu 4495 bodů a náročný dvoudenní 
juniorský sedmiboj dokončil na deváté 
příčce.   deš

 ZLATÉ LOUČENÍ ATLETKY  
 BARBORY ZATLOUKALOVÉ 

Olomoucké florbalistky prošly bez porážky do play-off
Dvaadvacet zápasů bez prohry. To je dosa-
vadní bilance týmu juniorek olomouckého 

FBS. Mladé florbalistky prošly základ-
ní částí nejvyšší soutěže bez ztráty bodu 
a tímto ojedinělým počinem navázaly na 
skvělou formu z loňské mistrovské sezony.

Právě obhajoba titulu je i vzhledem 
k jejich dosavadní suverenitě jasným 
cílem olomouckých juniorek. Cesta 
k němu bude ale ještě dlouhá. Play-off 
zahrnuje čtyři vyřazovací kola, při-
čemž v každém se hraje na dva vítěz-
né zápasy. Největšími konkurenty jim 
budou nejspíše hned tři pražské celky, 
které se po základní části seřadily za 

Olomoucí: Chodov, Black Angels a FbŠ 
Bohemians.

Svěřenkyně trenérů Ondřeje Čočka 
a Radka Řeháka se prezentují aktivním, 
a tedy i atraktivním útočným florbalem, 
ze kterého doposud nejvíce těžily Va-
lentýna Zerzánová a Veronika Mrázko-
vá. Tyto dvě hráčky dohromady zajistily 
hned třetinu gólů svého týmu. 
Zároveň se ale FBS může spolehnout i na 
skvělou obranu v čele s gólmankami, 
které společně drží průměr obdržených 
branek pod dvěma na zápas.   deš

www.domychomoutov.czII. ETAPA FINIŠUJE

DOMY CHOMOUTOV - OLOMOUC

8
C

23
03

02
1



26        www.olomouc.eu KULTURNÍ PROGRAM

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

 VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ  

9. 3. I 14:00 pobočka Jungmannova – Šperky 3D perem 

14. 3. I 15:00 nám. Republiky – Francouzské tvoření v rámci festivalu 
Bonjour Olomouc 

16. 3. I 13:00–17:00 pobočka Holice – Jak na komiks? 

22. 3. I 15:00–16:00 pobočka Neředín – Knihohrátky – zábavné aktivity 
a tvoření od 3 let

úterý a čtvrtek I 15:00 nám. Republiky – Práce s 3D pery – úterní nebo 
čtvrteční pravidelný kroužek kreativní práce s moderními technologi-
emi pro děti od 8 let i dospělé. Zápis  585 545 123, dospele@kmol.cz 

6. a 20. 3. I 16:30  pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek pro děti od 
9 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého robota a naučí se ho na-
programovat. Rezervace 585 545 123, dospele@kmol.cz

7. 3. I 17:15 pobočka Brněnská – Vzpomínky na Novou Ulici – setkání 
s vyznavačem lidové kultury na Hané panem Františkem Gračkou na 
téma historie této městské částí. Těšíme se na historické fotky Nové Uli-
ce, které přinesete. 

7. 3. I 17:00 nám. Republiky – Cesta mým srdcem – zkušenosti Michaely 
Horákové s holotropním dýcháním a minulými životy

14. 3. I 17:00 nám. Republiky – Večer francouzské literatury – ukázky 
z knih francouzských spisovatelů v obou jazycích za doprovodu hudby 
v rámci festivalu Bonjour Olomouc

15. 3. I 10:00 nám. Republiky – Džungle – setkání nejmenších dětí v rám-
ci projektu S knížkou do života – Bookstart. Najdeme zvířátka v pralese, 
naučíme se básničku a poslechneme si pohádku. Rodiče získají tipy na 
dětské knížky. 

15. 3. I 10:00 pobočka Holice – Mozkový jogging – cvičení na udržení 
mozku ve formě, tentokrát zaměřené na český jazyk a literaturu

16. 3. I 10:00 nám. Republiky – Být v obraze – s organizací SeniorOn se 
sejdeme nad chytrými zařízeními, vysvětlíme si  aplikace Google Mapy/
Waze, Google Počasí, Duolingo nebo Preventivka

16. 3. I 16:30 pobočka Jungmannova – Tajné služby a hledání pokladů 
– setkání se záhadologem Milanem Zachou Kučerou o hledání pokladů 
v době železné opony

16. 3. I 17:00 nám. Republiky – Jak se vydává kniha – rady a tipy šumper-
ského spisovatele Roberta Pocha, jak nepsat do šuplíku

20. 3. I 15:00–18:00  nám. Republiky – Klub deskových her – pro každé-
ho, kdo má chuť si zahrát stolní hry

21. 3. I 17:00 nám. Republiky – S režisérem na cestách – setkání s režisé-
rem Tomášem Magnuskem a jeho hosty. Rezervace osobně, 585 545 123 
nebo dospele@kmol.cz

28. 3. I 17:00 nám. Republiky – Když části jsou větší než celky – v rám-
ci festivalu Ekologické dny Olomouc přichází pan Václav Bělohradský 

30. 3. I 17:00 nám. Republiky – Zlozvyky – charakteristika osobnosti přes 
zlozvyky, které nás provázejí životem. Zájemci se mohou zapojit i do 
tvorby Národní sbírky zlozvyků.

31. 3.–1. 4. Noc s Andersenem Tradiční nocování v knihovně na náměstí 
Republiky a na pobočkách Brněnská a Jungmannova. Čtenáři od 9 do 12 
let se mohou hlásit u svých knihovnic.

4. 4. v 17:00 nám. Republiky – Sídliště Svět – autorské čtení s hudebním 
doprovodem s Ivanou Kokinopulosovou a její knihou 

 VÝSTAVY  

Pobočka Brněnská – obrazy Evy Pačesové zachycující přírodu kolem nás

Náměstí Republiky – ilustrace a komiksy z knih Husité a Řemesla

Pobočka Jungmannova – Martin Benčík a jeho fotografie automobilů zachy-
cené pomocí fotomódu

Pobočka Holice – grafiky studentky Lucie Skoumalové Živá planeta

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

» www.mdol.cz

5. 3. 13:00  - Herecký workshop s Romanem Venclem 

5. 3. 19:00  - 
Noc na Karlštejně - Karel Svoboda, Jiří Štai-
dl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský, 
Zdeněk Podskalský ml.

Muzikál

7. 3. 19:00 L
Přelet nad kukaččím hnízdem - Dale Wa-
sserman Činohra

8. 3. 19:00 C Fidelio - Ludwig van Beethoven Opera

19:00  - 
Když se zhasne - Roman Vencl & Michaela 
Doleželová Činohra

9. 3. 19:00  - 
Jméno - Matthieu Delaporte, Alexandre de 
la Patelliére Činohra

11. 3. 10:00  - Miniopery - Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák 

19:00  - 
Sólo pro tři - Jacques Brel, Vladimír Vysoc-
kij, Karel Kryl Balet

12. 3. 14:30 NO Nabucco - Giuseppe Verdi Opera

13. 3. 19:00 K
Modrovousův hrad Tance z Galanty / Sbory 
pro mužské hlasy - Béla Bartók, Béla Ba-
lázs, Zoltán Kodály 

Opera

14. 3. 19:00 B Krvavá svatba - Gabriela Vermelho Balet

15. 3. 19:00  - Hello, Dolly! - Michael Stewart, Jerry Herman Muzikál

17. 3. 19:00 P
Ryba ve čtyřech - Wolfgang Kohlhaase, Rita 
Zimmerová Činohra

19. 3. 10:00 RPP Ronja, dcera loupežníka - Astrid Lindgrenová Pohádka

14:00 OPP Ronja, dcera loupežníka - Astrid Lindgrenová Pohádka

20. 3. 19:00 A Rok na vsi - Alois & Vilém Mrštíkovi Činohra

21. 3. 19:00 L Fantastické divadlo - Gur Koren Činohra

22. 3. 19:00  - 
Ryba ve čtyřech - Wolfgang Kohlhaase, Rita 
Zimmerová 

Činohra

23. 3. 19:00 D Rusalka - Antonín Dvořák, Jaroslav Kvapil Opera

24. 3. 19:00 V Dokonalá svatba - Robin Hawdon Činohra

25. 3. 16:00 ZO Zánik samoty Berhof - Vladimír Körner Činohra

26. 3. 9:30  - 
Divadlo, čti! – Pan Ředkvička a vesmírné 
úvahy, které končí boulí - 

16:00 YO Noc v Benátkách - Johann Strauss ml. Opereta

27. 3. 19:00  - 
Starci na chmelu - Vratislav Blažek, Vlasti-
mil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek

Muzikál

28. 3. 19:00  - Così fan tutte - Wolfgang Amadeus Mozart Opera

31. 3. 19:00  - Sluha dvou pánů - Carlo Goldoni Činohra

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

» www.mfo.cz

10. 3. - 17:00
Reduta

JAMU3
Wolfgang Amadeus Mozart, Tomáš Borl, Jan Václav 
Hugo Voříšek; David Šimeček

12. 3. - 10:30
Reduta

O 12 filharmoníčkách
Jana Posníková, Lukáš Červenka

16. 3. - 19:00
Reduta

Jedinečnost hudební kompozice
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Jean Sibelius, Edvard 
Grieg; Milan Paľa

17. 3. - 19:00
Reduta

Jedinečnost hudební kompozice
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Jean Sibelius, Edvard 
Grieg; Milan Paľa

24. 3. - 19:00
Reduta

Filmová hudba velkých skladatelů
Ericha Wolfganga Korngolda, Nino Rota, Dmitrij Šosta-
kovič ad.

28. 3. - 17:30
Mozartův sál

Večer evergreenů nejen našeho mládí
Hallelujah, Love of My Life, Love Me Tender, Oh! Dar-
ling, Falling Slowly, Let It Be, Prstýnek, Skyfall, Easy ad.; 
Vendula Pančochová , Zuzana Mečárová, Emil Machain, 
Markéta Vejvodová
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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!

čt 2 3 přednáška    100/50 Kč

18:00
PROPAGACE V KREATIVNÍCH 
PRŮMYSLECH #6

so 18 3 film 8+ 140/120 Kč

15:00
TÉČKO: DĚTI NAGANA

so 4 3 film 6+ 140/120 Kč

15:00
TÉČKO: ASTERIX A OBELIX: 
ŘÍŠE STŘEDU

po 20 3 film 140/120 Kč

20:00
VELKÉ NIC

po 6 3 film 140/120 Kč

20:00
JE MI ZE SEBE ŠPATNĚ

út 21 3 film 65+ 80 Kč

10:00
KINO SENIOR: KORZET

út 7 3 film 65+ 80 Kč

15:00
KINO SENIOR: GOOD 
OLD CZECHS

út 21 3 divadlo 220/180 Kč

20:00
LISTOVÁNÍ: HISTORKY 
Z TINDERU

st 8 3 přednáška     100/50 Kč

18:00
BEAT GENERATION DŮVĚRNĚ 
A ZBLÍZKA (1/2)

st 22 3 přednáška    100/50 Kč

18:00
BEAT GENERATION DŮVĚRNĚ 
A ZBLÍZKA (2/2)

pá 10 3 film 140/120 Kč

20:00
OSCAR SHORTS 2023: 
NOMINOVANÉ ANIMOVANÉ FILMY

po 27 3 film 140/120 Kč

20:00
KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE

po 13 3 film 140/120 Kč

20:00
OSCAR SHORTS 2023: 
NOMINOVANÉ KRÁTKÉ FILMY

út 28 3 přednáška   100/50 Kč

18:30
RADOVAN JURKA: BARVY 
KOLUMBIE A EKVÁDORU

út 14 3 debata 80/50 Kč

19:00
TTALK: NATÁLIE TICHÁNKOVÁ

st 15 3 vernisáž
18:00
OPEN STUDIO: 
JAKUB SÝKORA

pá 31 3 autorské čtení
18:30
FRANTIŠEK ŠMEHLÍK: 
ŠELMA

čt 16 3 hudba 50 Kč

19:30
SWINGOVÁ TANČÍRNA

do 11 5 výstava

ZBYNĚK SEDLECKÝ: 
INSCENACE

PROGR M
TEL GRAPH

BŘEZEN
1. března
David Jedlička
Vernisáž výstavy obrazů
18:00 | Galerie Caesar

2. března
Charitativní výstava 
fotografií
vernisáž výstavy obrazů
18:00 | Studio G 21

5. března
Hasičská pohádka
Divadlo Plyšového 
medvídka
10:00 | Divadlo na Šantovce

8. března
Kytarový recitál Štěpána 
a Matěje Jana Raka
16:30, 19:00 | Galerie Anděl

Miroslava Trizuljaková 
a Q Brno
18:00 | Galerie města 
Olomouce, vernisáž výstavy

9. března
„Korektní“ digiart
Oldřich Schnabl
vernisáž výstavy obrazů
17:00 | Hotel Flora – salon Iris

10. března
Premiér
koncert
20:00 | Bounty Rock Cafe

11. března
ETC…
koncert rockové legendy
20:00 | Bounty Rock Cafe

14. března
Pokáč
Koncert populárního 
zpěváka
18:00 | S-klub

15. března
Spinkej/Fais dodo
divadelní představení 
v rámci festivalu Bonjour 
Olomouc
19:00 | Divadlo na cucky

17. března
For Model
zahájení oblíbené výstavy
9:00 | Výstaviště Flora

18. března
Tvořivá Olomouc/jaro 
2023
9:00 | Střední škola 
polygrafická

Lohengrin
přímý přenos díla Richarda 
Wagnera z Metropolitní 
opery
16:45 | kino Metropol

19. března
Krysáci a ztracený Ludvík
Divadlo Za2
dětské představení
15:30 | kino Metropol

21. března
Discoland
Divadlo Na Zábradlí
19:00 | Divadlo na Šantovce

23. března
Kurz pečení chleba
17:00 | Centrum pohybu

Progres 2/55 let
20:00 | Bounty Rock Cafe

24. března
Manželský čtyřúhelník 
na cestách
komedie s Ivanou Jirešovou 
a Vladimírem Kratinou
19:00 | kino Metropol

27. března
Štefan Margita/ 
Na správné cestě
šansonový koncert operního 
pěvce
19:00 | Divadlo na Šantovce

31. března
Yzomandias
Kruhy & Vlny tour
21:00 | S-klub

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

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 
OLOMOUC | BŘEZEN 2023
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Herečky Ivana Plíhalová, Naděžda Chro-
boková-Tomicová, Vlasta Hartlová a he-
rec Václav Bahník oslavili loni kulatá 
výročí na jevišti Moravského divadla. Na-
víc všichni slaví významná životní jubilea. 

Černá komedie Ryba ve čtyřech o odda-
ném sluhovi pracujícím u tří neprovda-
ných sester je skvělou příležitostí, jak jim 
poblahopřát. Zatímco Vlasta Hartlová je 
letos na jevišti 31. sezonu, ostatní tři ko-
legové dokonce o deset let více.

Ryba ve čtyřech je inscenací knižní před-
lohy Wolfganga Kohlhaase a Rity Zimme-
rové, v níž po smrti rodičů převezme 
veškerou zodpovědnost za mladší ses-
try i rodinný pivovar nejstarší Karolína. 
Prostřední sestra Cecílie se o nic starat 
nemusí. Benjamínek Klementýna zase 
celý život poslouchá, co musí a nesmí. 
A unavený sluha Rudolf, který je u sester 
zaměstnán už dlouhá léta, jim pomá-
há nejen v domácnosti, ale postupně se 
stane i jejich milencem. Všechny služby 

vykonává bez reptání, ale s vidinou slí-
bené štědré odměny, která mu má při-
padnout po jejich smrti. Začíná se však 
obávat, zda se toho dožije.

Režie se ujal Roman Vencl. „Je to pomy-
slná benefice pro oslavence, kteří zaslouží 
velké poděkování. Hledal jsem hru, kde by 
si mohli zahrát jen oni čtyři a diváci měli 
možnost kochat se jejich hereckým kon-
certem,“ prozradil Vencl svůj záměr. 

Hra je dodnes jednou z nejúspěšněj-
ších německých kriminálních komedií 
a balancuje na hraně černé komedie až 
lehce hororového dramatu. Inscenace 
pracuje s poměrně výraznou vizuální sty-
lizací, která podtrhuje i erotickou linku, 
jež se táhne celým příběhem. Premiéra 
bude v pátek 17. března.   pok

 ČTYŘLÍSTEK JUBILANTŮ ZAZÁŘÍ  
 V KOMEDII RYBA VE ČTYŘECH 

Dvořákovu Olomouc letos vystřídá třídenní MFOpen
Šéfdirigent Moravské filharmonie Zsolt 
Hamar se podílí na dramturgii nového 
olomouckého hudebního festivalu 
MFOpen, který v květnu nabídne poslu-
chačům i Dvořákovu hudbu. Orchestr Ha-
mar povede v pátek 12. května.

„Zrušení Dvořákovy Olomouce se pro 
letošní rok ukázalo jako nejsmysluplnější 
řešení, díky kterému budeme moci ga-
rantovat zachování ostatní programové 
nabídky a její kvalitu, což je primární úkol 
Moravské filharmonie,“ uvedl její ředitel 
Jonáš Harman. Mezinárodní hudební festi-
val Dvořákova Olomouc patřil k nejstarším 
hudebním událostem v Česku. Olomoucká 

filharmonie ho letos nemůže nabídnout 
v dosavadní podobě z finančních důvodů.

 „Vnímáme tradici festivalu, proto 
doufáme, že se jedná o provizorní řešení, 
které muselo vedení filharmonie učinit. 
Souběžně s tím pracujeme na dlouho-
dobém koncepčním řešení financování 
Moravské filharmonie, ale i Moravského 
divadla, protože v současnosti jsme se 
dostali na hranici udržitelnosti. Fakt, že 
filharmonie za současných podmínek ne-
dokáže uspořádat Dvořákovu Olomouc, 
je jedním z důkazů,“ prohlásil náměstek 
primátora Viktor Tichák, který má kultu-
ru ve své gesci.

Díky iniciativě šéfdirigenta a členů or-
chestru vznikla myšlenka rozšířit pů-
vodní  zahajovací koncert festivalu 
a nabídnout posluchačům třídenní pro-
gram pod názvem MFOpen. 

„Půjde o skutečnou oslavu hudby, 
která bude v centru pozornosti a jejímiž 
hlavními aktéry budou skvělí hudebníci 
Moravské filharmonie. Hudby, která bude 
po tři dny zemi i světu dokazovat, že není 
nic krásnějšího a že Olomouc může být 
na své fantastické hudebníky hrdá,“ před-
stavil hlavní myšlenku MFOpen Zsolt Ha-
mar. Uskuteční se od pátku 12. do neděle 
14. května.   pok

Pop-art Oldřicha Schnabla v městské galerii na Dolním náměstí
Digitální grafiky z posledních pěti let 
představí od 29. března v Galerii města 
Olomouce Oldřich Schnabl. 

Autor ve svém zralejším věku dosáhl 
něčeho, po čem mnozí výtvarníci touží 
a k takovým výsledkům se dopracovávají 
po letité práci. Ve svých digitálních gra-
fikách navazuje na dnes již klasická díla 
Pop-artu a nevědomě možná i na jejich 
myšlenkové a teoretické zázemí. Pracuje 
podle přísných geometrických schémat 
s plochami a liniemi a vytváří zdánlivé 
iluze objemu geometrických tvarů.

Oldřich Schnabl, aktuální předseda Unie 
výtvarných umělců Olomoucka, je záro-
veň jubilujícím autorem, letos slaví 85. 
narozeniny.   ise

KULTURA
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František Všetička k vlastní tvorbě exiloval
V polovině února patřil v olomouc-
kém Telegraphu odborníkovi na českou 
a polskou literaturu, literárnímu vědci, 
vysokoškolskému pedagogovi, básníkovi, 
překladateli a spisovateli – osmdesátile-
tému Františku Všetičkovi.

Tituly ověnčený rodák z Olomouce, 
který dlouhá léta učil a vedl katedru na 
pedagogické fakultě, představil některé 
z fejetonových textů ze své knižní série 
Olomouc literární a rovněž svůj soubor 
povídek vydaný v roce 2017 s názvem 
Kuděj aneb krása kuráže. Čtenářům be-
letrie může být znám i pro své historic-
ké romány Před branami Omegy, Daleký 
dům, Léta legionů nebo Otevírání oken. 
Sám autor se přirovnal k exulantovi, 

který se k vlastní fikční tvorbě odhod-
lal až dlouho po studiu tvorby jiných 
spisovatelů. Právě srovnávání tvůrčích 
přístupů a analýza se stala hlavním před-
mětem večera.

Všetička se rozhovořil o svých úva-
hách nad vývojem české literatury v po-
sledních stoletích a došlo i na plodnou 
diskusi s publikem o současném stavu 
české poezie, prózy a literární kritiky. 
Samotné čtení z jeho fikční tvorby na-
konec nehrálo v průběhu večera prim, 
protože se v něm nezapřela profese vy-
sokoškolského pedagoga. Místy se tak 
večerní setkání s autorem přibližovalo 
spíše podobě odborné přednášky, na což 
však bylo publikum připraveno reagovat 

dotazy a podněty. Mimo jiné i na okol-
nosti nedávného odhalení Všetičkovy pa-
mětní desky v polském Prudniku. 

Příští autorské čtení proběhne v Teleg-
raphu 31. března, kdy svou novou knihu 
Šelma představí mladý autor František 
Šmehlík.   Michael Bukovanský [ext]

Cestovní ruch ožil: roste zájem Italů o město, Olomouc je 
podle Booking.com mezi top trendy destinacemi světa
I když se v roce 2022 Olomouci stále ne-
podařilo dorovnat návštěvnost turistů 
na úroveň před covidem, stav je podle 
statistik mnohem lepší. Pomáhá tomu 
i hodnocení zahraničních turistů.

Brazilské São Paulo, italské Bolzano, 
mexické Querétaro, americké Santa Fe… 
a Olomouc. Podle jednoho z největších 
cestovatelských portálů Booking.com 
patří Olomouc do TOP 10 nejvíce tren-
dy turistických destinací světa. Žebříček 
vznikl na základě dotazníkového šet-
ření mezi více než 20 tisíci cestovateli 
a zohledňuje meziroční nárůst zájmu 
o konkrétní destinaci. Portál pro on-line 
rezervaci ubytování láká cestovatele do 
Olomouce na památky, kulturní dědictví, 
skvělou gastronomii i atmosféru. 

„Pokud se městu dostane tak vyso-
kého hodnocení od světově známého 
rezervačního portálu, je to obrovská po-
cta. Věřím, že se jejich doporučení zúročí 
jako pozitivní reklama,“ reagovala Djami-
la Bekhedda, ředitelka agentury Střední 
Morava – Sdružení cestovního ruchu.

Důležité je ubytování
Booking doporučuje vidět historické cen-
trum, barokní div střední Evropy – sloup 
Nejsvětější Trojice a nevynechat ani vý-
hled z radniční věže. Atmosféru Olomou-
ce vykresluje jak v klidné denní pohodě 
kaváren, tak v barvách pulsujícího nočního 
života studentského města, který lze zažít 
v rušných hospůdkách a minipivovarech.

„Je podstatné, že cestovatelům doporu-
čují se v Olomouci ubytovat a strávit tady 
delší čas. Prostě nezažít Olomouc jenom 
jako krátkou zastávku pro fotku s Trojicí,“ 
vysvětluje pozitiva hodnocení náměstek 
pro kulturu a cestovní ruch Viktor Tichák. 

K ubytování Booking konkrétně do-
poručuje hotel Long Story Short Hostel 
& Café pro jeho ideální polohu v centru 
Olomouce, s hřištěm pro pétanque a te-
rasou pro grilování a živou hudbu.

Přibývají domácí turisté
Za rok 2022 se zvýšil počet hostů ve 
městě v porovnání s předchozím rokem 
o 71 procent a počet přenocování o 75 
procent. Domácích turistů z Česka bylo 
v meziročním srovnání o 42 a zahranič-
ních o 173 procent více. Podle dat z Čes-
kého statistického ústavu přespalo loni 
v olomouckých hotelech a penzionech 
193 434 hostů, kteří tak ve městě strávili 
přes 360 tisíc nocí.

„Z čísel je znatelné, že návštěvnost 
českých turistů se ve srovnání s dobou 
před pandemií již vyrovnala, avšak ná-
vštěvnost zahraničních turistů znatel-
ně klesla. Situace se ale každé čtvrtletí 
zlepšuje,“ uvedla vedoucí odboru kultury 
a cestovního ruchu Karin Vykydalová.

Nejvíce zahraničních návštěvníků 
k nám přijelo ze Slovenska, Polska a Ně-
mecka. Stále déle v Olomouci pobýva-
jí Španělé, Francouzi a Italové. A právě 
Italové u nás loni strávili 3,53 noci, což je 
řadí na čtvrté místo v počtu přenocování. 

Průměrná délka přenocování u ubyto-
vaných hostů v porovnání s předchozím 
rokem mírně vzrostla z 1,83 nocí na 1,87 
nocí.   ste, pok

58.267 TURISTŮ 
ZE ZAHRANIČÍ 

135.167 TURISTŮ 
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Radar odhalil 194 překročení rychlosti
Půl roku používají strážníci Městské po-
licie Olomouc v přímém výkonu služby 
mobilní radar pro měření rychlosti. Za tu 
dobu odhalili 194 přestupků.

„Uskutečnili jsme více než sedm desítek 
dopravně bezpečnostních akcí na celém 
území města a zjistili jsme, že dobrá po-
lovina řidičů rychlost nepřekročila,“ po-
tvrdil ředitel strážníků Pavel Skalický.

Tento fakt souvisí s tím, že strážníci 
předem avizují, kde bude měření pro-
bíhat. Nejvíce přestupků bylo zjištěno 

v místech, kde je rychlost omezena na 
30 kilometrů v hodině. Tvořily 74 procent 
z celkového počtu. 

„Samotné lokality se vyznačují velkou 
fluktuací chodců, a to zejména v podobě 
těch nejmladších, jelikož měříme u pře-
chodů pro chodce v blízkosti školských 
zařízení,“ doplnil ředitel. 

Nejvíce zjištěných přestupků bylo na 
ulici Horní Hejčínská (38), následuje ulice 
Pplk. Sochora v Droždíně (28) a třetím 
místem je ulice Švabinského (24). 

Cílem měření rychlosti je zejména 

zklidnění dopravy a zvýšení pocitu bez-
pečí nemotorizovaných účastníků silnič-
ního provozu.   dtx

Hasiči likvidovali další požár chaty v zahrádkářské kolonii
Dvě jednotky hasičů likvidovaly na konci 
ledna hořící chatu v zahrádkářské kolonii 
na Nových Sadech. V této lokalitě jde již 
o druhý obdobný požár během posled-
ních deseti dnů. 

„Při našem příjezdu byl objekt ve třetí 
fázi požáru. Rychle jsme plameny loka-
lizovali, konstrukce rozebrali a dohasili 
skrytá ohniska,“ popsala zásah mluvčí 
hasičů Lucie Balážová.

Ke kontrole pak hasiči ještě využili 

termokameru. Škoda byla předběžně 
odhadnuta na sto tisíc korun. 

O týden dříve ve stejné lokalitě za-
sahovali hasiči u požáru dvou objek-
tů – chaty a skleníku, kde se škoda po 
požáru pohybovala kolem 320 tisíc 
korun.

V obou případech se událost obešla 
bez zranění osob. Příčiny požárů jsou v še-
tření. Vyšetřovatel Hasičského záchranné-
ho sboru Olomouckého kraje nyní pracuje 

se dvěma verzemi – úmyslem nebo ne-
dbalostí neznámé osoby. V případě pro-
kázání úmyslu může hrozit pachateli či 
pachatelům trestní stíhání.   dtx

POVINNÉ 
RUČENÍ

ZIMNÍ
GUMY

SLEVY AŽ 
90 000 KČ

ODKLAD SPLÁTEK
AŽ NA 6 MĚSÍCŮ

až 30 000 Kč
SLEVA až 70 000 Kč

SLEVA

až 50 000 Kč
SLEVA

POVINNÉ 
RUČENÍ

ZIMNÍ
GUMY

SLEVY AŽ 
90 000 KČ

ODKLAD SPLÁTEK
AŽ NA 6 MĚSÍCŮ

až 30 000 Kč
SLEVA až 70 000 Kč

SLEVA

až 50 000 Kč
SLEVA

IN
Z2

30
30

23



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         31
OTEVŘENÁ RADNICE

Na ulici Domovina není možné zaparkovat kvůli cizím řidičům, 
změní se to? A opraví se někdy Stará Víska v Hodolanech?
Rubrika Otevřená radnice byla vytvořena pro Olomoučany, aby se mohli kdykoliv dotázat na problémy, které je trápí nebo jejichž ře-
šení by chtěli znát. I když na této straně otiskujeme jen dvě odpovědi, kompetentní úředníci i zvolení členové samosprávy odpovídají 
na všechny dotazy, které na e-mail Otevřené radnice dorazí. 

Trápí mne letité problémy s parkováním před mým by-
dlištěm na Domovině, kde neurvalost parkujících řidičů 
nezná mezí.  Platím daně z nemovitosti, ale před domem 
obvykle nezaparkuji. Často mám i problém vyjet z pozem-
ku na komunikaci. Zažádal jsem dokonce o placené par-
kovací místo za cenu asi dvaceti tisíc, ale toto není možné 
pro někoho, kdo není podnikatel. Vím, že se plánuje úpra-
va parkování, prosím, pokuste se o nějaké řešení. 

Chtěl bych se zeptat kdy a jestli vůbec dojde na opravu 
a rekonstrukci komunikace ve Staré vísce v Hodolanech. 
Podotýkám, že tato cesta připomíná 18. století, a když 
zaprší, tak je téměř neprůchodná. Navíc je to jedna z dů-
ležitých cest pro pěší na olomoucké hlavní nádraží.

Vladimír Král

Jan Procházka

Jsme si vědomi problémů, které 
vznikají na hranici stávající zóny 
placeného parkování, a to nejen 
u Domoviny. Nová parkovací po-
litika, kterou budeme postupně 
zavádět, řeší i tento problém pro-
střednictvím zóny C. Od tohoto 
systému si slibujeme, že by měl 

významně pomoci právě rezidentům v nalezení parkovacího 
místa v blízkosti bydliště.  V současné době se připravují kroky 
pro jeho spuštění – nové parkovací automaty, monitorovací 
kamerový set pro vozidlo provádějící automatickou kontrolu, 
webshop umožňující nákup dlouhodobých parkovacích opráv-
nění nebo stanovení nového dopravního značení. Bez všech 
těchto komponent není zatím možné nový systém spustit. Do-
movina je zařazena do druhé etapy na přelomu roku. Nicméně 
ani nový systém nepočítá s vymezením konkrétního místa pro 
rezidenta. Veřejná parkovací místa pro soukromé parkování 
město nepronajímá. 

Mirek Žbánek
primátor

Už před deseti lety připravilo teh-
dejší vedení města projekt na-
zvaný Stará Víska – rekonstrukce 
komunikace a inženýrských sítí. 
Byl zpracován v roce 2013 a řešil 
rekonstrukci komunikace, chodní-
ků a veřejného osvětlení, ale také 
kanalizace, vodovodu, plynovodu 
i podzemní nádrže a návrh nové výsadby. K jeho realizaci ale 
nedošlo a za tu dobu se změnily vyhlášky i normy. Předpoklá-
dáme, že změny se dotkly i počtu a polohy sítí v řešeném úze-
mí. Navíc byla zpracována nová koncepce města, která bere 
v potaz modrozelenou infrastrukturu, úsporné veřejné osvět-
lení i obnovu veřejných prostranství. Tento projekt Staré Vísky 
musel být jako zastaralý v roce 2020 vyřazen. Potřeba dokončit 
letošní rozpracované a plánované investice vyčerpá prostřed-
ky, které může město na takové opravy vynaložit. Proto nebylo 
zpracování nové projektové dokumentace prozatím zařazeno 
do finančního plánu.

Miroslava Ferancová
náměstkyně primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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MHD zdražit, či nezdražit, to je, oč tu běží
Má město v současné době uvažovat o zvýšení cen jízdného? 

V situaci, kdy:
 � zdražují ceny energií, pohonných hmot, 
 � na mzdách DPMO vyplatí navíc desítky milionů korun, 
 � zdražuje se vše okolo nás, 
 � máme v podstatě nejlevnější MHD v republice a 
 � z rozpočtu jednoho z nejzadluženějších měst jde na veřejnou 
dopravu čtyři sta milionů korun, 

by Shakespearův Hamlet neváhal a třímaje lebku by si kladl úpl-
ně jinou otázku. 

„Komu a jak zdražit veřejnou dopravu a naopak co při zdražení 
nabídnout, abychom přilákali do MHD uživatele osobních vozi-
del a ty, kteří se doposud veřejné dopravě vyhýbali?“

Pro vedení města i dopravního podniku bude v nejbližších dnech 
nutnost se nad těmito otázkami pozastavit a zodpovědně roz-
hodnout, jakou cestou se bude veřejná doprava v Olomouci pro 
následující roky ubírat. Jít cestou výrazného zdražování jednorá-
zových jízdenek, které využívají turisti a občasní uživatelé MHD, 
by mělo být považováno za správné řešení. Zdražovat časové 
jízdenky (měsíční, roční...), tedy zdražovat jízdné Olomoučanům, 
by již s sebou mělo přinášet zlepšení služeb. Dopravní podnik má 
nachystány projekty, které zlepší komfort cestování. Projekty, byť 
s podporou dotací, však i tak stojí nemalé peníze. 
Nemohl bych však souhlasit s rozhodnutím, které by plošně zdra-
žovalo a zároveň omezovalo služby, a tedy i komfort cestujících.

Josef Kaštil / Spolu

NÁZOR ZASTUPITELE

REDAKČNÍ POŠTA

Chtěla bych reagovat na příspěvek z Olomouckých listů. Pan 
náměstek primátora Bačák zde píše, jakou má ulice Masarykova 
městskou zeleň a keře. Na ulici na Bystřičce, kde se dříve  parko-
valo podélně, je také trávník (lidé si tudy zkracují cestu a psi se 
zde venčí). Lidé z ulic Masarykova, Dukelská, Praskova již několi-
krát volali a chtějí, ať se zde vyřeší parkování - bylo nám řečeno, 
že se musí udělat územní plán.

Než se začala stavět protipovodňová opatření, byla sepsána 
petice, že se nám sebere asi 200 stání, a byla doručena k panu 
primátorovi, který slíbil, že situaci bude řešit. Lidé jsou strašně 
otrávení, protože zde nejsou místa k zaparkování. Další odebrání 
parkovacích míst bylo nedávno na Masarykově ulici před obcho-
dem, kde se dříve parkovalo, a to  bylo také změněno z 10 aut na 
4. Určitě by šlo vyřešit stání mezi zelení, ale to by musel někdo 
chtít řešit. V noci jezdí městská policie, která olepuje auta špat-
ným parkováním, dříve se mohlo stát podél kolejí přes noc aspoň 
od 19 do 6 hod rána. Věříme, že dřeviny a tráva jsou dobrá věc, 
ale nic se nemá přehánět. Prosím o vyjádření, zda bude situace 
řešena ve prospěch občanů, kteří ve městě chtějí žít, pracovat, 
a tudíž i parkovat. 

Děkujeme předem a doufáme, že se situace začne řešit.

Eva Boudová

Dražba 
Odbor dopravy a územního rozvoje řeší problematiku odstavených vozidel 
s prošlou technickou kontrolou na komunikacích ve vlastnictví města Olomou-
ce. Po splnění všech zákonných lhůt a schválených povolení  k prodeji odtaže-
ných vozidel, které si provozovatel v zákonné lhůtě nevyzvedl,  proběhne dne 
29. března v 10:30 veřejná dražba, v sídle soudního exekutora Svatopluka 
Šůstka, Exekutorský úřad Olomouc, Pavelčákova 14, II. patro, jejímž 
předmětem budou:

1.  Osobní automobil FORD MONDEO, barva modrá-tmavá, 
 RZ 2M46346, VIN: WF0NXXGBBNXY24439
2. Osobní automobil PEUGEOT 306, barva zelená-tmavá, 
 RZ 5A61395, VIN:VF37EDJYT32245831
3. Osobní automobil VOLKSWAGEN TOURAN, barva černá-metal, 
 RZ 3M7 0434, VIN: WVGZZZ1TZ5W026710
4. Osobní automobil VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 
 barva šedá-světlá, RZ 2M5 7678, VIN: WVWZZZ3BZXE282181

Prohlídka předmětů dražby se uskuteční dne 29. března 2023 od 8:30 do 
9:30 hodin v areálu Technických služeb města Olomouce – Andělská ulice. 

Máte organizační, řídící a koncepční schopnosti? 
Zajímá Vás celková problematika činností úřadu? 
Pak hledáme právě Vás!

Magistrát města Olomouce hledá nového kolegu/kolegyni 
na vedoucí pozici:

Vedoucí oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů 
IS/ICT – architekt/koordinátor rozvoje IS/ICT

Nabízíme:
 � velmi zajímavou pracovní pozici odborníka v oblasti architektury informačních 

systémů a informačně komunikačních technologií, návrhů projektů a implemen-
tace IS/ICT a v oblasti zadávání výběrových řízení,

 � účast na budování nového oddělení,
 � možnost vést menší tým kolegů.

Co vám dále můžeme nabídnout:
 � Perspektivní pracovní pozici
 � Pružnou pracovní dobu
 � Možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje
 � Balíček benefitů
 � Příjemné pracovní prostředí

Přihlášky zašlete nejpozději do 19. 3. 2023.

Více informací naleznete: http://edeska.olomouc.eu

1. 2.

3. 4.
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Březen 1923: Olomouc slavila s Hanáckým 
plukem velké vítězství legionářů
Přesně před sto lety lidé v Olomouci 
slavili výročí jednoho z nejdůležitějších 
vojenských vítězství. Ve dnech 8. až 13. 
března 1923 se totiž připomínalo páté 
výročí bitvy československých legionářů 
s velkou německou přesilou u ukrajin-
ského města Bachmač. Podstatnou roli 
v řadách vítězných legionářů sehráli bo-
jovníci 6. československého střeleckého 
pluku - Hanáckého. 

Legionáři měli v celé první republice mi-
mořádné postavení. V Olomouci si navíc 
považovali toho, že zde sídlil právě 6. 
střelecký pluk s přízviskem Hanácký. Ne 
že by jeho bojovníci pocházeli výhrad-
ně z Hané, mezi jeho příslušníky bylo 
mnoho mužů odjinud, ale převažovali 
opravdu Hanáci. Pluk svým názvem navíc 
připomínal mnohem starší jednotku, rov-
něž spjatou s Hanou a Olomoucí. Výročí 
bitvy, ve které hanácký pluk sehrál klíčo-
vou roli, tedy Olomoučané vnímali jako 
velmi významné.  

Do města v březnu 1923 přijeli všichni 
hlavní armádní představitelé, hvězdou byl 
generál Josef Šnejdárek, který se o měsíc 

později ujal jako nový velitel celé olo-
moucké posádky, a především se tu setkali 
staří spolubojovníci. Město se na jejich 
příjezd připravovalo pečlivě, což lze vycítit 
i ze zpráv v různém olomouckém tisku. Ve 
dnech 10. a 11. března se konala například 
akademie, večerní koncert v Národním 
domě či přednášky o významu a průběhu 
bitvy, Národní dům hostil setkání bývalých 
příslušníků 6. pluku, k nimž promluvili všich-
ni jejich bývalí velitelé. Akcí se účastnili i po-
litici, zdravici zaslal také T. G. Masaryk. 

Hlavním programem byl slavnost-
ní nástup jednotek na Horním náměs-
tí a parádní pochod přes město. Díky 
vojenské hudbě bylo živo všude mezi 
Hanáckými kasárnami v ulici 1. máje, 
Horním náměstím a Národním domem. 
Na prapory pluku připínali zástupci růz-
ných profesních nebo zájmových spolků 
čestné stuhy, ve městě se zpívalo, nechy-
běli Hanáci v krojích. 

Olomoučtí Češi si našli alternativu ke 
starším měšťanským oslavám výročí vítěz-
ství nad pruskou armádou krále Fridricha 
v roce 1758. Vydařená oslava v roce 1923 
byla předobrazem dalších podobných 
legionářských setkání. Významná paráda 
proběhla v desátém výročí v roce 1928, 
symbolická a dle pamětníků také dojemná 
byla vzpomínková akce k 20. výročí v břez-
nu 1938, tedy v době anšlusu Rakouska, 
pár měsíců před mnichovskou krizí a přes-
ně rok před nacistickou okupací zbytku 
českých zemí. Po druhé světové válce 
a změně režimu se už na legionářské Ha-
náky nevzpomínalo.   Michal Folta [ext]

PŘED STO LETY

V březnu se v Olomouci slaví
Březen před 100 lety věnovali 
naši předkové nějakému bož-
stvu oslav. Vypadá to tak ales-
poň podle zpráv v tisku. Hlavní 
text poukazuje na dvoudenní 
oslavy pátého výročí vítězné 
bitvy legionářů u Bachmače. 
Kromě toho se ale slaví i naro-
zeniny prezidenta Masaryka. 
Například řepčínská pobočka 
Národní jednoty zve publikum 
na přednášku o povaze naší re-
publiky k příležitosti 73. naro-
zenin pana prezidenta. Konají 
se koncerty. Další odbor ná-
rodní jednoty pořádá ke stejné 
příležitosti přednášku legionáře 
Adolfa Kubise o budoucnosti re-
publiky. Slaví i děti, protože se 
koná hned několik představení 
loutkového divadla v Hejčíně.  

Mrzutosti s vojenskými auty
Při oslavách výročí Bachma-
če jsou sice vojáci hlavními 
hvězdami, jinak jsou s nimi 
ale i trable. Majitelé domků 
v nedávno připojených před-
městských obcích si stěžují na 
rychlou jízdu velkých vojen-
ských aut. Především z Hejčí-
na a Řepčína přichází zprávy 
o praskajících zdech některých 
domů. Občané vyhrožují, že 
jestli v tom neudělá radnice po-
řádek, obrátí se s těmito stíž-
nostmi na vyšší instance. 

Česká ulice hájí své jméno
Ústřední výbor Národní jedno-
ty navrhuje v březnu v souvis-
losti s únorovým atentátem na 
ministra financí Aloise Rašína, 
aby byla Česká ulice v centru 
Olomouce přejmenována na 
Rašínovu. Radnice odkáže na 
rozhodnutí Výboru pro pojme-
nování ulic, který v Olomou-
ci měnil především dosavadní 
„rakušácké“ místní názvy. Návrh 
ale neprojde, argumentuje se 
tím, že jméno Česká nese uli-
ce už od středověku. Nakonec 
o tento krásný název ulice při-
jde až po druhé světové válce, 
kdy se změní v ulici 8. května. 
Zavražděný ministr financí měl 
pak v Olomouci v letech 1926 
až 1939 nábřeží Aloise Rašína 
(dnes ulice Nábřeží).   mif

BŘEZEN 1923 TELEGRAFICKY

BACHMAČ–BITVA O ŽIVOT
Bitva u Bachmače probíhala od 
8. do 13. března 1918. Tehdy se 
Ukrajina bránila před ruskými bolše- 
viky a tak na své území vpustila 
početnou německou armádu. Ta 
by ovšem bývala naše legionáře 
zajala a předala Rakousku, kde by 
jim jako zrádcům císařské armá-
dy hrozila poprava. Necelé dva 
legionářské pluky dostaly tehdy 
za úkol chránit železniční uzel Ba-
chmač před mnohem početnějšími 
divizemi německé armády, aby byl 
zajištěn logisticky složitý odjezd 40 
tisíc československých legionářů 
na východ. Němci byli u Bachma-
če zaskočeni odvahou a urputnos-
tí legionářů, z nichž právě hanáčtí 
střelci patřili k nejlepším. Olomouc-
ká kulometná rota „Colt“ 6. stře-
leckého hanáckého pluku sehrála 
rozhodující roli při boji o most přes 
řeku Desnu. Celá bitva dopadla ve 
prospěch Čechoslováků, Němci 
ustoupili a legionáři tak spořádaně 
zahájili dlouhou cestu na východ 
Ruska a pak přes oceán domů. 

6. ČESKOSLOVENSKÝ STŘELECKÝ 
PLUK - HANÁCKÝ
Vznikl v ukrajinském Borispolu 
21. 6. 1917 jako II. záložní prapor 
Čs. střelecké brigády, od 27. 7. 1917 
6. čs. střelecký pluk Hanácký. Od 
svého vzniku byl součástí 2. střelec-
ké divize. Zúčastnil se boje u Ba-
chmače, Čeljabinského incidentu, 
přepadení u Marianovky, bojoval 
u Omska, Tatarské, Tjumeni, Kungu-
ru, Jekatěrinburgu, Irkutsku a v Baj-
kalských tunelech. Odchod z fronty 
se datuje k 21. listopadu 1918, dále 
zajišťoval ochranu magistrály v ob-
lasti Ščeglovska a štábu spojenec-
kého velení v Omsku. V dubnu 1920 
odjel do Československa.



TAJENKA
Problém s tímto světem je ten, že inteli-
gentní lidé jsou plni pochybností... 
—  Charles Bukowski (1920–1994) 
americký básník a spisovatel
Tři vylosovaní výherci obdrží knihy vě-
nované Knihovnou města Olomouce 

v rámci Března – měsíce čtenářů. Tajen-
ku křížovky zasílejte do 17. března na ad-
resu: 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: Roz-
dávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí 
sám a hlupák stejně neposlechne.
(Mark Twain) 
Úspěšní luštitelé: Jaroslava Mikulová, 
Blažena Štěpánová.
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Easy Sudoku Puzzles 9 
www.printablesudoku99.com 
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 7 4 9  2 5 3  
 6 2 8     4 
 8  4 1 7 9 6 2 
  7  2    6 
4 5    9 2   
 2    6  5 1 
 3   5   4 9 
  5 2  3 8  7 
 9    4   5 

 5  4 3     
1  4 8 6    2 
 3      4 8 
4  2  5 8    
5   3 9  4 8 6 
6  3   4 2  5 
 6  7 2 1    
7 2 9  4 3    
 4  9 8  5  7 
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   1      
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9 1  6      
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2 4 7      5 
 1    3  8  
     4  9 1 
   8   2 3  
 2 4  6     
    8    6 
7 9   5 1    
4 3 8       
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Žít ve velkém.

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

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. Horní Lán 445/1, Olomouc – www.autocentrumolomouc.com
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
POPULÁRNĚ-VĚDECKÝCH 
FILMŮ
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