
9—
2019MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

PROBLÉM S OPILCI? 
MĚSTO ZAVEDE PŘÍSNĚJŠÍ 
OPATŘENÍ I DALŠÍ PREVENCI

Jihoslovanské mauzoleum  
se vrátilo do původní podoby

K létu patří Shakespeare.
V Olomouci třeba i nahý

Jak by Olomouc změnili 
studenti architektury
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Sběrové	soboty

Odbor	městské	zeleně	a odpadového	hospodářství	Magistrátu	
města	Olomouce	spolu	s Technickými	službami	města	Olomouce	
organizují	a zabezpečují	Podzimní	sběrové	soboty	2019.

Občané	města	mají	možnost	zbavit	se	nepotřebného	kusového	
odpadu,	který	bývá	často	zcela	chybně	odkládán	ke stanovištím	
na domovní	odpad	a tím	se	zbytečně	zvyšují	náklady	na jeho	
likvidaci.	

Kromě	kusového	odpadu,	mezi	který	patří	starý	nábytek	(skříně,	
sedačky,	křesla,	židle,	koberce,	linolea),	použitého	jedlého	oleje	
zde	občané	mohou	ukládat	také	drobný	nebezpečný	odpad	
(zbytky	barev,	obaly	obsahující	zbytky	nebezpečných	látek,	
různé	chemikálie,	baterie	apod.),	vysloužilé	elektrozařízení	
(ledničky,	pračky,	televizory,	rádia,	PC,	zářivky	apod.)	a biologic-
ký	odpad	(listí,	ořezané	větvě),	pro	který	bude	určen	samostatný	
kontejner.	

Dále	můžete	odevzdávat	v rámci	sběrových	sobot	i sběrových	
dvorů	také	použitý	textil.	Stavební	odpady	se	při	sběrových	
sobotách	neodebírají.

Na každém	stanovišti	bude	po celou	dobu	k dispozici.	Kontejnery
budou	na stanoviště	přistaveny	v sobotu	od od 8:00, po 13:00 hodině	
budou	odvezeny.	Důrazně	žádáme	naše	spoluobčany,	aby	se	odpa-
du	zbavovali	pouze	na určených	stanovištích	v tomto	vyhrazeném	
čase	a předávali	jej	výhradně	pracovníkům	svozové	firmy.

Více	informací	Ing. Petr	Jasinský, tel. 588 488 332,	
petr.jasinsky@olomouc.eu.

Den	 KMČ	 Stanoviště
5. 10. Neředín	 roh	ulic	Norská	a Rumunská

Topolany	 ulice	Bílkova	(u hasičské	zbrojnice)
Tabulový	vrch	 roh	ulic	Stiborova	a Jílová
Olomouc	západ	 ulice	Wolkerova	(u žel.	přejezdu)

12. 10. Nová	Ulice	 roh	ulic	Hraniční	a Čajkovského		
(parkoviště)

Nové	Sady			 roh	ulic	Rooseveltova	a Trnkova
Povel			 Heyrovského

(u rozvodny	naproti	Hotel.	domu)
Droždín	 ulice	Gagarinova

(pod	hasičskou	zbrojnicí)
19. 10. Nové	Hodolany	 roh	ulic	Březinova	a Nezvalova

Lazce	 roh	ulic	Urxova	a Na Letné
Černovír	 roh	ulic	Stratilova	a U Stavu
Holice	 roh	ulic	U Hřiště	a Přerovská	(parkoviště)

26.	10.	 Hejčín		 ulice	Ladova	parkoviště	u pošty
Řepčín	 roh	ulic	Řepčínská	a Břetislavova
Nedvězí	 Neklanova	(u bývalé	hasičské	zbrojnice)
Nemilany	 ulice	Povelská	(obchod)

2.	11.	 Chválkovice	 roh	Selské	náměstí	a ulice	Na Zákopě
Staré	Hodolany	 roh	ulic	Trocnovská	a Purkyňova
Pavlovičky	 ulice	Veverkova
Olomouc	střed	 roh	ulic	Kosinova	a nábřeží	Přemyslovců

HARMONOGRAM	SBĚROVÝCH	SOBOT	PODZIM	2019

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY
16.–20. ZÁŘÍ - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V OLOMOUCI
Po celý týden jsme pro vás připravili 
bohatý program:
•	 získejte	informace	o	udržitelnosti	dopravy 
v	Olomouci	

• přijďte	se	podívat	na	výuku	dopravního	chování
nejen		 pro	děti

•	 pojďte	diskutovat	s	fakultami	Univerzity 
Palackého

• zažijte	veřejné	prostranství	jinak
• přijeďte	se	naučit	základy	první	pomoci	a	získat 

informace	o	zdravém	životním	stylu	
• nahlédněte	na	to,	co	z	auta	neuvidíte
• přijďte	se	informovat	o	preventivních 

programech	zdravotních	pojišťoven
• získejte	informace	o	cyklostezkách
• přijďte	si	vyzkoušet	kola,	elektrokola,	koloběžky
• projděte	se	s	námi	po	kardiostezce 

ve	Smetanových	sadech
• vyzkoušejte	si	jiný	městský	mobiliář

Úterní speciální program:
• Slavnostní	zahájení	s	primátorem,	hejtmanem,	rektorem
UP	a	ředitelem	FN	Olomouc	(16:00)

• BESEDA	(18:00	–	galerie	Caesar	–	moderuje	J.	Martínek)

Vyvrcholení týdenní akce bude v sobotu 21. 9. 2019 v Dubu nad Moravou.
Pojeďte s primátorem na Hvězdicovou cyklojízdu primátorů měst Olomouce, Přerova 
a Prostějova s cílem na faře v Dubu nad Moravou.
Detailní program naleznete na: www.spokojena.olomouc.eu, www.olomouc.eu a facebooku 
Spokojená Olomouc. Občerstvení bude zajištěno. Změna programu vyhrazena.

Tento projekt je financován Státním fondem životního 
prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí. www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Odpoledne	vystoupí	například:
Loco Poco, LOLA‘s Dance Olomouc, Hudební institut, ZUŠ Žerotín 
Komorní orchestr, Yamaha - dětská hudební škola, ZUŠ open.
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Radim Měsíc
grafik a živnostník

Jan Žůrek
divadelní principál

Radka Hrochová Hrubá
psycholožka

NĚKTERÉ

V TOMTO ČÍSLE

NE ANO

Líbí se vám umění v olomouckých ulicích?

Pokud jde o tvorbu spontánní, na kva-
litní úrovni a sedí do kontextu dané-
ho místa, tak ji v ulicích určitě vítám. 
Nelíbí se mi komerční akce, které se 
schovávají za nezávislou tvorbu, nebo 
přeleštěné kýče, které streetart de-
gradují na úroveň dekorací kolotočář-
ských atrakcí. 

Program Sculpture line mi přijde 
dost eklektický a u řady vybraných 
děl mám pochybnosti o jejich kvalitě. 
Hlubší debatu by si určitě zasloužil 
i výběr správného místa – třeba roury 
v parku mi velký smysl nedávají.  
Každopádně je fajn, že se u nás veřej-
ný prostor stává tématem.

Líbí se mi, vždycky to město oživí  
a některé nápady jsou zajímavé.  
Za pozitivní instalaci považuji mimin-
ko ve vzduchu nebo ve Smetanových 
sadech Chobotnici.

GLOSA

Patří umění na ulici? Nejsou to jen 
zbytečně rozsypané perly? Olomouc je 
už druhým rokem oživována sochami 
a objekty díky projektu Sculpture line. 
Oživování není přesný pojem. Života 
je v olomouckých ulicích dost. I večer. 
A to umělecká díla mohou přijít spíše 

k úhoně. Zvláště zrovna nainstalova-
ná hlava Kurta Gebauera před Galerií 
města, která se setkává s nepocho-
pením. Není to oživování, je to spíše 
oduševňování. Je to zušlechťování kaž-
dodenních vjemů, jakási debarbariza-
ce. Možná ji někdo nepotřebuje, možná 
jinému není laťka dost vysoká. Umění, 

a především umění ve veřejném pro-
storu, by ale mělo být obyvatelům 
města posvátné. Jako ve starém Římě. 
Protože je spousta měst, kde nic není. 
Ani na ulici.

Pavel Konečný 
předseda redakční rady
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MOST V KOMENSKÉHO ULICI:  
VŠE PODLE PLÁNU! 

FLORA JAKO ZÁŽITEK

LETŇÁK SPOJUJE MĚSTO PRÁCE HASIČŮ V ČÍSLECH 

ULICE 8. KVĚTNA BUDE PŘÍVĚTIVĚJŠÍ 
PRO CHODCE

FOTBALOVÁ SIGMA POŘÁDÁ 
ZÁPAS STOLETÍ 

Nový most přes řeku Moravu u restaurace 
Bristol je aktivovaný. To znamená, 
že stojí sám! 

Ředitelka výstaviště chce oplotit Floru! 
Ale má to smysl. I kontext…

Dobrovolníci vyčistili Cikánskou branku. 
Letňák bude průchozí.

Někdy to neplatí. Někdy statistika 
nuda není. Zvláště u hasičů.

Méně parkovacích míst po rekonstrukci. 
Ale některá zůstanou. Zvláště zastavení 
na 15 minut.

Kdybychom ale chtěli slavit podle jména 
Sigma a Ludvíka Sigmunda, museli by-
chom 51 let připočítat.
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Oznámení
Podzimní festival duchovní hudby roze-
zvučí olomoucké kostely od 22. září do 
20. října. Na programu je hudba Vival-
diho, Pergolesiho, Brahmse či Mozarta. 
Více na www.podzimni-festival.cz.

Od radnice brzy zmizí část oplocení a le-
šení. Rekonstrukce historické budovy 
pokračuje, zcela dokončeno je nádvoří. 
Do zahájení Vánočních trhů bude zrušen 
i velký zábor prostranství před orlojem. 
Ještě letos zmizí také lešení z fasády nad 
informačním centrem radnice. Tesaři na 
Horním náměstí kompletují dřevěnou 
konstrukci věže, poté ji usadí na věž a te-
prve tam ji čeká oplechování.

Jak podnikat na úplném začátku i jak 
podnikat v EU a Švýcarsku? Poradí vám 
v Jednotném kontaktním místě (JKM) po 
celé republice. V Olomouci na živnosten-
ském odboru magistrátu.
jkm@olomouc.eu | 588 488 241

Mistrovství ČR jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů obcí ve vyprošťování u do-
pravních nehod se uskuteční v sobotu 
5. října na venkovním parkovišti u Galerie 
Šantovka. Čtrnáct krajských reprezenta-
cí se utká o titul mistra republiky v sou-
těži, která simuluje reálné podmínky při 
zásahové činnosti hasičů u dopravních 
nehod. Kromě soutěže se můžete od 8 do 
16 hodin těšit také na bohatý doprovodný 
program určený dospělým a dětem. 

S nástupem do první třídy dostanou 
malí Olomoučané zajímavou a praktic-
kou pomůcku. Je to Zdravá láhev s te-
matickým potiskem, díky němuž se děti 
dozvědí, co dělat v nebezpečné situa-
ci. Jeho součástí jsou i telefonní čísla 
jednotlivých složek integrovaného zá-
chranného systému.

Do konce září je v Galerii Šantovka k vidění 
výstava reprodukcí malíře Libora Vojkůvky.

Zlatou a bronzovou medaili si přidá do 
své sbírky olomoucký hasič Michal Pře-
cechtěl ze soutěže World Police and Fire 
Games 2019 v Chengdu v Číně. 
Podařilo se mu vybojovat třetí místo v in-
dividuálním závodě v disciplíně Ultimate 
Firefi ghter v kategorii nad 40 let a v sou-
těži družstev se mu v čtyřčlenném týmu 
povedlo získat nejcennější kov.

Čerstvě pokřtěnou knihu Ejtl olomoucké-
ho autora Michala Priesnitze (což je pse-
udonym pracovníka 
magistrátu Micha-
la Urbáška) si mů-
žete v pátek 6. září 
nechat podepsat. 
Přijďte ve 14 hodin 
na autorské čtení do 
prodejny dětských 
knih Zlatá velryba 
v rohu Dolního ná-
městí 23.

Mladý olomoucký autor Martin Benčík 
vystavuje v pobočce Městské knihov-
ny v Brněnské ulici fotografi e katedrály 
sv. Václava a dalších olomouckých kos-
telů a bazilik. Zachytil i místa veřejnosti 
nepřístupná.

SPEAK-DATING s rodilými mluvčími ve 
více než 12 evropských jazycích. Procvič-
te si své jazykové dovednosti zábavnou 
a netradiční formou u šálku dobré kávy. 
Ve čtvrtek 26. září od 15 do 18 hodin 
v Improvizované kavárně na Horním ná-
městí.

Otevírá se speciální kroužek s názvem 
Dětský průvodce rozvodem. Program 

představuje pomoc výhradně pro děti, je-
jichž rodiče se rozvádějí nebo rozcházejí. 
Kroužek vedou dva průvodci jednou týd-
ně v délce do dvou hodin. Skupinku tvoří 
maximálně dvanáct dětí ve věku 6–12 let. 
Nejbližší dětská skupina se otevírá v Ro-
dinném centru Olivy 10. září. 

Mimořádné kontroly v pěti prostorách 
provozovatelů únikových her v Olo-
mouckém kraji nenašly žádné závady 
proti zákonu o požární ochraně a souvi-
sejícím předpisům.

Informační centrum v podloubí radnice 
zahájilo prodej na 11. ročník mezinárod-
ního festivalu soudobé hudby MusicOlo-
mouc 2019, tentokrát s podtitulem Colours 
of Piano. Uskuteční se ve dnech 7.–22. října 
a bude zaměřen na klavír v tvorbě součas-
ných českých a zahraničních skladatelů. 
Festival nabídne sedm koncertů.

Již po čtrnácté bude Horní náměstí hostit 
Hanáckou laťku. Oblíbený výškařský pod-
nik proběhne 19. září, ve startovním poli 
bude poprvé chybět Jaroslav Bába, který 
před rokem právě v Olomouci ukončil 
sportovní kariéru. Bude ovšem čestným 
hostem mítinku, který již dopoledne od-
startují závody mládežnických kategorií. 
Hlavní závod mužů začne v 15 hodin.

Budovu Městské knihovny a náměstí Re-
publiky do konce září 2019 zdobí sním-
ky členů fotografi cké sekce Vlastivědné 
společnosti muzejní v Olomouci. 

Jak se vám líbí nové Olomoucké 
listy? Jaké byste si je přáli, co vám 
chybí, nebo přebývá? Napište nám 
to na adresu: redakce@olomouc.eu

INFORMAČNÍ SERVIS
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Jiný pohled na město mají starousedlíci, jiný turisté nebo lidé, kteří do Olomouce dojíždějí 
za prací. Jak ale město vidí a jak by ho změnili studenti architektury? Jejich pohled je napůl 
cizí, bez emocí, napůl profesionální, se zanícením. Pořád je řeč o Olomouci a hovořit se 
bude několikrát. K chystané výstavě návrhů studentů architektury ČVUT v Praze v oranžerii 
ve Smetanových sadech jsou připraveny i besedy. A jsou otevřené všem.
Přijďte si promluvit o Olomouci.

 JAK BY OLOMOUC 
 ZMĚNILI STUDENTI 
 ARCHITEKTURY 
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Rozšíření diskuse o urbanistické a architektonické podobě rozvoje kon-
krétních lokalit města je cílem spolupráce Olomouce s Fakultou archi-
tektury ČVUT v Praze. Město s fakultou uzavřelo smlouvu o spolupráci, 
slibuje si od ní inspiraci při řešení veřejného prostoru.

PAVEL KONEČNÝ

„Chceme, aby se Olomouc zařadila mezi města, která usilují o co nejširší 
diskusi nad urbanistickými a architektonickými problémy s nejmladší 
generací architektů. Díky spolupráci získáme řadu projektů, které před-
staví možná řešení rozvoje města i jeho veřejných prostranství,“ přiblížil 
podobu nové spolupráce primátor Mirek Žbánek.

Projekty na vybraná území a veřejná prostranství řešili studenti ar-
chitektury v rámci svých semestrálních prací. Pracovali pod patronací 
ateliéru vedeného architekty Michalem Kohoutem a Davidem Tichým. 
Součástí byla i spolupráce s ateliérem krajinářské tvorby vedeným Rad-
milou Fingerovou.

„O spolupráci s ateliérem Kohout – Tichý projevila v minulosti zájem 
řada měst jako Pardubice, Havlíčkův Brod, Benešov, Praha nebo Brno. 
A spolupráce se tam následně i úspěšně rozběhla,“ podotkla Jana Křen-
ková z Útvaru hlavního architekta.

Ve chvíli, kdy začali pracovat, měli studenti za sebou jarní workshop 
v Olomouci. „Zaměřili se na budoucí využití území lokality Tržnice a bý-
valého autobusového nádraží, Staroměstských kasáren, stávajícího 
depa Dopravního podniku v souvislosti s jeho plánovaným přemístěním 
či využití proluk v centru města. Mezi vytypovaná místa patří i nevyuží-
vané lokality u Velkomoravské nebo nezastavěné území mezi ulicemi 
Brněnská a Schweitzerova. V případě veřejných prostranství se práce 
mohly zaměřit na budoucí podobu třídy Svobody, parku v ulici Dlouhá 
nebo území v okolí Klášterního Hradiska,“ vyjmenovala Křenková.

Výstava studentských návrhů začne 20. září v oranžerii ve Smetanových 
sadech. Slavnostní zahájení bude v 19 hodin.

Veřejné diskuse jsou pak připravované ve spolupráci s odborem městské 
zeleně a odpadového hospodářství. Diskuse k budoucí podobě Žižkova ná-
městí bude současně součástí programu celostátního Dne Architektury.

OLOMOUC: STUDENTI OLOMOUCI

20. 9.–13. 10. 2019 
Oranžerie ve Smetanových sadech

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý až pátek: 15–18 hodin

sobota a neděle: 14–18 hodin

+ během veřejných diskusí

K ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
pátek 20. září | 17:00

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, prof. Ing. arch. Michal 
Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D., Ing. Rad-
mila Fingerová

PŘÍPRAVA STRATEGIE ZELENĚ 
PRO MĚSTO OLOMOUC
úterý 24. září | 17:00

prezentace doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (Mendelo-
va univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice 
na Moravě)

BUDOUCÍ PODOBA ŽIŽKOVA NÁMĚSTÍ 
V OLOMOUCI

úterý 1. října | 17:00

Ing. Radek Pavlačka (ZAHRADA Olomouc), Ing. 
arch. Karel Prášil, (Sborwitz architekti), primátor 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, děkanka Pedagogické 
fakulty UP Olomouc prof. PaedDr. Libuše Ludíková, 
CSc. a další hosté

HISTORICKÁ ANALÝZA ZAMĚŘENÁ 
NA ZELEŇ NA HORNÍM NÁMĚSTÍ 
V OLOMOUCI
pondělí 7. října | 17:00

Ing. Roman Zámečník, Ph.D. (památkář, specialista 
na kulturní památky a památky zahradního umění 
NPU Brno, vědecko-výzkumný pracovník Národní-
ho zemědělského muzea, Mendelovy univerzity  
v Brně, Zahradnické fakulty Lednice na Moravě)

VÝSTAVA

VEŘEJNÉ DISKUSE

ARCHITEKTURA
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Tlak a vysoká teplota – recept proti graffiti
Město Olomouc vyráží do boje s vanda-
lismem. Jak účinně odstranit sprejerské 
graffiti nebo černý výlep plakátů vy-
sokotlakou parní technologií ukázala 
zástupcům Technických služeb a vedení 
města firma Miloslava Černého. Ten se 
nedávno proslavil odstraněním graffiti 
z Karlova mostu.

„Nechceme provádět guerrillu s vap-
kou. Máme ale zájem vyzkoušet si 
technologii, která by nám pomohla zlik-
vidovat stopy vandalů, což nás dlouhodo-
bě trápí. Hledáme intenzivní technologie, 
které jsou přitom šetrné k památkám. 
Odstraňování graffiti se chceme věnovat 
systematicky a společně s památkáři při-
pravujeme i speciální dotační titul, který 
bude pomáhat s odstraňováním těchto 
stop,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Prezentace ukázala, jak stejná 
technologie umí ekologicky zatočit 

s plevelem nebo odstranit plakáty vyle-
pené načerno. Miloslav Černý zkombi-
noval německou a italskou technologii, 
kterou po česku vylepšil o další kom-
ponenty. „To nejdůležitější není tlak, 
ale teplota,“ zdůraznil Černý a přirov-
nal odstraňování graffiti k mytí rukou 
ve studené a teplé vodě. Z trysky jeho 
stroje vychází vodní pára téměř v bodu 
varu.  pok

Nový most přes řeku Moravu u restaurace 
Bristol v Komenského ulici je aktivovaný 
a dokáže stát samostatně. Přesvědčilo se 
o tom v srpnu vedení města, stejně jako 
zástupci investora Povodí Moravy. 

Hlavní stavbyvedoucí mostu Jakub Ly-
soněk všechny ujistil, že práce postupují 
podle plánu. „Jsem rád, že je dodržován 
harmonogram prací a pokračuje demon-
táž provizorní nosné konstrukce,“ komen-
toval situaci primátor Mirek Žbánek.

Po odstranění bednění a odstrojení 
mostu je na řadě tvorba římsové lávky 

a po ní bude následovat zasypání pře-
chodových oblastí, osazení dilatačních 
závěrů a betonáž přechodových desek. 
Lití asfaltů přijde na řadu v říjnu, vozov-
ková vrstva by měla být hotova do konce 
roku. Nový most bude kvůli zvýšení prů-
toku o dva metry vyšší než ten předchozí.

Na mostě je již osazený plynovod 
a chránička vodovodu. V průběhu září 
budou provizorní přeložky sítí přepnuty 
na ty definitivní. Primátor se proto za-
jímal, jaký to bude mít dopad na odbě-
ratele. „Žádný, protože nebudou žádné 
odstávky. Lidé si toho nevšimnou,“ ujistili 

primátora pracovníci stavby. Ten také 
uvítal, že vrty na levém břehu probíha-
ly naprosto standardně bez jakéhokoliv 
vlivu na okolní zástavbu. „Tím se jen po-
tvrdilo to, co stavba, projektanti, stati-
ci a odborníci předem avizovali,“ dodal 
primátor.

Na stavbě protipovodňových opatření 
zároveň pokračují další úpravy v kory-
tě řeky. „Modulujeme bermy. Na pravém 
břehu se chystáme na armování železo-
betonových věnců a zároveň provádíme 
u vysokoškolských kolejí gabionové stěny 
a závoz kamenných rovnanin,“ popsal 
další průběh stavbyvedoucí Lysoněk. Pro-
bíhat bude rovněž pilotáž levého břehu 
v okolí kasáren.

Právě využití betonových stěn na En-
velopě u vysokoškolských kolejí dosta-
ne v budoucnu nový rozměr. „Povrchová 
úprava nových opěrných stěn měla pů-
vodně dostat nátěr antigraffiti. Ale nové 
stěny by mohly naopak sloužit pro říze-
ný street art, tak aby se umělci mohli 
ukázat na legálních plochách,“ připustil 
primátor Žbánek. Podle něj je tomuto 
řešení nakloněno i Povodí Moravy.

Technicky náročná II. B etapa ochra-
ny Olomouce před povodněmi zahrnu-
je rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy 
v délce 1,9 km od ústí střední Moravy 
k mostu v Komenského ulici. Stavba za 
730 milionů korun navazuje na již do-
končené etapy I. a II. A. Jejím cílem je 
zvýšit kapacitu řeky v centrální části 
města na úroveň 650 kubíků za sekundu, 
která odpovídá 380leté povodni.   pok

 MOST V KOMENSKÉHO ULICI:  
 VŠE PODLE PLÁNU! 

ZPRÁVY Z MĚSTA

PŘIJĎTE DO ZOO

V olomoucké zoologické zahradě na 
Svatém Kopečku už je zase dobře  
a krásně. Olomoucká zahrada se po 
vichřici Eberhard téměř vrátila do své 
podoby. Škoda po březnové vichřici 
Eberhard činila deset milionů korun.
Dnes po půlroce to už možná není tak 
poznat. A to díky darům, donátorům  
a všeliké pomoci od Olomoučanů. 
Dárcovské textovky (DMS) lze stále 
posílat na číslo: 

87 777
se zprávou: ZOOOL 30, 60 nebo 90. 
Dvojmístné číslo vyjadřuje částku, 
kterou chcete ZOO darovat.  pok



8       www.olomouc.eu

Kolaudací skončila v srpnu druhá etapa 
oprav Jihoslovanského mauzolea v Bezru-
čových sadech. Týkala se především kaple. 

Kruhová kaple má novou střechu, omítky 
a do původní podoby byly zrestaurovány 
fresky Vsevoloda Kolomackého z roku 
1935. Restaurována byla také teracová 
podlaha, větrací otvory, kamenné prvky 
a vstupní vrata. 

„Je zde ale i nová elektroinstalace, 
osvětlení a především zabezpečova-
cí a kamerový systém,“ uvedl primátor 

Mirek Žbánek. Právě kamerový systém 
s pěti kamerami napojený na pult měst-
ské policie, pravidelné hlídky strážníků 
a fotopasti mají památku ochránit před 
projevy vandalismu.

Nevyjasněné majetkové vztahy po 
rozpadu Československa i Jugoslávie 
dlouho bránily jakékoliv opravě mau-
zolea, v němž jsou ostatky 1224 jiho-
slovanských vojínů, kteří bojovali za 
Rakousko-Uhersko v první světové válce 
a zemřeli v moravských nebo slezských 
lazaretech. Pocházeli hlavně z tehdejší 
Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Srbska 
(včetně Vojvodiny) a Slovinska. Malý po-
čet pak z Černé Hory a Makedonie.

„Cílem rekonstrukce bylo navrátit 

mauzoleu jeho původní podobu. S fi nan-
cováním druhé etapy obnovy památníku 
nám pomohly dotace z programu Mini-
sterstva obrany na zabezpečení péče 
o válečné hroby ve výši necelých tří mili-
onů korun,“ podotkl náměstek primátora 
Otakar Bačák. Současná druhá dokon-
čená etapa přišla zhruba na 6,5 milio-
nu korun. Zhotovitelem byla společnost 
Archatt Památky z Třebíče. 

Poslední plánovaná třetí etapa oprav 
počítá s rekonstrukcí krypty.

Mauzoleum je postaveno podle pro-
jektu olomouckého architekta Huberta 
Austa v klasicistním stylu, nad vstupem 
do krypty je pískovcový reliéf od akade-
mického sochaře Julia Pelikána.  pok

 JIHOSLOVANSKÉ 
 MAUZOLEUM SE VRÁTILO 
 DO PŮVODNÍ PODOBY 

ZPRÁVY Z MĚSTA
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 ULICE 8. KVĚTNA BUDE PO REKONSTRUKCI 
 PŘÍVĚTIVĚJŠÍ PRO CHODCE 
Rada města Olomouce projednala 
a schválila změny v projektové doku-
mentaci na rekonstrukci ulice 8. května 
v centru města. Výsledkem je nižší počet 
parkovacích míst. 

Při rozhodování se radní zabývali přede-
vším stanoviskem a připomínkami komise 
architektury, která se úpravami deset let 
starého projektu zabývá již několik měsíců.

„Podobu nové vozovky i chodníků hod-
ně ovlivňuje kolejový svršek a jeho uložení 
v ulici Pekařská, na nějž ulice 8. května 
navazuje,“ vysvětlil předseda komise Mi-
chal Giacintov. Podle něj existuje mnoho 

požadavků a variant na případné změny 
– od laických po radikální. A některé jsou 
i tři roky staré. Vyhovět jim ale není možné 
kvůli trakčnímu vedení, kolejišti, výšce sok-
lů budov a dalším technickým omezením. 
Komise radním navrhla vypustit některá 
podélná parkovací stání. Zrušení obrubní-
ků a srovnání povrchu do jedné roviny ale 
možné není. Důvodem je nivelace kolejí 
a odtokové poměry.

Zruší se podélné stání před hotelem 
Národní dům. „Myslím, že by bylo vhodné 
zrušit parkovací stání především v mís-
tě přechodu pro chodce mezi poliklini-
kou a náměstím Národních hrdinů, kde 

je největší koncentrace lidí,“ prohlásil 
náměstek Matouš Pelikán. Na základě 
rozhodnutí rady města budou tedy vypuš-
těny parkovací zálivy i na severní straně 
uličního profi lu mezi ulicemi U hradeb 
a Slovenská a také část parkovacích stání 
při jižní straně uličního profi lu od náměstí 
Hrdinů po druhý trakční sloup. 

Zrušit všechna automobilová stání rada 
města ale odmítla. Rozhodnutí ponechat 
alespoň pár nezbytných míst pro zastavení 
uvítal za podnikatele z centra města ředitel 
Okresní hospodářské komory Radim Kašpar.

Radní se shodli i na rozšíření chodníků 
v okolí kostela sv. Mořice.   pok

V Olomouci se žije dobře. V tabulce kvality života vyskočilo město nahoru
Výborná dostupnost po železnici, množství 
kin, dobře dostupná lékařská péče, dobré 
veřejné služby i množství různých občan-
ských spolků. V tabulce, která zkoumá vel-
ké množství parametrů z různých oblastí 
života v celkem 206 obcích České repub-
liky, letos vyskočila Olomouc z loňské 59. 
příčky na 33. místo.  

Tabulku spokojenosti se životem ve 
více než dvou stovkách měst připravuje 
společnost Obce v datech. Sleduje přitom 
velké množství údajů, které mají v souhrnu 
potenciál ovlivnit to, jak se lidem v tom či 
onom místě žije. 

Vůbec nejlepší výsledek měla Olomouc 
v indexu železniční dopravy. Ta sleduje 

průměrný počet unikátních vlakových spo-
jů osobní přepravy, které zastaví v obci za 
jeden měsíc. Olomouc je v tomto ohledu 
čtvrtým nejlepším městem v zemi. Velmi 
dobré hodnocení má Olomouc i v dostup-
nosti kin (7. místo v ČR), restaurací (18. mís-
to v ČR) nebo v indexu dětských lékařů 
(13. místo v ČR).   mif

ZPRÁVY Z MĚSTA

PŘIJĎTE SE

K NÁM PODÍVAT

DNY 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

PÁ / 20. 9. 2019 / 12 – 19 HOD.
SO / 21. 9. 2019 / 9 – 16 HOD.

INFO � 725 325 125
www.vptv.cz

IN
ZE

R
C

E
 1

90
90

01



10       www.olomouc.eu

Olomoucké Letní kino se od října stane 
průchozím. Spojí park pod hradbami 
s centrem města, a to díky dobrovolní-
kům, kteří vlastníma rukama vyčistili 
Cikánskou branku. Tedy historický prů-
chod, který byl zanesen kompostem.

„Stačilo na to pět dobrovolnických bri-
gád, při kterých se vytvořila dobrá parta 
lidí,“ uvedla vedoucí areálu Letního kina 
Kateřina Kohoutová. Dobrovolníci na 
úklid získali sto tisíc korun od nadace 
Proměny. Ze schodů odstranili místy až 
jeden metr nánosu. Odpad zaplnil dva 
kontejnery.

Kvůli budoucnosti celého areálu do-
razilo do Letního kina i vedení města. 
„Máme zájem na oživení a revitalizaci 
tohoto prostoru. Vítám iniciativu Olo-
moučanů, kterým Letní kino s jeho jedi-
nečným okolím není lhostejné. Sám chci, 
aby tento prostor žil a fungoval,“ prohlá-
sil primátor Mirek Žbánek. Podle něj by 
nebylo nijak vhodné bývalou kadetskou 
střelnici zakonzervovat.

Vedení kina bude nyní hledat společ-
ně s lidmi vhodnou trasu pro vytvoření 
průchodu. Ten bude muset vyznačit a za-
bezpečit zábradlím. „Jsme i v kontaktu 
s památkáři. Teď nás čeká oprava mříží 
a schodů,“ přiblížila Kohoutová.

Náměstek primátora Matouš Pelikán 
upozornil, že na celé území se vztahuje 
poměrně přísný regulační plán památ-
kové péče a ministerstva kultury. „Město 
ale vyjednalo změnu, která umožní na-
hradit zanedbanou restauraci i sociální 
zařízení. Máme již souhlasné stanovisko,“ 
řekl náměstek Pelikán.

Jeho kolegyně náměstkyně Marké-
ta Záleská, která má na starosti kulturu, 
považuje Letní kino za ideální místo pro 
sezónní festivaly. „Kromě koncertů a pro-
jekce by zde mohly probíhat i letní před-
stavení Moravského divadla,“ uvažovala 
náměstkyně Záleská.

Letní kino se mělo v minulosti výraz-
ně proměnit díky projektu Olomoucký 
hrad, který počítal i s otevřením Cikán-
ské branky. Kvůli nedostatku financí se 
neuskutečnil. „Nesmíme ale rezigno-
vat. Toto unikátní místo se dá zachránit 
postupnými kroky a spojením všech sil,“ 
konstatoval primátor. I podle Kohoutové 
se ukázalo, že Letňák lidi spojuje a vize 
se naplňuje.

Slavnostní otevření Cikánské branky 
je v plánu na konci října.   pok

JAK CHUTNÁ LOŠOV II
Druhý ročník domáckého food fes-
tivalu na fotbalovém hřišti v maleb-
ném Lošově chystá 14. září od 13:00 
Spolek Dobrý Lošov společně s komi-
sí městské části, místními hasiči a SK. 
Návštěvníci mohou ochutnat specia-
lity od lokálních i hostujících výrob-
ců a restaurací, například pivo, víno, 
zmrzlinu, kávu či sladké pochutiny. 
Nebudou chybět ani burgery, gu-
láš, pečené ryby nebo pizza rovnou 
z pece. Zábava je připravena také pro 
děti.  dtx

NOVOSADSKÉ SLAVNOSTI
U barokní kapličky z roku 1773, kde 
se potkává historie se současností No-
vých sadů, se budou v pátek 13. září 
konat Novosadské slavnosti. V jejich 
průběhu návštěvníci uvidí práci tech-
nických služeb, dopravního podniku 
nebo městské policie. Zároveň budou 
připraveny soutěže a hry pro děti 
a umělecká vystoupení jednotlivců 
i souborů našich spoluobčanů z No-
vých Sadů. Zajištěno bude samozřej-
mě i občerstvení. Program začne ve 12 
a skončí ve 22 hodin.  dtx

PŘIJĎTE NA CHMELOVY DOŽINKÊ
Poděkování za sklizeň chmele, přehlíd-
ka minipivovarů a řemeslně vařených 
piv, spousta dobré hudby a bohatý 
program pro děti – hlavně o tom bude 
letošní ročník festivalu Chmelovy do-
žinkê, který se koná 7. září v areálu 
Amerika v Olomouci-Holici. Návštěv-
níci budou moci ochutnat piva z desíti 
rozličných malých pivovarů z různých 
koutů Moravy za doprovodu pěti vý-
borných kapel. Ačkoliv se tedy jedná 
především o pivní festiválek, snaží se 
Chmelovy dožinkê odlišit od ostatních 
pivních akcí především pohodovou ro-
dinnou atmosférou.  dtx

POZVÁNKY LETŇÁK SPOJUJE MĚSTO 

NAŠI SOUSEDÉ
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Moderní odborné učebny, lepší vybavení 
tříd i nové školní zázemí, takové změny 
přináší velké investice, které v olomouc-
kých školách odstartovaly o prázdni-
nách. Největší rekonstrukce proměnily 
základní školy Gorkého v Pavlovičkách, 

Heyrovského na Povelu a Náves Svobody 
v Holici.

„Tři velké investiční akce zaměřené 
na podporu polytechnického vzdělávání 
se uskutečňují za přispění dotací z In-
tegrovaného regionálního operačního 

programu. Díky tomu vznikají ve školách 
moderní odborné učebny, cvičné kuchyň-
ky a třídy vybavené IT technologiemi,“ 
popsal náměstek primátora pro školství 
Karel Konečný. 

Náklady na tři hlavní rekonstrukce 
včetně výtahů, pomůcek, nábytku a dal-
šího vybavení dosáhly téměř 40 milionů 
korun. „Finančně nejnáročnější je budova 
ZŠ Gorkého, kde jen stavební náklady 
dosáhly třinácti milionů,“ upřesnil inves-
tiční náměstek primátora Martin Major. 

Téměř čtyři miliony korun si vyžáda-
la také rekonstrukce střechy nad pavi-
lonem tělocvičny ZŠ Rožňavská. Nové 
výdejny stravy, jídelny a cvičné kuchyňky 
za téměř šest milionů korun se dočkají 
i v ZŠ Svatoplukova. 

Některé velké investice budou ve ško-
lách kvůli náročnosti a rozsahu staveb-
ních prací ukončeny až během podzimu. 
U konce jsou běžné opravy a nezbytná 
údržba, na které školy o prázdninách vy-
naložily téměř 30 milionů korun.  ste

 BĚHEM PRÁZDNIN SE ŠKOLY  
 PROMĚNILY K LEPŠÍMU 

NAŠE MĚSTO

Výrobce ložisek podpořil technickou výchovu na osmi školách
Olomoucká společnost s japonskými koře-
ny Koyo Bearings, špičkový výrobce ložisek, 
se aktivně zapojuje do života v regionu. Na 
konci března darovala 250 tisíc korun mezi 
osm základních škol v Olomouci. 

Důvodem je i to, že ředitel Koyo Bea-
rings Petr Novák vnímá úbytek absolventů 
technických oborů. „Je to opravdu důleži-
tý faktor ovlivňující průmysl, proto se naše 
společnost snaží aktivně podporovat tech-
nické studium. Žáci, kteří si vše vyzkouší 
sami v praxi, mají mnohem lepší představu 
o směru, kterým by se v budoucnu mohli 
vydat,“ vysvětlil Petr Novák.

S podporou vzdělávání začíná Koyo 
Bearings už v mateřských školách. Loni 
do olomouckých školek firma darova-
la polytechnické stavebnice pro rozvoj 
jemné motoriky za částku přesahující 210 
tisíc korun.

Koyo Bearings proto také stojí o za-
vedení systému duálního vzdělávání v 
Olomouckém kraji, jehož smyslem je 

zkvalitnění odborné přípravy žáků a ak-
tivnější propojení školy a zaměstnavatele 
při praktickém vyučování. 

Co v Olomouci podle Petra Nováka 
opravdu chybí, je vysokoškolský technic-
ký obor. „S rektorem Univerzity Palacké-
ho proto jednáme o vzniku prvního ryze 
technického oboru na univerzitě, kterým 
by byla robotika,“ potvrdil Novák.

Koyo Bearings je společensky 

odpovědná firma, které není lhostejné 
okolí, rozvoj města ani sociální situace. 

„V uplynulých letech jsme podpořili 
organizace jako je JITRO, Sdružení Šance, 
Sdružení Pamatováček nebo kojenecký 
ústav. Mezi stálice patří Charita Olo-
mouc,“ vyjmenoval Novák. Od roku 2001 
darovala jeho firma na charitativní, dob-
ročinné a ekologické aktivity v regionu 
přes 22 milionů korun.  pok

SOCHY POTKÁTE CELÝ MĚSÍC

Do konce září budou v Olomouci k vi-
dění tři umělecká díla pod širým nebem, 
která jsou součástí festivalu Sculpture 
line. Jeho záměrem je obohatit veřejný 
prostor a nabídnout nový pohled.  
Letos do olomouckého exteriéru zavíta-
la železná Noha Lukáše Raise, závěsná 

Euforie Veroniky Psotkové a Jedna  
z velkých hlaviček Kurta Gebauera, kte-
rou můžete dokonce „prokouknout“ Dol-
ní náměstí.

„Euforie představuje něžnou sym-
boliku nejbližšího spojení mezi kojící 
ženou a dítětem, Noha spojuje okouz-
lení industriální poetikou s racionál-
ním vnímáním vnějšího světa,“ vysvětlil 

vedoucí oddělení kultury magistrátu 
Radim Schubert.

Festival Sculpture line probíhá pátým 
rokem v českých městech a na několika 
místech v zahraničí. Olomouc se v loň-
ském roce zapojila poprvé, město ozdobi-
ly hned tři instalace – Chobotnice, žraločí 
ploutev Sharkfin a „podmořský“ Triton, 
který se usídlil na nádvoří Zbrojnice.  pok
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Jak ulevit městu od negativních projevů problémové části lidí 
bez domova? Jak bránit občany před chováním podnapilých 
jedinců nebo part? Jak zabezpečit kulturní akce, aby jejich 
návštěvníky nerušili opilí a zapáchající pobudové?

Vedení města hledá taková řešení, která mohou přinést co nej-
rychlejší reálné zlepšení situace. Vzhledem k velmi omezeným 
možnostem, daným naší legislativou, se jedná o hodně náročný 
úkol. „Intenzivní jednání s policií a dalšími institucemi ale uka-
zuje, že nějaká řešení najít lze,“ připouští určitou míru optimis-
mu olomoucký primátor Mirek Žbánek.

Zatímco lidí bez domova jsou stovky, počet těch, kteří pů-
sobí opakované problémy a obtěžují okolí, se pohybuje podle 
odhadů od 40 do 70 osob. K nim v létě přibývají party bezdo-
movců z různých míst České republiky, kteří „kočují“ z místa na 
místo a na rozdíl od olomouckých osob bez střechy nad hlavou 
je policisté ani strážníci tak dobře neznají. Na svědomí mají 

případy znečišťování veřejných prostranství, veřejného pohor-
šení či například obtěžování okolí. Jinou kriminální činnost 
obvykle podle zkušeností nepůsobí. To má vliv i na možnosti 
jejich postihu.

Problémům, které ve městě vyvolávají, se radnice věnuje 
intenzivně od začátku roku. Ve speciální pracovní skupině se se-
tkávají zástupci městské i republikové policie, Charity Olomouc, 
odboru sociálních věcí či komise pro prevenci kriminality. Všich-
ni zainteresovaní se shodují v tom, že valná část potíží plyne ze 
závislosti dotyčné problémové skupiny lidí na alkoholu. Na tuto 
situaci lze reagovat několika druhy opatření. Ztížením přístupu 
k alkoholu, zvýšením pravomocí těch, kdo pořádají různé akce, 
a omezením možnosti popíjet alkohol na veřejnosti.

Těžší přístup k alkoholu
Ještě před několika lety si mohly i různé „vyhlášené firmy“ do-
plňovat hladinu alkoholu v některých restauracích, byť vlastně 
jejich provozovatelé jednali protiprávně, když nalévali alkohol 
prokazatelně opilým hostům. Dnes už ty nejznámější pobudy 
a pouliční povaleče v restauracích nenajdete. Majitelé je tam 
prostě nepustí. Problémová sorta lidí si ovšem dokáže najít 
alternativní zdroj alkoholu v různých menších prodejnách po-
travin a večerkách.
„Naší snahou je přesvědčit provozovatele takových prodejen, 

aby opilým pobudům alkoholické nápoje prostě neprodávali. 
Je to otázka dodržování zákonů a samozřejmě i kontrol napří-
klad ze strany živnostenského odboru,“ vysvětluje primátor Mi-
rek Žbánek. Pokud majitelé prodejen dostanou zřetelné signály, 
že jim reálně hrozí nemalé sankce, počet prodaného levného 
alkoholu opilým bezdomovcům jistě klesne.

Podstatné rovněž je, aby lidé podnapilým žebrajícím ne-
dávali peníze. Podle zkušeností je totiž velmi pravděpodobné, 
že si za tyto darované peníze pořídí opět alkohol. Důležitá je 
i další spolupráce veřejnosti. Pokud jsou lidé svědky veřejného 
pohoršení, neměli by váhat ani s oznámením, ale ani se svědec-
tvím. Bez svědectví totiž nelze sankcionovat.

PROBLÉM S OPILCI? 
MĚSTO ZAVEDE PŘÍSNĚJŠÍ 
OPATŘENÍ I DALŠÍ PREVENCI

MICHAL FOLTA
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Kromě zahrádek žádné popíjení v centru
V Olomouci platí vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na ve-
řejnosti. Výjimku z vyhlášky má dnes Horní a Dolní náměstí, kde 
se pořádá nejvíce kulturních akcí a kde je tedy konzumace alko-
holu mimo restaurační zařízení a jejich zahrádky tolerována.

Pokud by nová vyhláška zakazovala konzumaci alkoholu 
kdekoliv ve městě, mohl by strážník nebo policista tomu, kdo 
alkohol mimo restauraci konzumuje, zabavit. Jde ještě o to, aby 
zástupce zákona měl možnost určit, že jde o alkohol. 
„Bezdomovci si záměrně přelévají levné víno do PET lahví od 

minerálek a snaží se tak být nepostižitelní. My se teď chceme 
nechat inspirovat od města, kde strážníci používají poměrně 
jednoduchý přístroj na zjištění obsahu PET lahve. Věřím tomu, 
že pokud bude bezdomovcům hrozit, že jim strážník láhev za-
baví, raději si popíjení na veřejnosti rozmyslí,“ vysvětlil primá-
tor Žbánek. 

Zpřísnit by se měla i vyhláška o pořádání kulturních akcí. 
Organizátoři by měli povinně zajistit určitou pořadatelskou 
službu a ta by měla zase mít pravomoc vykázat opilé potížisty 
mimo prostor konání akce.

Alternativní řešení?
Vzhledem k tomu, že silně závislí lidé, kteří žijí na ulici, se své-
ho vztahu k alkoholu asi nezbaví a ani o to neusilují, nabízí 
se ještě další řešení. Je věcí diskuse mezi politiky, jaké řešení 
bude preferováno, nebo zda by šlo o kombinaci více variant.
„Jedním z fungujících modelů, jak dostat tuto nepočetnou 

část lidí, kteří ignorují jakékoliv zvykové i legislativní normy 
soužití lidské společnosti, pod určitou kontrolu, je nabídnout 
jim na vyhrazeném místě kontrolované dávky alkoholu. Alko-
holici tohoto formátu pravděpodobně nepřestanou pít, ani kdy-
by se jim věnovali všichni dobrovolníci ve městě. Když budeme 
realisticky vycházet z dané situace a zkusíme jí využít, může to 
být částečným řešením,“ řekl náměstek primátora Martin Major. 
„Pokud by alkoholici bez přístřeší měli někde mimo město 

možnost dostávat v pravidelných intervalech malou dávku al-
koholu výměnou za to, že by už nežebrali, neobtěžovali okolí, 
nekradli a netrávili čas v centru města, mohla by to být výhoda 
pro všechny strany. Na řadě míst světa to takhle funguje,“ do-
dal Martin Major.

Městská policie výrazně urychlí odvoz opilců z ulic
Pokud jde o akutní situaci, kdy někde na ulici leží silně opi-
lý člověk, problémem je často pomalá reakce zdravotnické 
dopravní služby, pro niž jsou tito klienti velmi nežádoucími. 
Z pohledu veřejnosti je přitom právě rychlost odvozu velmi 
důležitá.
„Chtěli bychom proto získat starší sanitní vůz, který bychom 

upravili právě pro tento účel,“ vysvětlil ředitel Městské policie 
Olomouc Pavel Skalický. Strážníci by mohli na místě být na roz-
díl od převozové služby prakticky okamžitě a opilce by z místa 
odvezli na záchytnou stanici. „Strážníci mají zdravotnické ško-
lení, jsou tedy takové práce schopni a dokázali by situaci vyře-
šit velmi rychle,“ dodal Pavel Skalický. 

Otázkou pak je už jen to, zda lékař, který má službu na 
záchytné stanici u Klášterního Hradiska, přivezenou osobu 
přijme. Jen tento lékař totiž rozhoduje o tom, zda je člověka 
nutné hospitalizovat. 

Rychlý převoz lidí pod vlivem alkoholu by ale každopádně 
byl přínosem, který by ocenila jak radnice, tak i Policie ČR. „Po-
kud je taková varianta možná, město strážníkům starší sanitní 
vůz zaplatí,“ reagoval primátor.

Jak vidí problematiku obtěžujících podnapilých lidí 
policisté? Jaká je podle nich situace v Olomouci? Na 
otázky odpovídá vedoucí územního odboru Policie ČR 
v Olomouci plk. Jiří Musil.

Je z pohledu Policie ČR chování podnapilých osob na 
veřejném prostranství problémem Olomouce? Jak často 
řešíte případy, kdy takové chování někoho pohoršuje?
Chování podnapilých osob na veřejném prostranství 
není problém, pokud se tyto osoby nedopouští proti-
právního jednání. Pojí se zejména s rušením nočního 
klidu, znečišťováním veřejného prostranství, hlukem 
a podobně. Tento jev je vnímán u několika skupin osob. 
Jedná se o party mladých lidí, kteří zejména o víkendo-
vých nocích táhnou městem, ruší noční klid a jsou notně 
posilněni alkoholem. Další skupinou osob jsou lidé bez 
domova, kteří konzumují alkohol vesměs přes den, veřej-
ně, na veřejných místech.

Jaké je řešení konkrétní situace, kdy na ulici leží pod-
napilé osoby, případně kdy podnapilí lidé na ulici vy-
volávají konflikty s okolím?
Důležitý předpoklad pro řešení nastíněné situace je to, 
že se o takovém případu policie dozví, tedy je to ozná-
meno. Osoba, která leží na ulici s narušenou lokomocí 
díky konzumaci alkoholu, je v drtivé většině odvezena 
na záchytnou stanici k vystřízlivění. Pokud tato osoba 
vyvolává konflikty s okolím – vždy záleží na skutko-
vém ději, tedy jakým způsobem, za jakých okolností 
osoba jedná – může být toto chování vyhodnoceno 
jako správní delikt nebo při naplnění všech znaků jako 
trestný čin.

Může situaci napomoct snížení dostupnosti alkoholu? 
Lze přimět živnostníky, aby lidem pod vlivem alkoho-
lu neprodávali další alkoholické nápoje?
Ano, jedním ze způsobů řešení situace je snížení do-
stupnosti alkoholu. Pokud chceme charakterizovat 
bezdomovectví jako sociální problém, je to právě pro-
blém nadměrné konzumace alkoholu. Jsou to právě 
ty plastové lahve s laciným vínem, které celý problém 
navozují. Prevence v této oblasti neleží na bedrech po-
licie. Informace a osvětu lze hledat jinde. Terénní soci-
ální pracovníci neziskovek mohou být zdrojem cenných 
informací, na jejichž základě je následně možno činit 
některé represivní kroky.   mif

"Nejde jen o bezdomovce, 
trable dělají i party mládeže"
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Magdaléna Vanečková 
ANO 2011

Problematika opilství,
a s tím spojené narušo-
vání veřejného pořádku, 
je závažný problém vidi-
telný obzvláště v letním 
období. Obtížím spoje-
ným s nadužíváním alkoholu se snaží město 
zabránit vydáním vyhlášky o zákazu konzu-
mace alkoholu a žebrání na veřejných pro-
stranstvích. Tito lidé však nerespektují žádná 
pravidla, takže vymahatelnost je velmi složi-
tá. Řešení vidím především v práci městské 
policie, která musí být v ulicích vidět. Jejich 
přítomnost působí preventivně a odrazu-
je od problémového chování. Ve večerních 
hodinách je potřeba posílit hlídky, které na 
dodržování pořádku dohlíží, a zintenzivnit 
komunikaci s provozovateli restaurací.

Jiří Zima
KSČM

Musí přijít represivní 
opatření proti nepři-
způsobivým občanům, 
a to zejména ze strany 
městské policie, kte-
rá k těmto úkonům má 
jak síly, tak i prostředky. Je třeba ochrá-
nit zejména historickou část města a mís-
ta s  největší koncentrací obyvatel, aby 
nedocházelo k  obtěžování slušných lidí 
chováním a jednáním zejména opilých bez-
domovců. V těchto letních měsících dochází 
i k závadovému chování mladých lidí, kteří 
pod vlivem alkoholu narušují veřejný pořá-
dek, a člověk se pomalu bojí jít přes naše 
parky. Je třeba posílit pochůzkovou službu 
MP ve vytypovaných rizikových oblastech.

Tomáš Pejpek
ProOlomouc

Během léta Face-
bookem proletěla fotka 
zjevně opilého koupa-
jícího se nahého člo-
věka. Pod kamerami, 
MPO sídlí za rohem. 
Není možné, aby některé hlídky podřimova-
li v autech a další se věnovali „botičkám“ na 
soukromém pozemku. Jelikož máme ome-
zené zdroje, je potřeba určit priority. Na 
KMČ si stěžují strážníci, že nemohou nic dě-
lat. Není to pravda. Opilcům a výtržníkům je 
třeba vytrvale ztrpčovat život nejen v cen-
tru, ale i v celém městě v rámci platné le-
gislativy, zvláště pak v rámci nočního klidu.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Město by mělo být to-
lerantní, ale zároveň 
i zásadové. Lidé se opijí 
z různých důvodů. Může 
se však stát, že pro je-
dince je normou to, že 
jsou opilí pořád. K tomu se samozřejmě při-
dává i rušení veřejného pořádku. Myslet si, 
že mávnutím proutku umí někdo vyřešit, aby 
po 22. hodině bylo naprosté ticho, je holý 
nesmysl. Veřejné akce, které jsou povoleny 
a nahlášeny, můžou způsobovat hluk, zatím-
co soukromé oslavy na soukromých pozem-
cích nikoliv. Zdá se mi to poněkud podivné, 
ale v takovéto době žijeme… Je-li tato otáz-
ka myšlena na nikdy nekončící problemati-
ku bezdomovectví, tak toto je jiná kapitola 
a nese se v duchu, když nic nemáš, nic ti ne-
vezmou, a tak to s nimi bohužel je. Pokuty za 
přestupky nic nevyřeší.

Martin Major
ODS

Nikdo nechce v  cen-
tru města opilé pobu-
dy. Co ale dělat? Pití na 
veřejnosti je zakáza-
né. Jenže oni si levné 
víno přelijí do PETky, 
případně se opijí za rohem a pak tráví stav 
„blaženosti“ na chodníku před lidmi. Men-
ší dostupnost alkoholu nevede k tomu, že 
by alkoholik přestal pít; spíš pak vyhledává 
nebezpečné náhražky nebo krade. Co tedy 
za městem otevřít zařízení, kde by závislí 
problémoví bezdomovci dostali pod kont-
rolou po pár hodinách malou dávku alkoho-
lu? Zmizeli by z centra, ubylo by konfliktů, 
ve výsledku i méně vypijí. Znají to v Britá-
nii, Německu, Belgii, Holandsku, Kanadě…

Otakar Bačák
spOLečně

Boj s narušováním ve-
řejného pořádku je 
věčný a nikdy není zce-
la vítězný. Jde o šir-
ší komplex problémů 
souvisejících i s bezdo-
movectvím a drogovou problematikou, kde 
výraznou roli kromě samosprávy musí hrát 
stát, zejména v sociální oblasti. Represe musí 
dopadnout na ty, na které dopadnout má, 
ostatní občany musí obtěžovat a omezovat 
co nejméně. Minimálně se dá lépe komuni-
kovat s organizacemi, které se profesionálně 
péčí o sociálně slabší zabývají. Podporujeme 
vytvoření bezalkoholové zóny v centru měs-
ta s výjimkou pro pořádané akce. Ale jsme 
proti omezování chodu restaurací.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Tak to je otázka, kterou 
se zabývá i nově usta-
novená speciální pra-
covní skupina, která se 
za účasti MP, statní po-
licie, charity a  daších 
subjektů pokouší najít řešení. Smutnou 
pravdou však je, že na vymýcení agresivní-
ho chování chronických opilců a pobudů, 
kterých je cca 70, není jednoduché řešení. 
Chybí legislativa, která by umožnila tato in-
dividua vykázat mimo hranice města. Jejich 
počínání je nutné dostat do trestně-práv-
ní roviny, což by umožňovalo účinná řeše-
ní. Jinak ani větší počet strážníků, kteří ale 
mnoho nezmůžou, a více kamer v ulicích 
problém nevyřeší.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Opilectví a narušová-
ní veřejného pořádku 
úzce souvisí s  bezdo-
movectvím. Celá pro-
blematika má mnoho 
vrstev a odstínů a po-
dobné je to i s jejich řešením. Pro opilce je 
ve městě záchytka, na dodržování veřejné-
ho pořádku dohlížejí strážníci, pro bezdo-
movce poskytuje služby Charita. Se všemi 
již město spolupracuje. Více současná legis-
lativa nedovolí. Je to spíše problém sociální, 
který žádná restrikce nevyřeší. Důležitá je 
prevence, tedy zajištění dostupného bydle-
ní pro všechny příjmové skupiny. Pomocnou 
ruku těmto lidem město podává prostřed-
nictvím programu se zaměstnáním pro bez-
domovce, kteří chtějí pracovat. 

Viktor Tichák
Piráti a Starostové

Mnoho Olomoučanů 
vnímá bezdomovectví 
jako otázku bezpeč-
nostní. Je pravda, že 
pokud vás bude bez-
domovec jakkoliv ob-
těžovat, je třeba zavolat městskou policii. 
Příčiny problému jsou však primárně soci-
ální a musí se řešit dlouhodobě. Vezměme 
si příklad tam, kde se problém daří řešit, 
např. v Brně, v Ostravě, ve Finsku. Bezdomo-
vectví není náš unikát a jestliže někdo ví, jak 
na to, je třeba ho kontaktovat. Zatím jsme 
pouze slyšeli o svolávání nejedné pracovní 
skupiny, která by měla problém zázračně 
najednou vyřešit. Místo populistických gest 
je třeba skutečně jednat.

Jak by město mělo řešit problém s opilci a narušováním veřejného pořádku?

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Bezdomovectví je nejen v Olomouci a nejen v České republi-
ce docela palčivým problémem. Jedním z průvodních aspektů 
tohoto fenoménu jsou i potíže vyvolávané problémovou menši-
nou mezi lidmi bez střechy nad hlavou. V mediální zkratce pak 
často vzniká dojem, jako by bezdomovci a problémoví opilci 
byli jedno a totéž. Není tomu tak! Problematika lidí bez domo-
va je daleko širší. 

Město Olomouc se snaží být v této věci aktivní a hledat ře-
šení, která by mohla fungovat a situaci pomoci. Kromě represe 
vůči nepřizpůsobivým opilým pobudům chceme hledat mož-
nosti pomoci pro ty, kteří o pomoc stojí a chtějí se svým osudem 
něco dělat. 

V nejbližších týdnech začne fungovat projekt, díky němuž 

část olomouckých bezdomovců dostane možnost pracovat. 
Spojili jsme se s Charitou a Technickými službami města Olo-
mouce a výsledkem jsou pracovní místa například při úklidu 
města. Kdo bude chtít pracovat, tu možnost dostane, i když na 
to bude město muset doplácet. Zaměstnat lidi bez pracovních 
návyků, zvyklé žít spíše na ulici, je totiž dost těžké a vyžaduje 
to i zvláštní opatření, například zvýšený dohled nad těmito pra-
covníky. Každopádně by ale už brzy měli Olomoučané potkávat 
v ulicích lidi bez přístřeší, jak se starají o lepší vzhled města. 

Kromě toho jsme iniciovali i vznik další nabídky zajímavé 
práce pro ty z bezdomovců, kteří budou mít o práci zájem. Při-
pravujeme ji opět společně s Charitou Olomouc. Nechci prozra-
zovat vše, naznačím jen, že se ta práce bude týkat tak trochu 
farmářství a péče o veřejnou zeleň. 

Na všechno samozřejmě nemůže stačit město samo. Jde 
o to, aby spojili síly všichni ti, kdo v dané oblasti mohou něco 
udělat. Chtěl bych zdůraznit, že všichni, kdo s bezdomovci 
pracují a snaží se jim nabízet lepší alternativu života, si za-
slouží respekt. Velmi děkuji policistům i zdravotníkům, kteří se 
problémům s podnapilými a často i znečištěnými bezdomovci 
věnují, pomáhají jim, starají se o to, aby se jim dostávalo nějaké 
základní hygieny, dokáží poskytnout i lékařské služby. Mnozí 
bezdomovci jsou jim za to vděční, ale samozřejmě existují i tací, 
kteří se chovají zle a místo vděku projevují agresi. I to k realitě 
tohoto fenoménu bohužel patří. 

Leckdo z Olomoučanů také mohl nabýt dojmu, že problé-
mem je existence azylového domu ve městě. Musím ale upo-
zornit na to, že Charita Olomouc není zdrojem problémů, ale 
součástí jejich řešení. Všichni vnímáme, že potíže nepřináší jen 
umístění sídla této organizace, to by bylo silné zjednodušování. 
Pracovníkům Charity vděčíme kromě jiného například za to, že 
lidí bez domova v ulicích není několikanásobně víc, případně 
za to, že se jim dostává aspoň základní hygienické a další péče. 
Služby poskytované Charitou Olomouc pro lidi bez domova 
mají svůj význam i pro ostatní obyvatele města.

Ještě jednou chci tedy zdůraznit, že nastolené problémy mu-
síme řešit všichni společně. 

Mirek Žbánek 
primátor statutárního města Olomouce

 CHCEME POMOCI 
 LIDEM BEZ DOMOVA, 
 KTEŘÍ O POMOC STOJÍ 

Pohledem primátora

Na okupaci ani brutální násilí nesmíme zapomínat
Dvě události, které se pojí s datem 
21. srpna, si připomínala Olomouc. 
Okupaci Československa vojsky Varšav-
ské smlouvy a o rok mladší definitivní 
zlomení všech nadějí v podobě obušků 

a střelby domácích represivních složek. 
Patří k nejčernějším datům naší historie. 
V Olomouci na tyto události vzpomínali 
představitelé města a bývalí vojáci posti-
žení normalizačním režimem.

„Těžko si umíme představit horší pro-
buzení než probuzení do dne, kterým 
rachotí tanky okupačních armád. A přece 
se dá zážitek z 21. srpna 1968 srovnat ješ-
tě s jedním hrozným datem. Je jím stejný 
srpnový den o rok později. V roce 1969 to 
byli českoslovenští komunisté a jejich re-
presivní složky, kdo mlátil lidi a střílel do 
těch, kteří ještě naivně věřili, že komuni-
smus lze reformovat mírnou a pokojnou 

cestou,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Major při pietní akci na Žižkově 
náměstí. Připomněl také, že si váží všech 
lidí, kteří ještě v roce 1969 dokazovali, 
jak těžké je zlomit vůli lidí po svobodněj-
ší a lidštější společnosti. „Vážím si všech 
těch, kteří u potupných prověrek odmítli 
lhát a i nadále nazývali zločin zločinem 
a okupaci okupací. To se týká jak civi-
listů, tak i tisíců profesionálních vojáků, 
kteří byli po srpnu 1969 vyhozeni z práce 
a společensky i ekonomicky degrado-
váni,“ řekl Major a poukázal na nelehké 
osudy lidí organizovaných v rámci Vojen-
ského spolku rehabilitovaných AČR.  mif

POHLEDEM PRIMÁTORA / VÝROČÍ
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Martin Major má jako náměstek primátora na starosti oblast 
investic, v minulosti byl odpovědný i za ekonomický rezort. 
Znamená to, že dobře ví, do čeho Olomouc investuje a do čeho 
by investovat potřebovala, stejně jako ví, jaké jsou ekonomic-
ké možnosti města. Podle jeho zkušeností i podle analytických 
materiálů, které jsou k dispozici, situaci Olomouce dlouhodobě 
komplikuje systém vyplácení daňových příjmů na základě zá-
kona o rozpočtovém určení daní. 

Rozpočet Olomouce sice pracuje s příjmy a výdaji ve výši oko-
lo dvou a půl miliardy, jenže většina z této sumy jde na různé 
mandatorní výdaje. Například na investice pak zbývá necelá 
půlmiliarda. Jak takovou situaci vnímáte vy? 
Vnímám to tak, že město typu Olomouce má v dnešním systému 
rozpočtového určení daní dost nevýhodnou pozici. Na jednu 
stranu se od krajské metropole hodně očekává, zajišťuje nejen 
služby pro své obyvatele, ale i pro lidi z mnohem širší spádo-
vé oblasti. Stará se o velké množství veřejných komunikací, 
o městskou hromadnou dopravu s desítkami linek a rozsáhlým 
vozovým parkem, na rozdíl od menších měst provozuje i urči-
tou nadstavbu v podobě třísouborového kamenného divadla, 
filharmonie či například zoologické zahrady. To není ani zdale-
ka adekvátně promítnuto do výše daňových příjmů, které město 
má a s nimiž má tyto služby zajišťovat. 

Z čeho ten problém plyne? 
Existuje srovnání příjmů a výdajů tří největších krajských měst, 
tedy Brna, Ostravy a Plzně, se skupinou velkých měst od 90 do 
105 tisíc obyvatel, a konečně s výběrem menších měst typu 
Šumperka či Vyškova. Z této srovnávací studie jasně plyne ně-
kolik závěrů, které jsou pro tu prostřední skupinu dost nera-
dostné. Jde o to, že města jako Olomouc, Hradec Králové či 
Liberec mají sice srovnatelně velké výdaje v přepočtu na jed-
noho obyvatele, ale výrazně menší příjmy než Brno, Ostrava 
a Plzeň. A to nemluvíme o Praze, kde je ten rozdíl ještě daleko 
markantnější, nicméně Praha je samozřejmě hlavním městem 
a své služby tak logicky zajišťuje pro nejširší skupinu obyvatel. 
V porovnání s menšími sídly je zase veliký rozdíl v tom, kolik vy-
dávají ze své pokladny v přepočtu na jednoho obyvatele, zatím-
co příjmy v přepočtu na obyvatele jsou mnohdy srovnatelné. 

Můžeme být prosím trochu konkrétnější? 
Nad konkrétními čísly si můžeme udělat 
lepší představu. 
Dobrá. Trojice velkých krajských měst má 
v průměru na jednoho obyvatele příjmy ve 
výši 36,5 tisíce korun. Města typu Olomouce 
či Hradce Králové mají příjem na obyvatele 
23,7 tisíce korun a malá města dostanou na 
jednoho obyvatele 23,5 tisíce korun. Průměr-
né výdaje na jednoho obyvatele má skupina 
největších měst 27,6 tisíce korun, prostřední 
skupina 20,6 tisíce korun a poslední skupina 
17,9 tisíce korun na obyvatele. Z těchto čísel 
jednoduše vyplývá, že města v prostřední 
kategorii mají relativně velké výdaje a tomu 
neodpovídající nízké příjmy. 

Jak se to projevuje v hospodaření měst? 
Tam je to ještě markantnější. Největším měs-
tům zbude po zaplacení všech základních 
potřeb a služeb mnohem větší část peněz na 
různé investice. A to platí dokonce i pro sku-

pinu malých měst! I když to tedy vypadá dost neuvěřitelně, malé 
město jako třeba Svitavy má pak na investice výrazně víc peněz 
než město, jako je Olomouc. V konkrétních číslech je to takto – tři 
veliká města mají provozní přebytek hospodaření 8902 korun na 
jednoho obyvatele, malá města 5555 korun na jednoho obyvate-
le a města mezi 90 a 105 tisíci obyvatel jen 3070 korun na hlavu. 

To ale nevypadá moc férově… 
Určitě to není fér. Od takového Uničova například nikdo neoče-
kává, že svým obyvatelům zajistí velké divadlo, velký symfonický 
koncertní soubor ani respektovanou zoologickou zahradu, menší 
města nemusí počítat ani s tím, že jejich MHD bude vozit desít-
ky tisíc lidí odjinud, kteří jedou za prací, do škol nebo třeba za 
kulturními zážitky. Pozor, já považuji za dobré, že od Olomouce 
se takové služby očekávají, to je v pořádku, Olomouc je tradičně 
městem kultury, vzdělání a veřejných služeb! Jenže k tomu by 
měla být nastavena i odpovídající míra podpory ze strany státu či 
kraje. A tak to bohužel není. Musíme pak těžce bojovat o každou 
akci, o každou korunu a hledat zdroje, kde se dá. 

Vidíte nějaké řešení? 
Ke změně pravidel rozpočtového určení daní, která by věc ře-
šila systémově, není mezi zákonodárci asi dostatečná politic-
ká vůle. Druhou, i když nekoncepční možností je mimořádný 
příspěvek z ministerstva financí městům, která provozují velké 
dopravní podniky, a stejně tak i příspěvek ministerstva kultury 
na kofinancování velkých divadelních a symfonických souborů. 
Podobně se zachovala Topolánkova vláda, která v roce 2007 
uvolnila pro Olomouc jednorázový mimořádný příspěvek 250 
milionů korun na dokrytí ztráty z daňových příjmů. 

V Olomouci se přitom přes tuto zjevnou neférovost žije dobře, měs-
to letos poskočilo na žebříčku kvality života z 59. na 33. místo… 
To je pravda a moc mě to těší. To je dáno tím, že ne všechna po-
zitiva života přímo odpovídají objemu proinvestovaných peněz, 
protože Olomouc je prostě krásné město, a pak i tím, že se přes 
všechnu tu výše popsanou nepříznivou situaci snažíme opravdu ze 
všech sil zajistit prostředky z různých zdrojů a v Olomouci zásadní 
investiční akce realizovat. Olomouc i její obyvatelé si to zaslouží.
 Michal Folta

 „OLOMOUCI CHYBÍ PENÍZE,  
 PROTOŽE SYSTÉM JEJICH 
 ROZDĚLOVÁNÍ NENÍ FÉR“ 

ROZHOVOR
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 MĚSTO ZVAŽUJE ALTERNATIVU  
 V HUBENÍ PLEVELE 
Město hledá náhradu herbicidů obsa-
hujících glyfosáty při hubení plevelů na 
veřejných plochách. Nechává si proto 
zpracovat analýzu finanční náročnosti 
takového kroku.

K alternativnímu řešení vyzvala město 
i skupina 36 lidí, kteří se podepsali jako 
rodiče malých dětí, sportovci a pejskaři. 
Podle signatářů nebylo dosud uspokojivě 
vyvráceno riziko dlouhodobých negativ-
ních účinků přípravku RoundUp a jsou 
přesvědčeni, že vůči němu v současné 
době existují funkční alternativy.

„Dosud není na českém trhu jiná stej-
ně účinná látka, která by spolehlivě od-
stranila nežádoucí plevel nebo porosty, 
aniž by zatížila životní prostředí. Přesto 
je nutné hledat jiné, alternativní řeše-
ní k odstraňování nežádoucích plevelů 
a porostů,“ uvedl náměstek primátora 
Otakar Bačák.

Glyfosáty se dosud používají před za-
kládáním nových výsadeb dřevin nebo 
trvalkových záhonů, případně k odstra-
nění plevelů z komunikací a veřejných 
ploch. „Pokud přistoupíme k omeze-
ní používání těchto prostředků, bude 

nutné posílit technické vybavení firem, 
které se o zeleň starají,“ naznačil primá-
tor Mirek Žbánek.

V případě Výstaviště Flora a Tech-
nických služeb města Olomouce by to 
znamenalo nakoupit horkovodní párové 
plečky nebo jiná mechanická zařízení, 
která bude možné využít v účinném boji 
s plevelnými rostlinami v dlažbě nebo 
ve vegetačních plochách. Vypracování 
analýzy finanční náročnosti pro alterna-
tivní hubení plevele doporučila i komise 
životního prostředí. Analýza by měla být 
k dispozici do konce listopadu.  pok

Vláha pro stromy
Technické služby města Olomouce zača-
ly letos používat zálivkové vaky.

„Používáme je hlavně u mladých vý-
sadeb a méně vitálních stromů. Jejich 
výhodou je postupné uvolňování zálivko-
vé dávky, kdy se voda díky delšímu času 
vypouštění dostává přes zeminu hloubě-
ji do kořenového balu,“ vysvětlil ředitel 
Technických služeb Jiří Fryc. 

Denně jsou vaky naplněny až šesti 
cisternami, což představuje kolem sedmi 
tisíc litrů vody.

Třicet 80litrových vaků nakoupily 
Technické služby v prosinci. U každého 
stromu zůstávají zpravidla tři dny, pak se 
stěhují k dalším. „Pro zefektivnění před-
pokládáme nákup dalších vaků, aby bylo 
možné zajistit všechny stromy, které jsou 
určeny k zálivce pětkrát ročně,“ uzavřel 
ředitel Fryc.  pok

Výkyvy teplot, úbytek vody v půdě 
a nesnesitelné horko ve městech. 
Těmto důsledkům klimatických 
změn čelí i Olomouc.

Do soutěže Adapterra Awards, kte-
rou organizuje největší česká en-
vironmentální Nadace Partnerství, 
město přihlásilo dva své úspěšné 
příklady. Těmi jsou rekreační park 
Hamrys a nová podoba řeky Moravy 
na jihu Olomouce v okolí kojenecké-
ho ústavu.

Park Hamrys bojuje s tepelným ost-
rovem města, zpomaluje odtok vody 
a v budoucnu podpoří v intenzivně 
obdělávané krajině i biodiverzitu. 
I nově rozšířené koryto řeky Moravy 
na jihu města přispívá ke zvládání 
horkých letních dnů. Kromě proti-
povodňové ochrany byla uprave-
na i celá poříční krajina. Výsadbou 
nových stromů a snížením teras 
u břehů se řeka otevřela lidem.   ste

Pro oba projekty můžete hlasovat 
na internetu do 25. září na adrese: 
www.adapterraawards.cz/Hlasovani

PODPOŘTE 
OLOMOUCKÉ 
PROJEKTY

ZELENÉ MĚSTO
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Vlastníci nemovitostí, které se nachází v Městské památkové re-
zervaci Olomouc, mají i letos možnost žádat o poskytnutí státní 
dotace z Programu regenerace městských památkových rezerva-
cí a městských památkových zón na rok 2020. Dotaci poskytuje 
Ministerstvo kultury ČR spolu se Statutárním městem Olomouc.
Dotace je určena na památkovou obnovu objektů, které se 

nacházejí na území městské památkové rezervace Olomouc 
a současně jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých kul-
turních památek (státem chráněné památky). Dále je třeba splnit 
následující podmínky:
• obnova musí probíhat podle zákona č. 20/1987 sb. o státní  
památkové péči a zákona č. 183/2006 sb. (stavebního zákona);
• dotace se poskytuje pouze na tu část obnovy, která bezpro-
středně souvisí s památkovou podstatou objektu (např. obnova 
střechy, fasády, statické zajištění, restaurátorské práce) a proběh-
ne v daném kalendářním roce;
• obnovu je třeba dostatečně připravit tak, aby mohla být v roce 
2020 včas zahájena (nejpozději do poloviny října 2019 musí být 
k obnově vydáno závazné stanovisko odboru památkové péče 
Magistrátu města Olomouce a také souhlas k udržovacím pracím 
nebo stavební povolení apod.)
• majitel se na obnově musí podílet minimálně 40 % nákladů 
pro příslušný rok, přičemž dotace je poskytnuta zpětně formou 
dodatečného příspěvku na provedené práce.
Žádosti o poskytnutí dotace je možno podávat do polo-
viny října 2019 na útvar hlavního architekta Magistrátu 
města Olomouce. Formulář žádosti je na stránkách města 
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/formulare.
Povinné přílohy k žádosti jsou:
• specifikace prací a co nejpřesnější odhad nákladů (u akcí, 
jejichž celkové náklady v příslušném roce přesáhnou 1 mil. Kč, je 
nutno doložit položkový propočet zpracovaný projektantem);
• kopie rozhodnutí vydaného odborem památkové péče Magist-
rátu města Olomouce;
• kopie stavebního povolení, případně souhlasu s udržovacími 
pracemi apod.;
• plná moc, v případě zastupování je-li více spoluvlastníků;
• fotodokumentace současného stavu památky, celku i její obno-
vované části.
Další informace žadatelům poskytne Ing. arch. Jana Křenková, 

útvar hlavního architekta, MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 
tel. 588 488 387, e-mail: jana.krenkova@olomouc.eu, nebo nalez-
nete na stránkách města www.olomouc.eu/o-meste/ 
uzemni-planovani/mpr-olomouc/dotace-mpr

Vlastníci památek mají možnost  
žádat o dotaci na jejich obnovu

V pondělí 19. srpna se rodina, přátelé i veřejnost v kostele Nepo-
skvrněného Početí panny Marie rozloučili s Milanem Langerem. 
S mužem, který i přes své postižení měl rád život, a když jej za-
čaly opouštět síly, chtěl ještě něco prožít, chtěl být na cestě.

Milan Langer, přestože na vozíčku, se rozhodl pro pouť do San-
tiaga de Compostela. Z Olomouce vyrazil na jarní slunovrat 
21. března. Na cestě měl být se skupinou průvodců dvě stě dnů. 
Před sebou měli 3500 kilometrů. Jeho cesta, na které oslavil 
šedesátiny, skončila ve francouzském městě Rodez. Zemřel na 
následky vyčerpání a dehydratace.

Milan Langer, soudní překladatel z němčiny a italštiny, byl 
veřejně činným člověkem a skutečným občanem. Působil v ko-
misi městské části Nové Sady, byl členem Zastupitelstva města 
Olomouce, působil ve vedení Spolku Trend vozíčkářů i jako 
krajský předseda Národní rady osob se zdravotním postižením 
ČR. Působil i v dalších organizacích pro zdravotně postižené, 
jako je Svaz invalidů nebo Asociace muskulárních dystrofiků.

„Byl vytrvalý a houževnatý. Ale také měl smysl pro humor, 
o sobě vždy říkal, že je nepiják, nekuřák a nemrava,“ vzpomí-
nala na svého muže Martina Langerová. Také rád cestoval. Na-
vštívil Indii, Thajsko nebo Austrálii.

Jeho stopa je v Olomouci nesmazatelná. Právě on se zaslou-
žil o projekt Bezbariérová Olomouc, který zpřístupňuje veřejný 
život, ale i pouhý pohyb po ulici vozíčkářům a všem lidem se 
sníženou schopností pohybu a orientace.   pok 

 Odešel Milan Langer 

Fond pro olomoucké děti  
hledá donátory
Poosmé otevře na podzim radnice pro žáky základních škol 
a víceletých gymnázií Fond podpory olomouckým dětem. Tento 
fond byl zřízen pro děti z nízkopříjmových rodin a napomáhá 
rodičům uhradit jejich ratolestem volnočasové aktivity, kroužky, 
školní nebo kulturní akce, pobyty na škole v přírodě či přispět na 
školní lyžařský výcvik.

„Cílem je přispět k tomu, aby děti ze sociálně slabších rodin 
nebyly vyčleňovány ze školních kolektivů a měly možnosti kvalit-
ně trávit volný čas se svými vrstevníky,“ objasnil náměstek primá-
tora Karel Konečný.

O existenci fondu se rodiče dozvídají i prostřednictvím 
škol, které jejich děti navštěvují. Od jeho založení se dočkalo 

podpory 86 dětí a vyplacená částka přesáhla 275 tisíc korun.
Rodičům, kteří budou mít zájem o podání žádosti, doporuču-

jeme informovat se ve škole jejich dítěte během října, případně 
sledovat webové stránky města. O přidělení příspěvku rozhodne 
odborná komise.

Fond je nezávislý na rozpočtu města, které prostřednictvím 
oddělení hospodářského rozvoje oslovuje olomoucké firmy, aby 
do pomoci olomouckým dětem zapojily vlastní prostředky.  pok

Pokud se chcete stát donátory, kontaktujte Jaroslavu Večeřovou 
z odboru školství.  
jaroslava.vecerova@olomouc.eu | 588 488 575

ŽIJEME SPOLU
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Nabídka aktivit pro rodiny a seniory

Obec přátelská rodině a seniorům není jen 
ocenění, ve kterém zvítězilo město Olo-
mouc v letošním roce, ale je spojená také 
s podporou aktivit pro širokou veřejnost. 
Na své si tak přijdou celé rodiny a senioři. 

„Ve spolupráci s Moravským divadlem, 
Divadlem na cucky a kinem CineStar 
Olomouc, městskou policií, AGE centrem, 
kinem Metropol, ZOO Olomouc a dalšími 
chystáme divadelní, fi lmová a koncert-
ní představení či zvýhodněné vstupné,“ 
láká na pestrý kulturní, sportovní a zá-
jmový program Eva Kolářová, náměstky-
ně primátora.

Aktivity pro rodiny
Obec přátelská rodině je ocenění Mini-
sterstva práce a sociálních věcí a měs-
to Olomouc v něm získalo první místo. 
Díky tomuto umístění je pro rodiny při-
praven zajímavý program, ve kterém 
mohou rodiny ušetřit nemálo fi nan-
cí a také se pobavit. Ve dnech 15. září, 
27. října a 17. listopadu bude v kině 
Metropol promítání za symbolických 
20 korun, 21. září od 10:00 program 
ve Sluňákově pro rodiny s dětmi. Dne 
28. září budou mít děti do 15 let vstup 
do ZOO Olomouc zdarma a ve dnech 
18. října a 4. listopadu bude v Aquaparku 

Olomouc po celý den sleva 50 procent 
na vstupné. V Aplikačním centru BALUO 
proběhne 9. listopadu od 9 do 13 hodin 
sportovně-vzdělávací a osvětová akce 
určená pro rodiny s dětmi. 

Aktivity pro seniory 
Aktivit pro seniory je celá řada, zajíma-
vé přednášky na témata první pomoci, 
fakta a mýty o Evropské unii, přednášky 
o bezpečnosti Městské policie Olomouc, 
kde účastníci dostanou i malý dárek. Dne 
19. září bude ve spolupráci s Krajskou ra-
dou seniorů probíhat akce Babička roku 
Olomouckého kraje. Ve spolupráci se 
zdravotnickým zařízením AGE centrum je 
23. a 25. září připravena možnost zdarma 
si otestovat paměťové funkce. A 1. října 
si budete moci od 10 hodin prohlédnout 
nové prostory, které budou sloužit senio-
rům na adrese Pavelčákova 21, následně 
tam proběhne i zajímavá beseda Dagmar 
Malotové Jak být pozitivní a proč?, od 14 
hodin pak beseda o víně s ochutnávkou. 
Dalšími akcemi jsou trénink paměti, pro-
hlídka Muzea umění včetně míst, kam se 
běžný návštěvník nepodívá, nebo cvičící 
programy pod taktovkou instruktorů včet-
ně aqua zóny v Aplikačním centru BALUO. 
Vrcholem programu bude 21. listopadu 
ples pro seniory na výstavišti Flora.  mmo

Třicátý tábor
alergických dětí
Daleko od civilizace, v klidu neporušené 
přírody uspořádal letos už potřicáté spo-
lek rodičů astmatických a alergických 
dětí Alergo ve spolupráci s Dětskou kli-
nikou Fakultní nemocnice Olomouc letní 
tábor pro astmatiky a děti s cystickou 
fi brozou. Základnou tábora se opět stala 
jesenická horská osada Pekařov.

„Děti se sennou rýmou a astmatem od 
osmi let zvládají během čtrnácti tábo-
rových dnů pod lékařským dohledem 
postupně se zvyšující fyzickou zátěž 

a poslední den absolvují celodenní pěší 
výlet dlouhý zhruba čtyřiadvacet kilo-
metrů,“ popsal náplň činnosti účastníků 
duchovní otec tábora, klinický imunolog 
a pneumolog František Kopřiva z Dět-
ské kliniky FN Olomouc. Každý rok podle 
jeho slov připravují táboroví vedoucí pro 

své malé svěřence také různorodou te-
matickou náplň.
„Za těch třicet let se tábora zúčastni-
lo přes osm set dětí a jako vedoucí nám 
převážně pomáhali bývalí pacienti nebo 
studenti pátého a šestého ročníku medi-
cíny. Jsme taková velká rodina, o čemž 
svědčí i to, že první pacienti již posílají 
na tábor své děti,“ řekl profesor Kopřiva.
Přední český dětský pneumolog Fran-
tišek Kopřiva obdržel letos v květnu za 
svou dlouholetou činnost Cenu města 
Olomouce za vědu a výzkum, a to za svůj 
příspěvek k rozvoji pediatrie v Olomouci. 
Pořádání letních táborů pro děti s astma-
tem a alergií je jen jedna z činností, jimiž 
přispívá k boji s těmito dnes tak častými 
chorobami.  pok

ŽIJEME SPOLU

Na některé akce je nutná rezervace předem. 
Více o akcích pro rodiny se dozvíte na strán-
kách prorodinu.olomouc.eu a na facebooku 
olomouckarodina a o akcích pro seniory pak na 
proseniory.olomouc.eu a zejména na facebooku 
olomouckysenior.

Kontaktní osoby:
Rodina: dagmar.prachniarova@olomouc.eu
585 562 109
Senioři: zdislav.dolecek@olomouc.eu
585 562 105

   

Aktivity projektu jsou podporovány dotací MPSV v rámci soutěže Obec přátelská rodině a seniorům.
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 OSLAVY LESA NA FLOŘE 

Lesníci Olomouckého kraje i tento rok 
připravili úžasný den plný zajímavostí, 
her a prožitků pořádaných v rámci oslav 
Dne stromů. Tentokrát pod mottem „Ob-
novujeme les pro další generace!“
Cílem Oslav lesa na Výstavišti Flora je 

zábavnou formou poukázat na význam 
a nepřeberné množství funkcí a rolí, 
které zelené plíce modré planety Země 
lidem nezištně poskytují. Oslavy se 
uskuteční v okolí restaurace Fontána na 
Rudolfově aleji ve Smetanových sadech 
v rámci Podzimních zahradnických trhů 
v sobotu 5. října od 11 do 17 hodin.

Na Oslavách lesa si návštěvníci vy-
zkoušejí kvízy a hry s lesnickou té-
matikou. Seznámí se s prací lesníků 
a vlastníků lesa. Dozví se, jak se obno-
vuje les po kůrovcové kalamitě, kde se 
daří dubu a buku, kde naopak jedli, proč 
přibývá listnatých dřevin na úkor jehlič-
natých nebo že kácením stromů začíná 
obnova nového lesa. 

V programu je i přibližování dříví la-
novkou, práce uměleckého řezbáře, 
vystoupení sokolníka a živá zvířata ze 
záchranné stanice. 

K vyzkoušení bude možnost složit si 
dům ze dřeva, rýžovat drahokamy, odhad 
a měření výšky stromů, ověření znalostí 
o dřevinách, rostlinách a lesní zvěři. 

Vystoupí i myslivečtí trubači a sku-
pina Jack’s Band. Program je připraven 
pro všechny generace. V průběhu dne 
se několikrát uskuteční losování o ceny, 
kterého se mohou zúčastnit všichni, kdo 
úspěšně zvládli jednoduché úkoly na při-
pravených stanovištích, a je zde možné 
získat i turistickou známku. 

Vstup je zdarma.  dtx
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Cena Václava Buriana zná čtyři nominované
Čtvrtý ročník básnické Ceny Václava Buriana s me-
zinárodní porotou přivádí do Olomouce opět čtyři 
mimořádné hlasy soudobé lyriky z Česka, Polska, 
Slovenska a letos poprvé i z Německa.  Její udílení 
navazuje na působení olomouckého novináře, po-
lonisty a básníka Václava Buriana (1959–2014).

V kategorii Za poezii jsou nominováni: berlínský básník a 
performer Max Czollek (*1987), Varšavanka Julia Fiedorczuk 
(*1975), podtatranský básník Peter Prokopec (*1988) a Olomou-
čan Lukáš Sedláček (*1979). Cenu v kategorii Za kulturní přínos 
pro středoevropský dialog převezme ukrajinský romanopisec, 
básník, novinář, rockový performer a bojovník za ukrajinskou 
demokracii Jurij Andruchovyč (*1960).

Básnické čtení účastníků soutěže a debata porotců se koná 
tradičně na sv. Václava 28. září od 15 do 18 hodin v Divadle hud-
by. Po vyhlášení výsledků soutěže pokračuje program koncertem 
polsko-ukrajinské formace Karbido v Hospodě U Musea.  dtx

„Dnes jedno z nejcennějších literárních ocenění ve střední Evropě.“
— Łukasz Grzesiczak, Gazeta Wyborcza

Divadlo hudby / Hospoda U Musea / 28. září 2019 / 15.00—22.00
Soutěžní čtení poezie a diskuse jury / koncert

Nominace za poezii:
Julia Fiedorczuk / Warszawa, PL / Max Czollek / Berlin, D 
/ Peter Prokopec / Bratislava, SK / Lukáš Sedláček / Olomouc, CZ

Laureát za kulturní přínos pro středoevropský dialog:
Jurij Andruchovyč / Ivano-Frankivsk, U

Pořádá Výbor pro Cenu Václava Buriana, z. s. / facebook.com/cenavaclavaburiana

Garden Food Festival se letos koná v rozáriu
V malebné růžové zahradě Výsta-
viště Flora se 28. a 29. září uskuteč-
ní letošní Garden Food Festival. Na 
sklonku babího léta se návštěvníci 
mohou těšit na prezentace špičko-
vých restaurací, zajímavých bister a 
další nevšední koncepty. V programu se objeví finalisté televiz-
ní soutěže MasterChef Česko 2019.

Na Garden Food Festivalu se představí na šest desítek vysta-
vovatelů, kteří svým menu jistě osloví i ty nejnáročnější labuž-
níky. Ochutnávat se bude v prostředí rozária, kde je příjemná 
pikniková louka, dřevěné rošty pro posezení, brouzdaliště i 
hřiště pro děti. „Máme připravený zajímavý program i na pódiu, 
které bude umístěno mezi vodními prvky areálu,“ láká na festi-
val organizátor Pavel Vysloužil. 

V degustačním menu budou i pečení pštrosi, foie gras, chilli 
pochoutky, vegetariánské a raw speciality a další dobroty.   dtx



Eva Fuglíčková
ředitelka Výstaviště Flora

Narodila se v roce 1966 pod Tatrami, kam se za svou maminkou pravidelně vrací. 
Má dospělého syna a 14letou dceru. Zatím se ale profesně zahradnictví nevěnují. 
„Líbilo by se mi, kdyby dcera skončila na zahradní a krajinářské architektuře, ale 
nemůžeme chtít po dětech, aby plnily naše sny.“ Kdyby si měla vybrat mezi typy 
parků, zvolila by anglický. Od 8. července ho má na starosti. Její nová „zahrádka“ 
má přes 38 hektarů.

ROZHOVOR

FLORA JAKO ZÁŽITEK
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Kudy vedla vaše cesta do křesla ředitelky?
Ráda uvádím, že moje první zaměstnání bylo tady na Floře. 
V září 1989 jsem nastoupila do rozária. Odtud jsem po dvou 
letech přešla na výstavnický úsek. Měla jsem to jako nástupní 
praxi po škole a tenkrát jsem prošla všechny zahradnické pro-
vozy. Poté jsem pracovala dvacet let ve společnosti Omnis, kde 
jsem se dál věnovala výstavnictví, ale i konferencím a marke-
tingu. Před dvěma lety jsem se vrátila na Floru na post vedoucí 
výstavnického úseku a obchodní náměstkyně. Letos jsem byla od 
1. února pověřena řízením a 8. července jmenována ředitelkou.

Jaká je vaše nejmilejší kytka?
Růže, to asi souvisí s rozáriem. Je to moje nejmilejší místo 
v Olomouci, má opravdu genia loci.

A jaká odrůda?
Mercedes. Je oranžovočervená, má krásný květ, ale i hodně trnů.

Našla byste její keř v rozáriu?
Nevím, kde přesně dnes je, protože v rozáriu se hodně přesazo-
valo. Spousta odrůd tam už není, ale přesto máme pořád uniká-
ty, které nikde jinde v Česku nejsou. Navíc se už nepovažuji za 
opravdu „fundovaného“ zahradníka. Dvacet let mimo obor je 
strašně dlouhá doba, i když se o to zajímáte.

Ale zato výstavnictví vám neuteklo.
Doufám.

Má ještě vůbec smysl v dnešní době?
Je to komplikovaný obor, zvláště v dnešní době. Myslím, že vý-
stavy regionálního charakteru pozbývají smyslu. Pokud ano, 
potřebují novou koncepci. Není to možné stavět vyloženě na 
kontraktech, je nutné vše převést do roviny zážitku. Určitě mají 
smysl Flory, protože mají tradici, hlavně unikátní areál a poten-
ciál návštěvníků. To je to propojení parků a výstaviště, tím nám 
nemůže konkurovat nikdo v republice, ať už je to Kroměříž, Li-
toměřice nebo České Budějovice.

Jak chcete ten zážitek ale přinášet opakovaně?
Je to o tom vymýšlet pořád nové a nové věci. Základem je uni-
kátní expozice v pavilonu A. Na výstavištích ČR, kde se zahrad-
nické a zemědělské výstavy konají, takový nenajdete. S jeho 
prostorem se dá opravdu pracovat a vytvářet tam tematické 
expozice. O to krásno ale mají zájem spíše starší generace, ty 
mladší to musíme naučit. A pak je to košatost doprovodného 
programu, který by měl být po několika liniích.

Takže spíše společenská a zážitková rovina?
Ano. Ale pokud se bavíme o zahradnických výstavách, tak nové 
technologie tady mají své místo, měly by se ukazovat. Třeba 
přímo zakomponované v okrasných expozicích nebo v areálu.

Jste pro zachování tradice, nebo byste raději experimentovala?
Musíme to zkoušet jinak, ale přitom ctít tradici. Byli bychom 
blázni, kdybychom ji zavrhli a nestavěli na tom, co tady bylo. 
Nechci, aby Olomouc ztratila přívlastek město květin, i když už 
to dávno nemá takový zvuk. K tomu bychom se měli vrátit. Flo-
ra by zase měla být výlohou zahradnického oboru. Musíme se 
posunout do jednadvacátého století a k lidem, kteří myslí jinak. 
A to zase nejde bez experimentu.

Nesvazuje vás při výstavnictví údržba parku?
Ne. Nechtěla bych to oddělit, i když jsou to na první pohled roz-
dílné činnosti. Výstaviště bez parku ztrácí jedinečnost a parky 
bez výstaviště by byly trochu ochuzené. Právě zahradnický tým 
by měl podporovat a pomáhat výstavnictví a naopak. Údržba 
historického prstence parků je pro nás zásadní a prioritou.

Přestože kolem toho parku během výstav vyroste plot?
Oplocení by bylo ideální, kdyby to nemuselo být právě to mo-
bilní. Uzavřený prostor je nutný, ale mně by se líbilo obnovit 
původní historické oplocení parku. Torzo toho plotu je třeba ve 
Vídeňské ulici.

Takže by se vcházelo do parku branami?
Ano. A ty by byly zavřené, jen když bude výstava. Asi dvanáct 
dní v roce.

Nejde to bez plotu a třeba i bez vstupného?
Zatím si nedovedu představit, že bychom nevybírali vstupné, 
nebo vybírali jen do pavilonu. Tím by se silně znevýhodnili právě 
ti kvalitní vystavovatelé, kteří se podílejí na náročných expozi-
cích. Upřednostnili bychom ty, co platí méně za venkovní plochu 
a mají jednodušší instalaci. Navíc technické zajištění, hlídání 
stánků a spousta dalších komplikací je důvodem pro oplocení 
a pro vstupné. Lidé jsou bohužel nastaveni tak, že kdyby měli 
platit jen za pavilon, tak by do něj v mnoha případech nešli.

Dlouho se volalo po změně sortimentu u venkovních trhů, po 
regulaci, jak to dopadlo?
Některé změny jsme již zahájili. I díky tomu, že nám město letos 
přispělo na realizaci výstav Flora Olomouc tři miliony korun. 
Snažíme se, aby expozice byly bohatší, měly více květin a ty se 
rychleji obměňovaly, protože udržet je čtyři dny čerstvé není jed-
noduché. Ale hlavně selektujeme prodejce. Můžeme si některé 
dovolit odmítnout, dotace nám uvolnila ruce. Můžeme si pod-
mínky klást my a vybírat. Myslím, že se nám daří areál v době vý-
stav Flora v rámci stávajících možností lépe uspořádat. Nyní jsou 
to detaily, ze kterých se vše ale postupně skládá. Uvědomujeme 
si, že je potřebné výrazně zapracovat na gastro nabídce.

Jaká bude podzimní Flora?
Přípravy jsou v plném proudu. Hlavním tématem bude Zahrad-
ní slavnost, což odkazuje na hojnost produktů, které podzim 
přináší. Také symbolicky na rok 1989 a stejnojmennou hru Vác-
lava Havla. Každopádně jsem ráda, že se nám daří oživovat 
souběžný gastronomický festival Olima, kam se po letech vrací 
významní čeští producenti jako Olma, nošovický pivovar nebo 
mlýn z Věrovan.

A soutěže?
Samozřejmě soutěž o nejlépe řešenou expozici a také produkt, 
floristická soutěž „Podzimní pohár Flory“. Tradičně také košt 
pálenek a džemů. Ten má dvě linie, jednu manufakturní a dru-
hou vyloženě domácí, babičkovskou produkci.

Přihlásila jste se s něčím?
Ne. Manžel sice pálí slivovici a já dělávám marmelády z drob-
ného ovoce (malin, rybízu a jahod), ale čím dál méně kvůli ne-
dostatku času. Nicméně do soutěže se nehlásíme.
  Pavel Konečný

ROZHOVOR
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Letní Flora
V polovině srpna okouzlila letní Flora 
přes dvacet tisíc návštěvníků expozicí 
Česká krajina.

Během čtyř dnů měli lidé možnost pře-
nést se do okouzlující a rozmanité české 

přírody, která byla ústředním tématem 
letní etapy mezinárodní květinové vý-
stavy a zahradnického veletrhu Flora 
Olomouc 2019. 

Letošní ročník s expozicí zahrad-
ní architektky Pavlíny Švecové byl ve 
znamení oslav stoletého výročí zalo-
žení Agronomické fakulty Mendelovy 

univerzity v Brně a vzniku Svazu školka-
řů České republiky. 

Doprovodný program nabízel před-
nášky, floristické ukázky, řízené de-
gustace, módní přehlídky, ukázky 
tradičních řemesel, kulturní vystoupení 
a odpočinkové zóny doplněné o edukač-
ní aktivity.  pok
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 JUNIOŘI PŘIVEZLI REKORDNÍCH 36 MEDAILÍ 
Olomoučtí kanoisté patří dlouhodobě 
k nejúspěšnějším regionálním sportov-
cům. To, co se jim ale povedlo letos, nemá 
v historii obdoby. Junioři České repub-
liky ve vodním slalomu a sjezdu získali 
během jednoho měsíce na evropských 
a světových soutěžích 36 medailí a opět 
potvrdili, že dlouhodobě patří mezi nejú-
spěšnější česká sportovní odvětví.

Olomoučtí mladí vodáci pak přispěli do 
tohoto počtu velmi výrazně, když vybojo-
vali celkem dvacet medailí včetně čtyř 
titulů mistrů světa.

V červenci se konaly na divoké vodě 
tři vrcholné akce – mistrovství Evropy ju-
niorů ve slalomu v Liptovském Mikuláši, 

mistrovství světa juniorů ve slalomu 
v polském Krakově a konečně mistrovství 
světa juniorů ve sjezdu v bosenské Banja 
Luce. A mladí Hanáci byli moc dobře vi-
dět na stupních vítězů.

Je obdivuhodné, že olomoučtí borci 
a borkyně dosahují tak výrazných výsled-
ků, uvážíme-li, že jedinou „divokou vodou“ 
v Olomouci je Mlýnský potok za Sportov-
ní halou na Lazcích. Odpověď je potřeba 
hledat v množství tréninkových výjezdů za 
těžším terénem po kanálech českých, slo-
venských i evropských a zejména v syste-
matické práci všech trenérů, využívajících 
svých dlouhodobých zkušeností v tomto 
sportu, přičemž nelze pominout ani oběta-
vou podporu ze strany rodičů.    jař

Obhájce volejbalového titulu  
má tři posily
V průběhu léta pracovalo vedení olomouc- 
kých volejbalistek na složení týmu pro 
novou sezonu. České šampionky z velké 
části obměnily sestavu a v nové podobě 
budou usilovat o obhajobu titulu i úspě-
chu na evropské pohárové scéně.

Velmi rychle dokázali manažeři klubu na 
Hané najít novou blokařku, když pode-
psali Veroniku Bezhandolskou z Prostě-
jova. Následně přibyly dvě nové útočné 
tváře, když vedení vysokoškolaček při-
vedlo Bělorusku Anastasii Kazašenkovou 
a Gannu Burbeljukovou z Ukrajiny.

„Jsem ráda, že můžu být součástí 
týmu. Atmosféru v olomoucké hale mám 
ráda. Chodí hodně lidí, což se odráží 
pozitivně na výkonu,“ uvedla po svém 

stěhování z Prostějova šestadvacetiletá 
Bulharka Bezhandolská.

V novém prostředí je spokojená také 
Kazašenková, která přijela na zkoušku 
a trenéra Jiřího Teplého zaujala natolik, 
že od klubu dostala smlouvu. „Jsem ráda, 
že to tak dopadlo. Olomouc je velmi dob-
rý klub, navíc je tu krásné město a líbí se 
mi tady,“ řekla dvaadvacetiletá Bělorus-
ka po podpisu smlouvy.

Ukrajinka Buberljuková bude nastupo-
vat na smeči, ovšem může také zaskočit 
na postu univerzálky. Do nového klubu 
přišla s velkými cíli. „Chci se herně po-
sunout a uspět v evropských pohárech. 
Věřím, že se mi obě přání splní,“ říká od-
hodlaně volejbalistka, která dříve hrála 
v Bělorusku, Izraeli a Kazachstánu.  deš

ÚSPĚCH DOMÁCÍCH 
CYKLISTŮ NA CZECH 
TOUR
Jedenáctý ročník cyklistické Czech 
Tour, jejíž jedna etapa startovala 
z Horního náměstí, ovládl jihoafric-
ký rychlík Daryl Impey z worldtou-
rové stáje Mitchelton-Scott, když 
v poslední etapě z Mohelnice do 
Šternberku dojel druhý za svým tý-
movým kolegou Lucasem Hamilto-
nem. Triumf si ale museli zasloužit, 
na okruzích v cílovém Šternberku, 
kde závodníci zdolávali čtrnáctipro-
centní stoupání po kostkách i výšlap 
po Ecce Homo, je potrápil Michael 
Kukrle z Elkov-Author.  deš

MEJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

ČR 8 medailí

Závodníci SK UP Olomouc z toho  
vybojovali 3 medaile
Tereza Kneblová 1× stříbro | Martin 
Kratochvíl 2× stříbro

MSJ KRAKOV

ČR 9 medailí

Závodníci SK UP Olomouc přispěli  
5 medailemi
Tereza Kneblová 3 (z toho 1× zlato) 
Martin Kratochvíl 2 (z toho 1× zlato) 
Martin Rudorfer 1× stříbro
Jedna společná medaile patřila dvojici 
Kratochvíl–Kneblová v kategorii C2mix

MSJ BANJA LUKA

ČR 19 medailí

Z toho závodníci SK UP Olomouc 12 
medailí
Tereza Kneblová 5 medailí (včetně ti-
tulu mistra světa) | Filip Janů 3 (z toho 
1× zlato) | Matěj Hradec 2 (z toho 1× 
zlato) | Petra Štěpánková 2× stříbro

SPORT
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 FOTBALOVÁ SIGMA POŘÁDÁ ZÁPAS STOLETÍ 
U příležitosti významného výročí 100 
let od založení klubu se SK Sigma Olo-
mouc rozhodla uspořádat Zápas století. 
V něm se proti sobě postaví jedenáctka 
tvořená bývalými hráči Sigmy a repre-
zentační výběr brücknerovské éry, který 
slavil největší úspěchy na mistrovství 
Evropy 2004.

Utkání se hraje v neděli 8. září od 14 
hodin a poskytne fanouškům jedineč-
nou příležitost vidět na jednom hřišti 
velikány olomouckého fotbalu po boku 

bývalých hvězd českého národního týmu 
pod vedením legendárních trenérů Petra 
Johna Uličného a Karla Brücknera.

Myšlenkou tohoto exhibičního utkání 
je oslava nejen hráčů, kteří v minulých 
letech oblékli modrý dres Sigmy, ale 
také trenérů Uličného a Brücknera, ja-
kožto největších osobností, které seděly 
na lavičce olomouckého svatostánku.

Na trávníku Androva stadionu se 
tak znovu proběhnou jména jako Va-
niak, Zlámal, Lovásik, Janotka, Kovář, 
Machala, Kotůlek, Hudec, Škerle, bratři 

Hubníkové, Siegl, Maroši, Mucha, Látal, 
David Kobylík, Ordoš, Drulák, Balcárek, 
Sedláček, Reiter, Onderka, Lauda, Bara-
nek, Šuškavčevič, Caha či Rozehnal.

Právě David Rozehnal bude hájit bar-
vy Sigmy i reprezentace, stejně jako dal-
ší hráči Kováč, Heinz, Vlček a Ujfaluši.

Z řad reprezentačního výběru proza-
tím přislíbili účast Koller, Polák, Plašil, 
Hübschmann, Jiránek, Grygera, Vachou-
šek, Bolf, Blažek, Šmicer, Týce, Kováč, 
Mareš, Baroš, Vlček, Poborský, Lokvenc 
a také Čech, Nedvěd a Rosický.  deš

Také v letošním roce vyroste v Olomouci 
mezi Arionovou kašnou a Sloupem Nejsvě-
tější Trojice pískové hřiště na plážové sporty. 
Představí se na něm od 10. do 13. září mlá-
dež i seniorské týmy Rugby Clubu Olomouc, 
SK Sigma Olomouc, Beachsport Olomouc, 
DHK Zora Olomouc a VK UP Olomouc.

Postupně se na kurtu předvedou zástup-
ci všech oddílů. Chybět nebudou exhi-
biční zápasy volejbalistek, házenkářek, 
fotbalistů a ragbistů. Pozornost bude 
věnovaná všem plážovým variantám 
těchto sportů. Svoji šanci dostanou také 
zástupci mládežnických kategorií. Od 
úterý do čtvrtka bude program probíhat 
do 19 hodin, v pátek do 16 hodin.  deš

 Plážové sporty po roce opět míří na Horní náměstí 

SPORT
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1. 9.  19:00 Slavnostní zahájení sezony 2019/2020 Galavečer

3. 9.  19:00 Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích, B

Opera

5. 9.  19:00 Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden

Muzikál

7. 9.  16:00 Ernani
Lyrické drama o čtyřech jednáních, ZO

Opera

8. 9.  14:30 Kočičí hra
Žijeme jedna pro druhou, NO

Činohra

9. 9.  19:00 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet, A

Činohra

11. 9.  19:00 Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici

Činohra

12. 9.  19:00 Vzpoura nevěst
Láska je láska, ale řízek je řízek!

Činohra

13. 9.  19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta, P

Opereta

14. 9.  19:00 Central Park West
Zapomenutý klenot konverzační komedie

Činohra

14. 9.  19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta, X

Opereta

15. 9.  16:00 Krejčovský salon
Život nelze ušít na míru, YO

Činohra

16. 9.  19:00
Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje  
vaše bránice…

Činohra

17. 9.  19:00
Zkrocení zlé ženy
Jiskřivá komedie o lásce 
v nejrůznějších podobách

Balet

20. 9.  19:00 Evžen Oněgin
Čekám tě. Přijď!, V

Činohra

21. 9.  17:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

22. 9.  19:00 Zvonokosy
Muzikál

Muzikál

24. 9.  19:00 Orfeus v podsvětí
Světově proslulá opereta, L

Opereta

25. 9.  19:00 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet, C

Činohra

26. 9.  19:00 Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích, D

Opera

28. 9.  19:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

29. 9.  19:00
Bajadéra
Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové 
tanečnice Nikie a vojevůdce Solora

Balet

30. 9.  19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta, K

Opereta

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

» www.moravskedivadlo.cz

KNIHOVNA MĚSTA 
OLOMOUCE

Počítačové kurzy zdarma 
Mimo klasických setkání nad počítačem, internetem či elektronickou poštou 
je možno se přihlásit (jednotlivci i skupiny) na celý balíček MS Office 2016 
nebo na úpravu fotografií. Tel. 585 545 129.

Křesťanské umění v prvním tisíciletí
Cyklus besed věnovaných umění pokračuje v budově na náměstí Republiky 
ve čtvrtek 5. září v 16 hodin, kdy se s Mgr. Věrou Mičkovou zaměříme na umě-
ní počátků křesťanství v západní Evropě a Byzantské říši. 

Čítárna u kašny (Tritonů)
V pátek 6. září od 12–17 hodin a v sobotu 7. září od 10–17 hodin nabízíme po-
sezení s knihou v Čítárně u kašny na náměstí Republiky. Jako dárek je možno 
odnést si některou z vyřazených knih.

Komentované prohlídky kubistické vily Františky Lipčíkové
proběhnou v sobotu 7. září každou celou hodinu od 10–16 hodin v Hrubanově 
vile) – dnes pobočce Brněnská. 

S knížkou do života - Barvičky
Celostátní projekt věnovaný podpoře čtenářství dětí již od narození pokraču-
je setkáním rodičů s úplně malými dětmi ve středu 11. září od 10 hodin v bu-
dově na náměstí Republiky. 

Obal si sešity a učebnice
Obalovat naučíme každého ve čtvrtek 12. září od 13 do 18 hodin na pobočce 
Brněnská. Ostré nůžky s sebou.

Herní odpoledne
Užít si zábavu lze při studiové střílečce The Shoot či sadě sportů Sports 
Champions v úterý 17. září od 16 do 18 hodin v budově na náměstí Republiky, 
vhodné je se přihlásit na 585 545 129. 

Maroko: Na kole přes nejvyšší sedla Atlasu 
Poutavé vyprávění zážitků Radomíra Čížka ze zdolávání nejvýše položené-
ho sedla pohoří Atlas a poznávání života místních lidí nás čeká ve čtvrtek 
19. září v 17 hodin v budově na náměstí Republiky. Doporučujeme rezervaci 
osobně nebo na dospele@kmol.cz.

Protektorát pohledem Milana Ticháka
Populární olomoucký historik PhDr. Milan Tichák svým osobitým a velmi 
poutavým vyprávěním přiblíží život v Olomouci v období protektorátu ve 
čtvrtek 19. září v 16:30 hodin na pobočce Jungmannova.

Klub deskových her
se sejde v pondělí 23. září v novém čase od 15 do 18 hodin v budově na ná-
městí Republiky. Přihlášení v knihovně nebo na deskovky@kmol.cz. 

Milionář k snídani aneb a kde je láska? 
Autorské čtení se spisovatelkou Jitkou Kubešovou z její již druhé knihy plné 
vtipných fejetonů ze života nás čeká v budově na náměstí Republiky v úterý 
24. září od 17 hodin. 

Jižní Korea
Cestovatel Václav Arnoš se podělí o zážitky z Jižní Koreje v budově na ná-
městí Republiky v úterý 1. října v 17 hodin. Rezervace osobně nebo dospe-
le@kmol.cz je nezbytná.

Vzpomínky na Novou Ulici
Společně s Františkem Gračkou zavzpomínáme v úterý 1. října od 17:15 hodin 
na pobočce Brněnská na Novou Ulici. Pokud máte doma historické fotky této 
části Olomouce, můžete je osobně na setkání přinést nebo poslat elektronicky.

Čína
Do dnešní rychle se rozvíjející Číny zavítáme díky spolupráci s Centrem na 
podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj na pobočce Jungmannova ve 
čtvrtek 3. října v 16:30 hodin spolu s rodilou Číňankou. 

Právo není suchopár
Knihovna se nově zaměřuje i na historii práva. V budově na náměstí Repub-
liky se ve čtvrtek 3. října v 16 hodin sejdeme s JUDr. Jarmilou Podivínskou 
a představíme starověké pojetí práva, popovídáme si o tom, jak k právu při-
stupovali v Mezopotámii, Athénách a Římě. Nebudou chybět ani úsměvné 
případy ze soudních síní i předsíní.

KULTURAwww.olomouc.eu/portal/kalendar-akci
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 JAKUB KLECKER NOVÝM ŠÉFDIRIGENTEM FILHARMONIE 
Moravská filharmonie Olomouc vstoupí 
26. září do své 74. sezony a to pod umě-
leckým vedením mladého českého diri-
genta Jakuba Kleckera. Celou sezonou se 
bude prolínat téma umělecké inspirace.

Zahajovací koncert bude zároveň inau-
gurační koncertem nového šéfdirigenta. 
„Moje spolupráce s Moravskou filharmo-
nií byla v minulosti vždy tvůrčí a přátel-
ská. Rád bych nyní umělecky navázal na 
dlouholetou éru Petra Vronského, který 
orchestru vtiskl osobitý zvuk a kvality,“ 
nastínil Klecker.

Nejvýraznějším leitmotivem nadchá-
zející sezony bude umělecká inspirace. 
Vynikající domácí i zahraniční interpreti 

odvyprávějí prostřednictvím hudby pří-
běhy zrozené ze silných lidských emocí – 
touhy, lásky či smutku.

Zahrají také skvostná díla napsaná 
za dob válečných, představí kompozice, 
jejichž vznik podnítila působivost přírod-
ních živlů a dojde i na českou pohádku.

„Při sestavování programu koncertů 
jsme zohlednili i významná výročí skla-
datelů, jakými jsou Beethoven, Martinů 
či Mahler. Zařadili jsme však i aktuální 
témata,“ uvedla dramaturgyně Ivana Ka-
lina Tabak. Vedle renomovaných autorů 
a interpretů zvučných jmen se poslucha-
či mohou těšit například na čerstvého 
vítěze letošního ročníku soutěže Praž-
ského jara, hobojistu Martina Daňka.  dtx

2019/2020
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Kompletní program: www.mfo.cz
Programové brožury jsou k dostání také 
v Informačním centru v podloubí radnice.

KULTURA

5. 9. 
19:00

Varhanní ohňostroj  chrám sv. Mořice
Parry, Field, Harris, Bach, Saint-Saëns, Jongen, Peeters
Richard Brasier (Velká Británie) – varhany

9. 9. 
19:00

Hudba francouzských romantiků                              katedrála sv. Václava
Franck, Widor, Vierne, Langlais, Litaize, Tournemire  
Maurice Clerc (Francie) – varhany

12. 9. 
19:30

Polské varhanní dialogy katedrála sv. Václava
Markuszewski, Nowowiejski, Freyer, Surzyński, Borowski,  
Machl, Bloch | Michał Markuszewski (Polsko) – varhany

16. 9. 
19:00

Dialog smyčců a varhan chrám sv. Mořice
Fischer, Bach, Vivaldi, Walther, Mozart, Corrette, Charpentier
Pavel Svoboda & Barocco sempre giovane

19. 9. 
19:00

Magické jméno BACH chrám sv. Mořice
Liszt, Schumann, Di Rosa
Giampaolo Di Rosa (Itálie) – varhany

MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ
FESTIVAL OLOMOUC 2019 51. ročník

Vstupenky na jednotlivé koncerty 70–150 Kč

13. 9. 
19:00

Závěrečný koncert mezinárodních 
dirigentských kurzů
Mendelssohn-Bartholdy, Beethoven, Brahms

Reduta

26. 9. 
19:00

A1 Inaugurační koncert nového šéfdirigenta  
a zahajovací koncert sezony
Suk, Dvořák, Martinů
V. Petr – violoncello, J. Klecker – dirigent

Reduta

27. 9. 
19:30

R1 Repríza Inauguračního koncertu nového 
šéfdirigenta a zahajovacího koncertu sezony

Reduta

3. 10. 
19:00

P1 Koncert mladých olomouckých talentů
Mendelssohn-Bartholdy, Haydn, Neruda, Prokofjev  

M. Moníková Franková – hoboj, M. Kostelecký – 

fagot, A. Novák – housle, E. Kotrbová – violoncello,

E. Binderová – fagot, M. Oswald – dirigent

Reduta

KONCERTNÍ 
SEZONA MFO  2019/2020

 Více informací » www.mfo.cz

www.olomouc.eu/portal/kalendar-akci
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Ve velkých českých městech (Praha, 
Brno, Ostrava) se v létě pod otevřeným 
nebem hraje Shakespeare. A hraje se 
i v Olomouci, ale trochu jinak. Svlečený 
do podstaty, nahý na kost.

Shakespearovský kult v Olomouci založi-
lo Divadlo Tramtarie. A to na netradičním 
představení, v němž je pět tragédií zob-
razeno komicky – jako kabaret. Letos se 
k tomu přidal i Kupec Benátský v prove-
dení Moravského divadla, ale v režii Vla-
dislava Kracíka, tedy autora hry Kabaret 
nahatý Shakespeare.

Divadlo na divadle
„Chtěli jsme udělat nějakého Shakespe-
ara, protože podle nás patří i na malé 
scény. Původně jsme chtěli inscenovat 
jednu americkou hru, která se jmenuje 
Souborné dílo Williama Shakespeara ve 
120 minutách. Ta hra se nám ale nelíbila, 
připadalo nám, že Shakespeara zesměš-
ňuje. Tak jsme se rozhodli pro svou verzi," 
popsal autor Vladislav Kracík. Nebylo to 
kolektivní dílo, tento alžbětínský kabaret 
stvořil s režisérem Jiřím Trnkou, dnes ře-
ditelem Městského divadla Děčín, který 
tehdy v roce 2015 v Tramtarii hostoval. 

„Je tam Král Lear, Hamlet, Romeo 
a Julie, je tam Othello a Mackbeth. Na-
před jsme udělali jejich esence a pak 
se to snažili co nejvíce zkrátit. Bylo to 

složité, protože Shakespeare se zkracuje 
dost těžko,“ svěřil se Kracík.

A výsledek? Diváky má nejen pobavit, 
ale i poučit. Má skrytou edukativní linku. 
„Nejdřív jsme to zkrátili na esence. Teprve 
potom jsme psali rámec, že to bude o pěti 
hercích, kteří nemají režiséra a sami si 
režírují hry ve zkratce a nadsázce. Princip 
divadla na divadle používá i samotný Sha-
kespeare. Třeba v Hamletovi,“ řekl Kracík.

11 dní
Shakespeara přirovnal Kracík k Formuli 
1 – absolutní špičce divadla. Útržky děl 
proložil hudbou Martina Peřiny a písně-
mi, které sám otextoval. „Je tam i hodně 
improvizací, které stojí na tom, že herci 
se znají a jsou na sebe zvyklí. Oni se pak 
ale blbě mění,“ přiznal. Jedinou alterna-
ci způsobilo těhotenství. Kabaret nahatý 
Shakespeare přináší i vhled do divadel-
ního zákulisí a vztahů v podobě různé 
typologie herců a rivality hereček. Po 160 
reprízách je představení stále vyprodáno.

Open-air festival Olomoucké „nejen“ 
shakespearovské léto navštívilo na parká-
nu Konviktu 3700 diváků. Festival, který 
se letos rozrostl na jedenáct dní, pořádalo 
s podporou města Divadlo Tramarie.

Shylock na Korunní pevnůstce
Dalším prázdninovým festivalem 
bylo Moravské divadelní léto. To se 

odehrávalo mimo jiné i na Korunní pev-
nůstce, kde byl uveden Shakespearův 
Kupec Benátský, v Kracíkově režii. Hlavní 
postavu Shylocka ztvárnil Jaroslav Krejčí.

„Stěžejní je pro nás člověk a jeho jed-
nání pod tlakem nejrůznějších okolností. 
A je jedno, jestli je to žid, křesťan či ateis-
ta, pořád je to člověk, který cítí, miluje 
i nenávidí,“ řekl Kracík k pojetí inscenace.

Pražské Letní shakespearovské slav-
nosti jsou nejstarší a největší divadelní 
přehlídkou pod širým nebem v Evropě 
zaměřenou na uvádění děl Williama Sha-
kespeara. Jejich éra začala v roce 1990. 
Ty olomoucké, i když poněkud jiné, mají 
za sebou čtvrtý ročník.  pok

 K LÉTU PATŘÍ SHAKESPEARE.  
 V OLOMOUCI TŘEBA I NAHÝ 

Vladislav Kracík (*1981)

Absolvent katedry divadelních a fil-
mových studií FF UP. Napsal pět desí-
tek her. Většinou se jedná o autorské 
adaptace, vybírá si nedramatické 
předlohy a vychází z nepravidelné dra-
maturgie. Pro potřeby divadla Tramta-
rie adaptuje literaturu nebo film.

„Z toho festivalu mám opravdu ra-
dost. Parkán na Konviktu je to přesné 
magické místo. S přirozenou elevací, 
a přestože je v centru, je akusticky 
výborně oddělené. To divadlo tam 
skutečně patří.“

KULTURA
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Pavel Hogel, Ladislav Jalůvka, Antonín Nesvadba a Zde-
něk Vacek jsou olomoučtí malíři, jejichž díla budou od 
17. září do 10. listopadu vystavena ve francouzském měs-
tě Antony. Výstavu bude doplňovat 23 fotografií Olomou-
ce od Jana Andreáše.

Na vernisáži výstavy by se měl objevit i velvyslanec České 
republiky v Paříži Petr Drulák. Neoficiálně si výstavu projde 
o tři dny dříve i návštěva z Olomouce v čele s primátorem 
Mirkem Žbánkem, která je do partnerského města Antony 
pozvána na Svátky sýra a vína.

„Už před rokem přijely do Olomouce ředitelka a kurá-
torka z Domu umění v Antony Valérie Cornettová a Chloé 
Eychennová a setkaly se s některými autory u nich v atelié-
ru,“ popsala Zdeňka Podlipská z oddělení vnějších vztahů 
olomouckého magistrátu. Druhou „seznamkou“ byla pro 
ně výstava v Galerii G Unie výtvarných umělců Olomoucka, 
což byla souborná prezentace padesáti výtvarníků.

„Díla si fotily a odvezly si velké množství poznámek. 
Nakonec si vyžádaly právě tyto čtyři výtvarníky,“ uvedla 
Podlipská. Na oficiální pozvánku a plakát výstavy se pak 
dostala Jalůvkova malba s názvem Město Olomouc.

„Obrazy i fotografie dokáží zapůsobit na srdce a duši 
diváků. Právě proto jsou výstavy uměleckých děl jednou 
z nejdůležitějších součástí mnohaleté kulturní spolupráce 
mezi městy Antony a Olomouc,“ řekl primátor Žbánek.

Město Olomouc má dvanáct partnerských měst v Evro-
pě i zámoří. Antony je zhruba šedesátitisícové předměstí 
Paříže s moderní infrastrukturou, vzdělávacími a sportovní-
mi zařízeními. Vzájemnou spolupráci obě města navázala 
již v roce 1990.  pok

A
ville Antony

MAISON DES ARTS
Parc Bourdeau
20 rue Velpeau 92160 Antony
01 40 96 31 50
maisondesarts@ville-antony.fr

ENTRÉE LIBRE // Du mardi au vendredi 12h-19h / Samedi et dimanche 14h-19h / Fermé les jours fériés / Station Antony RER B

OLOMOUC
30 ANS D’AMITIÉ FRANCO-TCHÈQUE

18 sept.

10 nov.
2019

Pavel Hogel, Ladislav Jalůvka, Antonín Nesvadba, Zdeněk Vacek
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Turistická destinace Makarska patři-
la v červenci k místům, kde byla dobře 
vidět Olomouc. Zásluhu na tom měly fo-
tografie Vladimíra Janka, dlouholetého 
člena Unie výtvarných umělců Olomouc-
ka, fotografa a pedagoga, který tam své 
snímky vystavoval.

„Pro tuto výstavu v Městské galerii Antu-
na Gojaka jsem připravil soubor bez-
mála čtyřiceti fotografií z cyklů zátiší 
a subjektivní krajiny,“ přiblížil autor.

Výstavu zhlédli nejen místní milov-
níci umění a přátelé galerie, ale i turis-
té, poutníci a návštěvníci přímořského 

města Makarská na jihu chorvatské 
Dalmácie.

Výstavní spolupráce mezi městy Olo-
mouc a Makarská trvá již tři roky. Letos 
v prosinci se na oplátku chorvatští uměl-
ci představí v Galerii města Olomouce. 
 pok

 OLOMOUČTÍ MALÍŘI  
 VYSTAVUJÍ VE  
 FRANCOUZSKÉM ANTONY  

NA JADRANSKÉM POBŘEŽÍ SE SLUNILA I OLOMOUC

OLOMOUCKÉ ZRCADLO
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Den požární 
bezpečnosti:
Parkujte 
s rozumem
Pátek třináctého patří již několik let 
neodmyslitelně k hasičům. Snahou je 
pořádáním preventivně-výchovných akcí 
právě tento den přispět ke zlomení pově-
ry, která je s tímto datem spojená.

Každý rok proto vyhlašuje Česká asoci-
ace hasičských důstojníků Den požární 
bezpečnosti, ten letošní připadá na pátek 
13. září. „Letos se zaměříme na průjezd-
nost komunikací, tedy i správné parko-
vání,“ naznačila mluvčí olomouckých 
hasičů Lucie Balážová. Mimo jiné budou 
hasiči řidičům také připomínat, jak správ-
ně vytvořit záchranářskou uličku.

V pátek třináctého se lidem otevřou dve-
ře na všech stanicích Hasičského záchran-
ného sboru Olomouckého kraje. 

„Dospělí i děti budou mít tento den 
možnost prohlédnout si i olomouckou 
stanici a její vybavení, podívat se na 
ukázky práce hasičů, vyzkoušet si techni-
ky protipožární bezpečnosti a přiučit se 

zásadám správného nakládání s ohněm 
a hořlavinami,“ uvedla Balážová. K vidě-
ní bude veškerá požární technika, a to 
s odborným výkladem. Lidé se mohou se-
známit se zásahovými obleky, prostředky 
chemicko-technické služby a lezeckou 
výstrojí. Připravena bude i dětská varian-
ta soutěže TFA o nejtvrdšího hasiče.  pok

Jak zabezpečit 
jízdní kolo
Letní prázdniny jsou sice za námi, ale cykli-
stická sezona je stále v plném proudu. 
S rozrůstající se sítí cyklostezek a cyklotras 
lidé mnohem častěji vyrážejí na kolech do 
přírody nebo jízdní kolo využívají jako al-
ternativní dopravní prostředek ve městě. 
S tím souvisí i riziko možného odcizení jízd-
ního kola. Ta v mnoha případech přitom 
mají hodnotu desítek tisíc korun. Znáte 
možnosti, jak předejít odcizení svého jízd-
ního kola?

PREVENTIVNÍ RADY:
• kolo uzamykejte jen k pevným předmě-
tům, které jsou ukotveny do země

• využívejte bezpečnostních stojanů roz-
místěných ve městě

• při odchodu od jízdního kola s sebou 
vezměte cennější vybavení (tachometr, 
nasazovací svítilna, brašna s věcmi)

• vhodné je uzamknout své jízdní kolo 
dvěma či více zámky, jeden přes rám 
a druhý přes přední či zadní kolo

• pro větší zabezpečení proti odcizení po-
užívejte kvalitnější zámky na jízdní kola

• pro případ odcizení jízdního kola si po-
znamenejte jeho výrobní číslo, barevné 
provedení, nápisy a vybavení a kolo si 
vyfotografujte   dtx

Strážníci 
zachránili ženu 
v bezvědomí
V polovině srpna byla v sobotu ráno 
na základě telefonického oznámení 
vyslána hlídka městské policie na ulici 
I. P. Pavlova k ženě ležící na zemi před 
prodejnou potravin.

„Strážníci ji nalezli v těžkém 
bezvědomí, nereagovala na žádné 
podněty, ale zjistili u ní takzvaný gas-
ping – lapavé dechy,“ popsal mluvčí 
strážníků Petr Čunderle. Jeho kole-
gové okamžitě o situaci informovali 
operační středisko a zdravotnickou 
záchrannou službu. „Mezitím hlídka 
zprůchodnila u ženy dýchací cesty 
a začala provádět nepřímou srdeční 
masáž, dokud nepřijeli záchranáři. 
Společně pak u ženy obnovili posti-
žené životní funkce,“ dodal mluvčí. 
Olomoučtí strážníci jsou proškolová-
ni Českým červeným křížem v po-
skytování první pomoci a dokážou 
na podobné situace správně a rychle 
reagovat. Jen za letošní rok to bylo 
v devíti desítkách případů.   pok

na komunikacích parkujte vždy tak, aby 
vedle vás zůstal volný pruh široký mini-
málně 3 metry

parkujte v dostatečné vzdálenosti od 
hranice křižovatek, zatáček a zúžení ko-
munikací tak, aby záchranářské vozidlo 
mohlo odbočit nebo projet

neparkujte na nástupních plochách pro 
požární techniku, těsně před vstupem 
do objektů a před nadzemními hydranty 
a na podzemních hydrantech

preferujte parkování pouze podél jedné 
strany komunikace, slalom mezi zapar-
kovanými vozidly je obtížný

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO PARKOVÁNÍ 
A BEZPEČNÉ PRŮJEZDNOSTI. MOHOU 
ZACHRÁNIT ŽIVOT A MAJETEK

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

PŘI KONTROLE SE VYDÁVAL 
ZA SVÉHO BRATRA
Z přečinu maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání je důvodně pode-
zřelý 26letý řidič osobního vozidla Audi, 
kterého kontrolovali policisté ve středu 
14. srpna na dálnici D35. Při kontrole jim 
nepředložil žádné doklady a vydával se 
za svého bratra. Policisté bezprostředně 
po kontrole zjistili, že muž má od začát-
ku července vysloven platný zákaz řízení 
všech motorových vozidel, a to až do 
května 2020. Další jízdu mu zakázali.  
V případě prokázání viny a odsouzení mu 
tak hrozí až dva roky za mřížemi.   pok

NÁSILÍ PROTI ÚŘEDNÍ OSOBĚ 
V úterý 13. srpna přijali policisté ozná-
mení o narušení veřejného pořádku na 
ulici Pöttingeova a následně na tř. Spo-
jenců v Olomouci skupinkou osob. Byl  
v ní i osmnáctiletý mladík, který fyzicky 
napadl strážníka, když jej chtěl ztotožnit. 
Policisté zahájili úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání přečinu násilí 
proti úřední osobě, na který trestní záko-
ník stanoví trest odnětí svobody až čtyři 
léta. Přestupky proti veřejnému pořádku 
jsou v řešení strážníků Městské policie 
Olomouc.  pok
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 PRÁCE HASIČŮ  
 V ČÍSLECH 
Profesionální a dobrovolní hasiči jsou pevně spjati s životem 
v Olomouci. S narůstajícím počtem událostí, při nichž je jejich 
pomoc potřeba, se s nimi v ulicích krajské metropole můžete 
setkat čím dál častěji. Jen za první polovinu letošního roku vy-
jížděli na území města k více než 500 událostí. Nejčastěji jste 
je mohli vidět pomáhat při různých druzích technických havá-
rií, například při pomoci v souvislosti s přírodními vlivy, jako 
jsou vichřice, bouřky či sněhová kalamita. Tento druh zásahů je 
zaměstnal téměř třistakrát.

Stokrát pak museli řešit požáry různého druhu. Připomeňme 
třeba požár s největší škodou na území města za posledního 
půl roku, kdy hořelo v laboratoři na výrobu léčiv v budově Uni-
verzity Palackého. Hořel zde cyklohexan, který se při výrobě 
využívá jako rozpouštědlo. Škoda dosáhla až k 24 milionům 
korun. Díky hasičům se při tomto zásahu podařilo uchránit další 
majetek za bezmála 85 milionů korun.

Hasiči však chrání nejen majetek, ale také životy obyvatel 
města. Díky jejich práci se jen za posledního půl roku podaři-
lo zachránit 176 lidí v nouzi, pomoci 72 zraněným a evakuovat 
z ohrožených prostor přes 500 lidí.

Kde pomáhá nová technika?
Díky podpoře města získávají olomoučtí hasiči do užívání spe-
cializovanou techniku, která jim pomáhá při práci. V posled-
ních letech tak mohou využívat na území Olomouce například 

protiplynový automobil, čerpací kontejner, plynový hasicí kon-
tejner či štěrbinovou kameru.

Štěrbinová kamera – vysoce specializovaná a sofistikova-
ná technika, která je určená k vyhledávání osob ve zřícených 
budovách, sutinách a jiných uzavřených prostorách. Umožňuje 
vizuální kontakt s postiženou osobou. Hasičskému sboru se po-
řídila hlavně v souvislosti s případy, kdy se v centru města zřítily 
štítové zdi historických budov. Hasiči ji využili také při zása-
hu, kdy ve spolupráci s Policií ČR pátrali po pachateli, který se 
ukryl v kanalizačním potrubí. Pomohla také najít a vysvobodit 
psa, který vběhl do potrubí za kunou a nemohl se dostat ven.

Protiplynový automobil – využívá se převážně při úniku ne-
bezpečných látek, při zásazích, které vyžadují nasazení velké-
ho počtu dýchací techniky nebo ochranných protichemických 
obleků, ale také při úniku plynu do ovzduší. V akci byl již téměř 
čtyřistakrát, naposledy na území města pomáhal letos na konci 
června při úniku plynu nedaleko Klášterního Hradiska.

Čerpací kontejner – je vybaven čerpadly pro odčerpávání 
vody ze zatopených objektů nebo lagun, využívá se především 
při pomoci po technických haváriích v souvislosti s přírodními 
vlivy, hlavně po bouřkách a přívalových deštích. Specializovanou 
techniku hasiči využili sedmnáctkrát. Naposledy byl z Olomouce 
povolán na pomoc při přívalových deštích v okolí Čech pod Kosí-
řem a ve Stařechovicích na hranicích olomouckého okresu.

Plynový hasicí kontejner – je vybaven hasicím práškem, 
oxidem uhličitým, zařízením pro výrobu hasicí pěny a zaříze-
ním pro hašení v nepřístupných prostorech. Kontejner se vysílá 
především k požárům elektrických zařízení, kabelových kanálů, 
průmyslových objektů a tam, kde se ve větším množství vysky-
tují hořlavé kapaliny. Hasiči jej využili už sedmdesátkrát, napo-
sledy zasahoval nedaleko Olomouce, když při jarních bouřkách 
došlo k zahoření elektrického zařízení pod napětím v důsledku 
spadlého stromu.  dtx

DATA ZA 1. POLOVINU ROKU 2019  
NA ÚZEMÍ OLOMOUCE

521
526 evakuované osoby

100 požáry

176 zachráněné osoby

74 dopravní nehody

72 zraněné osoby

34 únik nebezpečných látek

269 technické havárie

44 ostatní mimořádné události

celkový počet událostí

Štěrbinová kamera

Čerpací kontejnerProtiplynový automobil

Plynový hasicí kontejner

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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 OLOMOUC 1919: MĚSTO, KDE SE  HÁDAJÍ    
 ČEŠI, NĚMCI A VŠICHNI POLITICI 
Olomouc, září roku 1919. Stejné místo, 
jiné město. Poprvé za dlouhá staletí se 
stará Olomouc spojila s předměstskými 
obcemi do jednoho celku a vznikl(a) Vel-
ká (Velký) Olomouc. Ze zhruba 57 tisíc 
obyvatel (dle sčítání v roce 1921) se hlásí 
39,2 tisíc Olomoučanů k československé 
národnosti, 15,8 tisíce k německé a něco 
přes tisíc lidí k jiným národnostem. Mezi 
Čechy a Němci panuje napětí.

Zatímco do roku 1918 byla Olomouc 
především německá, když se zhruba dvě 
třetiny obyvatel hlásily k německé národ-
nosti, nyní ve městě vládnou Češi. Nejprve 
předseda správní komise Richard Fischer, 
po volbách v červnu 1919 pak představi-
tel vítězných sociálních demokratů Karel 
Mareš. Novým vládcům se sice podařilo 
celkem bez problémů převzít moc, doká-
zali také na začátku roku 1919 prosadit 
zákon o sloučení Olomouce s okolními 
obcemi a zvýšit tak poměr české ku ně-
mecké národnosti, nicméně řada věcí se 
také v prvních měsících nové republiky 
nedaří.

Nedaří se
Olomouc nezískala žádnou nově zřizo-
vanou vysokou školu, všechny naopak 
nechal nový stát zřídit v Brně. Olomouc 
podporuje plán na župní zřízení, přičemž 
by město bylo sídlem XII. župy, zabírají-
cí střední a severní Moravu. Na začátku 
roku 1920 je sice zákon přijat, nicméně 
jeho reálné zavedení do praxe se neko-
ná. Olomouci se nedaří posílit 
svůj nadregionální význam. Je 
zde arcibiskupství, teologická 
fakulta, krajský soud, sprá-
va dráhy, divadlo a obchodní 
komora, jiné velké instituce 
chybí.

Kromě toho se pořád 
projevují následky nedávno 
skončené války. Lidé musí 
shánět potraviny, které 
jsou na příděly. V tisku 
se dočítáme, kde jsou 
k mání brambory, kde 

hrušky, jaký je aktuální příděl chleba 
a mouky na jednoho občana. Ve městě 
dochází v létě 1919 ke zdražení elektřiny, 
vody a jízdného v tramvajích.

Strhávají se cedule
Strhávání cedulí je oblíbenou kratochví-
lí Čechů i Němců. V říjnu 1918 strhávají 
olomoučtí Češi německé cedule a symbo-
ly starého mocnářství. V roce 1919 Němci 
občas po nocích strhávají pro změnu čes-
ké nápisy. Například v Úřední čtvrti prý 
řádí tlupa německých nacionalistů, vede-
ná bývalým c. k. nadporučíkem.
Olomoučan si stěžuje i na pořádek ve 
městě. Každé ráno kolem osmé hodiny, 
když se v ulicích ohánějí košťaty metaři, je 
ve městě spousta prachu. Největší nepo-
řádek je prý před vojenskými budovami, 
kde se údajně nikdy neuklízí.

Olomouc se umí i bavit
I když leccos skřípe, Olomoučané se po-
řád umí i bavit. Každé vydání novin zve 
na divadelní představení, koncerty a ta-
neční zábavy. O zábavu se starají soko-
lové, pěvecký spolek Žerotín, divadelní 
společnosti či městský orchestr. Byť není 
obnovena univerzita, odehrávají se i in-
telektuálně náročnější přednášky. Jednu 
takovou přednese v září i nejslavnější pr-
vorepublikový fi lozof Emanuel Rádl.

Odehrávají se ale i sportovní utkání, 
například SK Olomouc hraje v září utkání 
s rivaly z brněnských Židenic. 

Olomoucký cyklistický klub společně 
s kolegy z prostějovského klubu pořá-

dá velký cyklistický výlet 
na Svatý Kopeček 
a na leteckou pře-
hlídku na neře-
dínském letišti. Na 
konci září se v Olo-
mouci koná Mistrov-
ství Moravy v lehké 
atletice.
Prvorepubliková 

Olomouc se vším všudy 
začíná…   mif

Dvě nové školy pro české děti
Dvě nové české obecné školy chlapec-
ká a dívčí jsou v září otevřeny v budově 
Alžbětina v Kanovnické ulici v Olomouci. 
Ve stejném komplexu vznikl i učitelský 
ústav pro čtyřicet budoucích učitelů. Pro 
upřesnění dodejme, že Kanovnická ulice 
se dnes jmenuje Křížkovského a Alžbě-
tinum je dnes sídlem Filozofi cké fakulty 
Univerzity Palackého. Alžbětinum nebo-
li v originále Elisabethinum bylo posta-
veno v letech 1900–1902 pro německý 
ženský učitelský ústav a německou vyšší 
dívčí školu s penzionátem. Pod českou 
správou pak bylo Elisabethinum přejme-
nováno na Komenium.  mif

Mše, nebo nástup před školou?
Čeští olomoučtí levicoví a konzerva-
tivní politici se přou, zda má školní rok 
začínat bohoslužbami. Zatímco katolic-
ký a lidovecký obdeník Našinec jedno-
značně podporuje zahájení školního 
roku ve spojení s bohoslužbou, levicový 
list Pozor to vidí naopak. Chválí rozhod-
nutí začít školní rok ve školách. „Bude to 
první začátek školního roku v republi-
ce… beze vší té pompy církevnické.“

Žáci českých škol zahajují školní 
rok v úterý 16. září bohoslužbou u sva-
tého Michala. V křížové chodbě koste-
la se po mši svaté schází devět stovek 
dětí, kterým požehnal světící biskup 
dr. Wisnar. Nakonec to tedy byl určitý 
kompromis – rodiče, kteří chtěli, své 
děti do kostela poslali, nebylo to však 
povinné.  mif

Pokus o teroristický čin
Olomoucké deníky píší 13. září o údaj-
ném pokusu o teroristický útok. V ne-
klidné době, kdy se Češi s Němci prali, 
s Poláky se válčilo o Těšínsko, s Ma-
ďary o jih Slovenska a v pohraničí to 
vřelo, hlásí 11. září vojín, který stráží 
železniční most přes Moravu na No-
vých Sadech, že zmařil pokus o útok. 
Odrazil prý tři pokusy trojice němec-
ky a polsky hovořících mužů připevnit 
k pilířům mostu podezřelé balíčky. Ti 
z místa utekli, až když strážnému při-
šla na pomoc posila.   mif

ZÁŘÍ 1919 
TELEGRAFICKY

ná. Olomouci se nedaří posílit 
svůj nadregionální význam. Je 
zde arcibiskupství, teologická 
fakulta, krajský soud, sprá-
va dráhy, divadlo a obchodní 
komora, jiné velké instituce 
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s kolegy z prostějovského klubu pořá-
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ství Moravy v lehké 
atletice.
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Olomouc se vším všudy 
začíná…  

PŘED STO LETY

Pozvánka na cestu do minulosti
Srdečný pozdrav z Olomouce. Takto zněly vzkazy na tisících starých pohlednic a přesně tak zní i titul nové 
publikace, kterou vydalo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Podtitul knihy Historické pohlednice města z let 
1894–1905 pak upřesňuje, o jaký výlet do minulosti se jedná. Kniha přináší základní informace o jedinečném 
fenoménu druhé poloviny 19. století, kterým byly poštovní pohlednice. Bohatá obrazová příloha ukazuje ikonic-
ky známé i naopak unikátní reprodukce pohlednic s motivy Olomouce.  

Srdečný pozdrav z Olomouce, Historické pohlednice města z let 1894–1905
Hana Jakůbková, Vlastivědné muzeum v Olomouci 2019
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Odcházíme…
Odcházíme z tohoto světa tak rychle, protože v drtivé většině jsme již dáv-
no překročili věk 80 let. Naše odcházení je tedy přirozené. Nepřirozené 
jsou však okolnosti, za nichž tento odchod probíhá. Lidé na sklonku svého 
života vzpomínají, jak jej prožili, čeho dosáhli, co se jim podařilo či nepo-
dařilo, bilancují. Z tohoto pohledu si připadáme jako někdejší čeští obyva-
telé Slezska, o nichž na sklonku 19. století napsal tehdy ještě neznámý Petr 
Bezruč svou burcující báseň 70 000 o národnostním a sociálním útlaku. 
Báseň, v níž klade známou sugestivní otázku: smíme žít?

Tato dvě slova nám stále rezonují v mysli, když si uvědomíme, jaký 
postoj k nám zaujímá naše společnost – přesněji řečeno naše politická re-
prezentace. K nám, kteří jsme v srpnu 1968 zaujali jednoznačný a nekom-
promisně záporný postoj k okupaci naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy 
a kteří jsme i při následujících politických prověrkách v armádě v roce 1969 
odmítali potvrdit, že šlo o bratrskou pomoc poskytnutou nám Sovětským 
svazem. Následky našeho vlasteneckého a pevného morálního postoje? 
11 558 důstojníků a praporčíků bylo ihned vyhozeno z řad armády do civilu, 
v němž jsme mohli zastávat jen zcela podřadná a mizerně placená místa 
nekvalifikovaných zaměstnanců. Doslova ze dne na den se z nás stali obča-
né té poslední kategorie. Svou odvahu vzepřít se nové politické garnituře 
jsme však neodnesli jen my, ale také naše rodiny – manželky a děti, kterým 
se uzavřela cesta na vyšší studia. Dostalo se nám tehdy nálepky „kontrare-
volucionáři“ a jako takoví jsme byli v hledáčku Státní bezpečnosti. Ta proti 
nám připravila mimo jiné i tajnou akci NORBERT, během níž jsme měli být 
internováni v uzavřených táborech a v případě potřeby i zlikvidováni.

Je samozřejmé, že jsme z celého srdce přivítali pád totalitního režimu 
v listopadu 1989 a že jsme s nadějí vzhlíželi k rodícímu se novému, teď už 
skutečně demokratickému a svobodnému Československu. Naše očekávání 
se však ani zdaleka nenaplnila. Pro všechny dosavadní polistopadové vlády 
jsme byli a až do dneška jsme jen jakýmsi obtížným elementem, k němuž 
se stále obracejí zády. My zbylí (a je nás dnes v republice už jen kolem 450!) 
však stále marně usilujeme jen o jedno: aby se naší vlastenecké statečnosti 
před půl stoletím a následující dvacetileté tvrdé perzekuci dostalo odpoví-
dajícího společenského uznání.

Smíme vůbec žít? Plk. v. v. Mgr. Luděk Bartoš
Vojenský spolek rehabilitovaných AČR Olomouc

Z REDAKČNÍ POŠTY

Opozice názorně předvedla, jak bude ulice 8. května po 
rekonstrukci nebezpečná. Vyzvala radnici k dialogu a nápravě

Ulice 8. května bude po rekonstrukci nebezpečná pro chodce i cyklisty. 
Radnice na výtky nereagovala. Proto se ProOlomouc, Piráti a Starostové 
rozhodli k demonstraci: nakreslili křídou budoucí podobu ulice.

Před 20 lety radnice vypsala soutěž na opravu ulic 8. května, Deniso-
vy a 1. máje. Porota vybrala projekt, který je měl proměnit ve zklidněné 
pěší zóny s preferencí chodců, cyklistů a tramvají s omezenějším provo-
zem aut. Rekonstrukce Pekařské a Denisovy vyšla z vítězného projektu. 
Bohužel, další projekty byly připravovány zcela opačně. Vysoké obrub-
níky, dlouhé řady parkování, rychlý průjezd aut, nepřehlednost a nebez-
pečí pro chodce a cyklisty. Projekty nepomáhají zatraktivnit komerční 
prostory v ulicích a jsou architektonicky nekvalitní.

V září 2015 informoval Petr Daněk (ProOl) zastupitelstvo, že projekty 
rekonstrukcí 1. máje a 8. května jsou zastaralé a je nutné přepracování. 
Miroslav Žbánek, tehdy opoziční zastupitel, vyjádřil obavu, že "hradba 
parkujících automobilů může spíše snížit atraktivitu obchůdků a krám-
ků" a projekt znamená „krok zpět“. Následovala jednání na radnici nad 
našimi připomínkami. U projektanta byla objednána úprava projektu ul. 
8. května – bohužel po dvou letech jej odevzdal bez podstatných změn.

Volby změnu nepřinesly. Radnice vyměnila projektanta, neuložila 
však návrh upravit. V květnu na jednání komise pro architekturu jsme 
opět apelovali na změnu. V červenci jsme dostali informace, že k zásad-
ním změnám nedošlo. Opozice tedy představila projekt obyvatelům pří-
mo na místě. Křídou na chodníky namalovala červenou čáru, aby viděli, 
jak úzké chodníky vzniknou, i navržená parkovací místa. Křídový sprej 
by smyl déšť. Radnice, jindy k čistotě chodníků laxní, zbytečně povolala 
čističe. Poté rada města rozhodla o vypuštění několika parkovacích zá-
livů z projektu. My jsme požádali o mimořádné společné jednání komisí 
architektury a dopravní komise, aby možnosti úprav odborně projednaly.

Město má schválený Plán udržitelné městské mobility, který jasně 
říká, že v centru mají být rozšířeny pěší zóny. Pěší zóna nebrání vjezdu 
rezidentům, obchodníkům nebo řemeslníkům. Vytváří přehledný flexibil-
ní prostor, kde se lidé s dopravou 'domluví' a cítí se v obchodní ulici bez-
pečně. Věříme, že při dobré vůli lze projekt změnit, a přitom neohrozit 
klíčovou investici.

Tomáš Pejpek / ProOlomouc

8. května – Nad dopisy diváků

V dnešním opozičním okénku se podíváme, jak lidé reagovali na náš kří-
dový happening na ulici 8. května (http://bit.ly/ol-8kvetna):

„Jako nápad dobrý, nebylo by od věci takto nakreslit každou plánova-
nou úpravu a dát lidem šanci napsat připomínky do stavebního řízení.“

„Parkování je problém, ale v okolí jsou parkoviště… Jak si budou chodci 
na chodnících uhýbat po úpravě - ví bůh, když to bude obstaveno auty.“

„Davam za pravdu opozici a bylo od nich prakticke ukazat o jakou 
upravu se bude za vynalozeni vysokych nakladu na upravu jednat. Krida 
by se za par dni smyla zadarmo.“

„Zajímavé – toto, ač malované křídou, bylo pryč do druhého dne, do-
konce najatou firmou… Jinde v Olomouci zůstávají posprejované místa 
roky a radnice si jich nevšímá.“

„Arogance Olomoucké vrchnosti, která by ráda v historické části města 
rozšiřovala parkoviště a pohyb aut na úkor pěších občanů, cyklistů, návštěv-
níků a MHD. Již dávno ve vyspělé Evropě pochopili princip zklidnění doprav-
ní situace a zkvalitnění životní úrovně občanů, ale také zvýšení atraktivity 
a tím pádem tržeb obchodníků zavedením pěších zón. Ale Olomoucká rad-
nice má svou hlavu a přebírat nějaké nápady ze zpupného Osla, Madridu, 
Kodaně, Paříže, Londýna a Bruselu pochopitelně nehodlá. Smutné :-(“

„Ano, parking pro zásobování je v pořádku, ale i přesto to neřeší fakt, 
že ta ulice bude přeplněná auty a chodci budou až na druhém místě.“

„Co na to říci. Zase rozhodoval někdo, komu chybí normální rozum. Olo-
mouc je krásné město a tuto ulici, která po rekonstrukci může město ještě 
více zvelebit, chce někdo pokazit parkovacími místy pro auta? Mám pocit, 
že dnes o všem rozhodují lidi, kteří jsou mimo realitu. Bohužel je to smutné.“

„Současný plán na rekonstrukci této ulice je zaostalá socialistická 
odpornost, kterou nemůže nikdo jen trochu normální, 20 let od začátku 
21. století, v centru většího města podporovat. Doopravdy to nechápu. 
Držím Vám palce, že se to díky Vám ještě nějak rozumně změní.“

„Centrum města se má přizpůsobovat chodcům, nikoliv autům! Proč 
by se měly zužovat už tak úzké chodníky? Rozumným řešením je pěší 
zóna a možnost parkování např. od 20:00–08:00.“

Jsme rádi, že se nám podařilo rozproudit diskusi a děkujeme tímto 
všem Olomoučanům, kterým není lhostejný osud našeho krásného města.

Zdroje citací: olomoucky.denik.cz, www.olomouc.eu, www.idnes.cz, 
FB Piráti a Starostové                 Jakub Knápek / koalice Piráti a Starostové

NÁZOR ZASTUPITELE

Vedení radnice a komise pro architekturu se ulicí 8. května  
zabývá několik měsíců. Rozhodnutí je správné

Vzhledem k tomu, že jsem členem komise pro architekturu, měl jsem 
možnost se s projektem na rekonstrukci ulice 8. května důkladně sezná-
mit. Komise pro architekturu se projektu věnovala na dvou jednáních 
za přítomnosti zástupce nového projektanta a vydala s jednomyslným 
souhlasem celé komise doporučení na úpravu projektu, který poté před-
ložila radě města k projednání. Ta rozhodla podle mě správně. Vypustila 
některá parkovací stání, ale zároveň ulici ponechala všem – pěším, tram-
vajím i zásobováním obchodů.

Já sám nejraději do centra chodím pěšky, ale nemyslím si, že by uli-
ce měla být pouze pro pěší. Pokud chceme, aby centrum města „žilo“ je 
třeba pamatovat i na místa pro krátkodobé zastavení aut formou zálivů, 
která slouží pro zásobování kaváren, restaurací a obchodů. Ani po tech-
nické stránce ulice neumožňuje jen pěší zónu s kolejištěm pro tramvaje 
(ulice je úzká a problematický je i odvod dešťových vod).

Václav Kryl / ANO 2011 
člen komise pro architekturu 

NÁZORY / REDAKČNÍ POŠTA
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TIRÁŽ

TAJENKA

Celý svět je jeviště a všichni lidé… 
William Shakespeare, Jak se vám líbí 

Vylosovaný luštitel získá dvě vstu-
penky do olomouckého Aquaparku.

Tajenku křížovky zasílejte na adresu:  
Magistrát města Olomouce, Horní 
náměstí – radnice, 771 27 Olomouc 
e-mail: redakce@olomouc.eu  
Do předmětu elektronické zprávy 
uveďte „Křížovka“. Stejně označte  
i poštovní obálku. 

SPOJOVAČKA

KŘÍŽOVKA



PROHLÍDKY SECESNÍ VILY 
PRIMAVESI

Jedna z nejcennějších staveb vídeňské secese ve střední Evropě.  
Národní kulturní památka od roku 2010.

 každé pondělí a úterý | 13:00 a 14:00 hodin
od 17. 6. do 30. 9. 2019

Cena: 80 Kč (plné) | 50 Kč (děti 6–15; 65+; ISIC)
Vstupenky zakoupíte v IC Olomouc (podloubí radnice). *

S platnou vstupenkou se dostavte v určený den a čas před Vilu Primavesi,
kde prohlídka začíná. (Univerzitní ulice č. 7)

* ve Vile Primavesi není bezbariérový přístup | Prohlídky pro skupiny v jiný termín nutno domluvit s průvodcem:

Kontakt: Jana Krausová | tel.: 721 495 525 | krausja@centrum.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice 
tel.: 585 513 385, 585 513 392 | otevřeno denně 9:00–19:00 | e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

www.passat.cz

Řídí se zkušeností.
Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu 
záleží. A proto Vám nový Passat Variant 
přináší inovativní světlomety s technologií 
LED-Matrix, stálé online připojení 
a řadu vyspělých asistenčních systémů. 
Ať už cestujete za prací nebo vezete rodinu, 
nový Passat Variant Vám chce usnadnit 
nejen jízdu, ale i každodenní život. 

Nový 
Passat Variant.

Operativní leasing 
pro podnikatele

8 086 Kč
bez DPH měsíčně

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat 1,5 TSI ACT v ceně 777 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km 
ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 8 086 Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční 
a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčasti. Tato indikativní 
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností 
ŠkoFIN s. r. o., a druhou stanou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,2–7,1 l / 100 km, 111–163 g/km. Foto je pouze 
ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

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

Cyrano z Bergeracu
pátek 6. září | 20:00 | Horní náměstí
open air představení Moravského divadla Olomouc
jedno z nejslavnějších francouzských dramat všech dob

Koncerty
sobota 7. září | 14:00–23:00 | Horní náměstí
14:30 | Imperio
16:30 | Lenka Dusilová
18:00 | The Gardeners
19:30 | Zdeněk Bína
20:30 | Two Men
22:00 | Vesna

Komentované prohlídky & procházky
2.–8. září
netradiční prohlídky pozoruhodných míst 
se zajímavými osobnostmi

Dny otevřených památek 
7.–8. září
zpřístupnění olomouckých památek, muzeí, galerií, 
institucí a zajímavých objektů

Dny evropského dědictví
2.–8. září 2019 | ded.olomouc.eu

P
R

19
09

00
5

P
R

19
09

00
6

P
R

19
09

00
4

IN
ZE

R
C

E
 1

90
90

03



36       www.olomouc.eu

P
R

19
09

00
7


