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Do práce chodím pěšky,

3
strana

6
strana

HanáJede
Lukáše
Krbečka

3
strana

Další stromy na Masarykově ulici

7
strana

Rozhovor
s Ivanou Plíhalovou

6
strana

Stavte se u nás
na kafe!

Uvnitř čísla dále najdete:
* Oblíbený sloupek Z deníčku náměstka
* Proč chceme v hnutí spOLečně barevná dětská hřiště?
* 92 stromů a přes 3000 keřů podél nové tramvajové trati
* Omalovánky a křížovka na poslední straně

říká v rozhovoru Otakar Štěpán Bačák
Lídrem hnutí spOLečně 
je do komunálních vo-
leb Otakar Štěpán Bačák. 
Popovídali jsme si s ním 
nejen o zelené vizi měs-
ta Olomouce pro příštích 
deset let, ale prozradil i 
ledacos o sobě. S jemným 
laskavým humorem, který 
je mu vlastní.

Jakou může mít člověk mo-
tivaci k tomu, aby šel do po-
litiky?

Zrovna dneska jsme tuto otáz-
ku řešili a smáli jsme se tomu, 
že jsem před čtyřmi lety přišel 
jenom něco vysvětlit ohledně 
rozpočtu na hnutí spOLečně, za 
měsíc jsem byl na 21. místě kan-
didátky, za další týden jsem byl 
na šestém místě, a za tři čtvrtě 
roku jsem byl náměstkem pri-
mátora. To se tak někdy člověku 
stane. Takže ta původní motiva-
ce byla jít jim něco vysvětlit. 

A to je zase úžasná karié-

ra. Jsou lidé, kteří se léta 
někam dobývají a nic. Asi 
to ve Vašem případě mělo 
svůj důvod.
Mám v povaze pomáhat. Tak 
jsem šel pomoci. Původně za 
mnou přišla Ivanka Plíhalová s 
tím, že ve hnutí spOLečně není 
žádný ekonom, nikdo, kdo by 
jim uměl vysvětlit ekonomické 
věci týkající se města. Měl jsem 
v té době za sebou třináct let v 
Dopravním podniku...
Pokračování na straně 3 

V uplynulých letech při-
bylo na Masarykově uli-
ci celkem čtrnáct nových 
stromů, v brzké době 
bude vysázeno dalších 
sedm. 
Další ozelenění lokality je v 
tuto chvíli závislé na fi naliza-
ci druhé etapy protipovodňo-
vých opatření, a po skončení 
rekonstrukce přibydou okolo 
řeky stromů doslova desítky.
Počátky přitom vůbec nebyly 
jednoduché. První část vý-
sadby na Masarykově ulici 
proběhla nakonec úspěšně i 
přes počáteční komplikace se 
správci sítí. 

Více informací v článku 
na straně 3

Herečka Ivana Plíhalová 
poprvé nakoukla do ko-
munální politiky hned po 
listopadu 1989, následně 
se jí dvacet let vůbec neú-
častnila. 
Do zastupitelstva se vrátila 
až v roce 2014 jako nezávis-
lá za ODS. „Ty čtyři roky pro 
mě byly trochu rozčarováním. 
Možná právě proto, že z toho 

množství kandidátů - straníků 
jsem se tam ocitla já, a možná 
trochu nechtěně, jsem měla 
pocit, že jsem tiše trpěna,“ říká 
dnes. V práci nyní pokračuje v 
dresu spOLečně, a chystá se na 
svoje zřejmě poslední volební 
období. Hlavní motivací pro 
ni je poskytnout podporu Ota-
karu Štěpánu Bačákovi, které-
ho v místní politice považuje 

za zázrak. „To je pán, který je 
na svém místě, který dělá pro 
Olomouc strašně moc, a proto-
že jsem ho přivedla do hnutí, 
cítím jakousi spoluzodpověd-
nost, a chci ho podpořit. A taky 
by mi bylo líto opustit tuhle 
partu lidí, kteří jsou mnozí 
velmi kvalitní, a mám je ráda,“ 
říká herečka v obsáhlém roz-
hovoru.

www.hnutispolecne.cz jsme@hnutispolecne.cz Hnutí Společně hnutispolecne.cz 770 199 786
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Slovo předsedy

Milé čtenářky a milí čtenáři, 
dostává se vám do rukou vý-
tisk novin, které vydává po-
litické hnutí spOLečně. Chtěli 
bychom vás touto formou 
oslovit a ukázat vám, co jsme 
od podzimu roku 2018 až do 
současnosti dělali pro Olo-
mouc a její obyvatele. V po-
sledních volbách do městského 
zastupitelstva jsme díky hla-
sům Olomoučanů získali tři 
zastupitelské mandáty. Ota-

kar Štěpán Bačák - náš kandidát na budoucího olomouckého 
primátora - působí v radě města jako náměstek pro ekonomiku, 
zeleň a odpadové hospodářství. Erudicí, poctivostí, pracovitostí 
a ochotou komunikovat přesvědčil o svých kvalitách nejen pra-
covníky magistrátu města, ale také mnoho koaličních i opozič-
ních politiků. A snad přesvědčil především vás – obyvatele Olo-
mouce. Stejně jako Otakar i my ostatní ve spOLečně se snažíme 
s lidmi komunikovat a maximálně jim naslouchat. I proto jsme 
hned v roce 2018 přesunuli naše sídlo do přízemních prostor 
domu ve Školní ulici, kde dveře bývají vždy otevřené a z ulice 
je to k nám jen ten jeden pomyslný krok. Po celou dobu jsme 
poctivě pracovali. Troufám si říct, že žádný jiný politický sub-
jekt neinformoval Olomoučany o tom, co se ve městě děje, tak 
intenzívně jako my. Po celé volební období jsme zvali občany na 
setkání s námi, pikniky v parku i na naše pověstné “úklidovky”, 
při nichž jsme uklízeli v nejrůznějších částech našeho města. 
Jsem přesvědčen, že se nemáme za co stydět. Radniční koalice 
dosáhla řady úspěchů, k nimž jsme svým dílem také přispěli. 
Získaný mandát bohužel nebyl natolik silný, aby nám umožnil 
ještě razantněji zasáhnout do vývoje města. I proto kandidu-
jeme letos znovu. Domnívám se, že jsme dospěli, jsme výrazně 
zkušenější, méně naivní a mnohem lépe víme, jak dosáhnout 
naplnění cílů. Olomouc je překrásné město. Velmi dobře ale 
víme, že jeho potenciál je ještě výrazně větší. Některé pozitivní 
změny byly nastartovány již teď, ovšem je třeba jít dál a nebát 
se ani razantnějších kroků. Jsme připraveni být nositeli těch-
to pozitivních změn. spOLečně představuje skupinu realisticky 
smýšlejících, nezaslepených lidí, kteří chtějí z Olomouce udělat 
moderní zelené město, kde se bude lidem dobře žít. Jdeme do 
voleb sami za sebe, neschováváme se do žádné koalice. Jsme 
nepopulistickým, výhradně olomouckým hnutím, kterému ne-
přikazuje nikdo nic z pražské centrály. To vše považujeme za 
naši obrovskou výhodu. Jaké konkrétní kroky chceme ve městě 
činit, to se dozvíte mimo jiné i z dalšího výtisku našich novin, 
který bude publikován v září. Závěrem vám, milé čtenářky a 
milí čtenáři, přeji příjemné čtení, krásné léto a někde ve městě 
určitě brzy na viděnou.

Robert Runták
předseda spOLečně

A co děti? Mají si kde hrát?

Olomoucká dětská hřiš-
tě využívají tisíce dětí po 
celém městě. V současné 
době můžeme na území 
našeho města najít více 
než sto veřejnosti přístup-
ných hřišť a další postup-
ně vznikají nebo jsou re-
konstruovány. 
Jsme velmi rádi, že v průbě-
hu našeho působení ve vede-
ní města se podařilo spoustu 
hřišť opravit nebo desítky úpl-
ně nových hřišť vzniklo. 

Barevná hřiště jsou hezčí 
hřiště
Město Olomouc také oživu-
je starší dětská hřiště tím, že 
na ně přidává barevné prvky, 
spojené s dětskými hrami. 
Krásným příkladem toho-
to oživení je například hřiště 

v ulici Na Vozovce poblíž 
Čechových sadů, dále pak dět-
ské hřiště v Růžové ulici na 
Tabulovém vrchu a také 
na Varšavském náměstí. 
Děti si díky novým barevným 
úpravám mohou zahrát na-

příklad člověče nezlob se, čáp 
ztratil čepičku, mohou procvi-
čovat abecedu nebo početní 
úlohy. „Taková zpestření vel-
mi vítáme, stejně tak zlepšení 
v oblasti péče o dětská hřiště,“ 
říká místopředseda hnutí spO-
Lečně Pavel Fryšák, který se 
problematikou dětských hřišť 
zabývá.

Libo si zacvičit? I workou-
tová hřiště přibývají jako 
houby po dešti
Na své si v Olomouci také při-
jdou milovníci venkovního 
workoutu. Sestavy na posilová-
ní s vlastní vahou najdou Olo-
moučané hned na několika lo-
kalitách. Úplně nová workout 
sestava je například v Parku 
Malého Prince na Tabulovém 
vrchu. 
Během příštího roku se Olo-
moučané mohou těšit na obno-
vu nebo vytvoření nových hřišť 
v Hodolanech, na ulici La-
zecká a ve vnitrobloku ulic 
Neumannova a Blanická.

Pavel Fryšák
místopředseda spOLečně

Stará hřiště oživujeme barevnými prvky

Tramvajovou linkou dojedeme až na Nové Sady!

Doprava v Olomouci je 
věčné téma, kterému se 
pravidelně věnujeme ne-
jen na našich setkáních s 
voliči, ale i v rámci doprav-
ní komise, zasedání Rady 
města nebo olomouckého 
zastupitelstva. Máme vel-
kou radost, že se podařilo 
prosadit vybudování nové 
tramvajové trati na největ-
ší olomoucké sídliště Nové 
Sady. 
Celá stavba zabrala dvacet mě-
síců, ale již od října letošního 
roku bude provozněna více 
než kilometrová trasa nové 

tramvajové linky. Ze zastávky 
Trnkova se tak od podzimu 
svezeme o tři zastávky dál, až 
na Schweitzerovu ulici.

Zelená trať: Celkem 92 
vysazených stromů a přes 
3000 keřů
Celý projekt se skládá nejen 
z části nové tratě, ale souvisí 
s tím samozřejmě i výstav-
ba souvisejících komunikací, 
chodníků, cyklostezek, parko-
vacích míst, nových zastávek 
MHD, ale také výsadba zeleně. 
Již nyní je pečlivě naplánována 
výsadba celkem 92 stromů a 

více než 3000 různých keříků. 
Byly vybrány akáty, lípy, ibišky 
a topoly, které jsou  městské-
mu prostředí odolnější. 

Parkové úpravy vs. bioko-
ridor
Pravý břeh Mlýnského potoka 
je trasou biokoridoru, proto je 
ponechán jeho přírodní, divo-
čejší charakter. Stěžejním pro 
říční ramena Mlýnského poto-
ka v Olomouci bylo obnovení 
průtoku v trase biokoridoru, 
který je veden dříve odstave-
ným a izolovaným ramenem 
Domovina, nikoliv podjezdo-

vým úsekem. V korytě pro-
cházejícím Domovinou přitom 
voda neprotékala více než dva-
cet let, neboť bylo odděleno v 
roce 1989, a to po odstavení 
zdejší malé vodní elektrárny. 
V části koryta zůstávala stoja-
tá voda, jejíž hladina závisela 
na stavu hladiny v hlavním 
toku Mlýnského potoka i řeky 
Moravy. Biokoridor byl příčně 
uzavřen, stojatá voda se v létě 
prohřívala a zahnívala, což za-
páchalo. Na zápach i zahnívají-
cí vodu v izolovaných tůních si 
stěžovali obyvatelé Domoviny. 
Veškerá opatření v tomto úze-

mí směřovala a směřují k opti-
malizaci průtokového režimu 
a k obnovení a posílení funkcí 
biokoridoru. 
Velmi důležitým krokem bude 
dále připravovaná rekonstruk-
ce jezu U sokolovny. Prioritou 
je především migrační pro-
stupnost, která se podařila 
ramenem Domovina zajistit 
a volné dělení průtoku mezi 
podjezdový úsek a rameno Do-
movina. 
I tady bojujeme za ještě lepší 
Olomouc!

spOLečně

Slavonín jsem vždy 
vnímal jako předměstí 
s pěknou přírodou „hned 
za rohem“. Mám to štěs-
tí, že tu od roku 2009 tr-
vale žiji se svou rodinou 
a denně mám možnost 
poznávat zdejší prostře-
dí. V minulém roce se zde 
hojně slavilo 880 let od 
první zmínky o Slavoní-
ně.
Slavonín má skvělou občan-
skou vybavenost, jakou je 
zdejší základní a mateřská 
škola, soukromá lesní škol-
ka, dětské hřiště pro malé i 
velké s množstvím herních 
prvků, místní knihovna, fot-
balový klub s krásným are-
álem, Bike centrum s cyklo 
překážkami, Slavonínský les 
na procházky a k odpočinku 
a mnoho dalšího. 
Koncem roku 2018 jsem se 
jako předseda zapojil do prá-
ce místní Komise městské 
části. Za čtyři roky činnosti 
se nám podařilo rozhýbat 
občany, kteří tak navštěvují 
ochotnická divadelní před-
stavení, letní promítání filmů 
na hřišti, vánoční setkání u 
punče, pohádkový les pro 
nejmenší, mikulášskou besíd-
ku a další skvělé akce. Taky 
máme výborné účasti z řad 
obyvatel na akcích „Ukliď-
me Česko“. Líbí se mi, že jim 
opravdu není lhostejné, v ja-
kém prostředí žijí, a hlavně 
chtějí pomáhat. Dokladem je 
i likvidace pěti velkých čer-
ných skládek v okolí. 
Důvodem proč se do Slavoní-
na stěhují mladí lidé a zaklá-
dají zde rodiny je jednodu-
chý, prostě se tu dobře žije. 
Snažíme se vytvářet lidem co 
nejlepší podmínky k životu, a 
proto ve spolupráci s magis-
trátem omezujeme tranzitní 
dopravu nákladních vozi-
del, podporujeme investiční 
akce jako nové přechody pro 
chodce, rekonstrukce vozo-
vek, opravy chodníků, revi-
talizaci parčíku apod.
Přijďte k nám a posuďte 
sami!
Ivo Háger
člen spOLečně

Jak se žije u nás 
ve Slavoníně?

Nová trať bude zelená: 92 stromů a přes 3000 keřů

Zadavatel: spOLečně
Zpracovatel: spOLečně

Volební noviny pro komunální 
volby v Olomouci, vydání čer-
ven 2022. Výtisk je pro čtená-
ře ZDARMA.

JEŠTĚ LEPŠÍ OLOMOUC!
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Pokračování ze strany 1
... rozpočet této společnosti, byť 
je to rozpočet akciovky, je silně 
napojený na rozpočet města. 
Uměl jsem tedy v rozpočtu měs-
ta číst. 

Do jaké míry je vstup do 
politiky ambice nezištně 
pomoci městu, a do jaké 
míry je to osobní ambice? 
To se vždycky odvíjí od člověka, 
od osobnosti. Záleží, co máte v 
životě za sebou, jaké máte zku-
šenosti. A, samozřejmě, když 
půjdu na dřeň, tak je to otáz-
ka toho, kolik máte našetřeno. 
Moje plány před vstupem do 
politiky byly úplně jiné. 

Konkrétně jaké? 
Chtěl jsem se věnovat více sám 
sobě a své rodině, protože jsem 
ji v posledních třiceti letech 
trošku zanedbával kvůli  práci, a 
teď ji zanedbávám ještě víc. 

A teď kandidujete znovu. 
Co rodina. A jsem zpátky u 
té motivace.
Asi si už částečně zvykli, ale to 
je s nadsázkou.  Dcera si moc 
přála, abych jí jako dárek k osm-
náctinám splnil cestu k moři. 

Tedy pojedeme, toto léto, volby 
nevolby.

Představme si Olomouc 
za deset let. Jak byste si 
představoval město v roce 
2032?
Chtěl bych Olomouc vidět hlav-
ně více spravenou. Olomouc 
už nepotřebuje mnoho nových 
věcí, ale potřebuje se dát do 
pořádku. Investovat do sprave-
ných cest, mostů, budov, škol, a 
tak dále. Potenciál na to naštěstí 
je, včetně dotačních programů. 
A samozřejmě si představuji 
Olomouc více zelenou, s dobu-
dovanými parky.

Jaká je vlastně vize Olo-
mouce? Existuje vůbec ně-
jaká jednotící myšlenka, 
kudy město posouvat a roz-
víjet?
Taková vize určitě existuje, 
máme Strategický plán, letos 
aktualizovaný, a ty hlavní body 
říkají, že to má být město uni-
verzitní, město kultury, město 
se zelení. Každý projekt se hod-
notí v konfrontaci s touto strate-
gií, zda je v souladu. 

Zelené město v souladu se 
Strategií znamená přesně 
co?
Máme Koncepci rozvoje zeleně 

ve městě, která hovoří o dobu-
dování dalších parků a o alejích 
na hlavních městských třídách 
- a přes tyto zelené koridory se 
postupně dostávejme na okraje 
města, kde je prostá a bujná pří-
rodní zeleň. 

Úplně nový park by měl 
vzniknout kde?
Máme studii na revitalizaci ASO 
parku, úplně nový pak by měl 
vzniknout na Dlouhé, kde by 
měly vzniknout i vodní prvky, 
což v takovém rozsahu zatím 
v žádném olomouckém parku 
není. V plánu je revitalizace 
Švýcarského nábřeží, a takový 
„alejopark“ na Okružní.

Jaký je Otakar Bačák v sou-
kromí?
Velmi rád vařím. Manželku ne-
musí vaření o víkendu vůbec za-
jímat, vařím dobře, vařím rád, a 
je to pro mě určitá kompenzace. 
Miluju turistiku. Tady ve městě 
si to vynahrazuji tím, že chodím 
po městě skoro zásadně pěšky. 
Na radnici chodím každý den až  
ze Slavonína, denně mi to těch 
deset, patnáct tisíc kroků dá. 

-red-

Do práce chodím ze Slavonína denně pěšky, říká 
o sobě lídr spOLečně Otakar Štěpán Bačák

Výsadba na Masarykově třídě bude 
kompletně hotová již letos na podzim!

Zeleň je pro hnutí spO-
Lečně alfou omegou. Pro-
to máme velkou radost 
z toho, že se za našeho pů-
sobení na olomoucké rad-
nici podařilo na území na-
šeho města vysázet stovky 

nových stromů. Jedním 
z našich klíčových projek-
tů se stala obnova zeleně 
na Masarykově třídě po-
blíž hlavního nádraží. 
Město Olomouc se začalo zele-
ní v ulicích výrazněji zabývat 

před čtyřmi lety po minulých 
komunálních volbách. Na po-
čátku všeho byla naše petice 
ze zeleň ve městě, kterou 
podepsaly tisíce Olomoučanů, 
a přiměla představitele měs-
ta výrazněji se zabývat touto 

* Se nám podařilo společně s vámi vysázet alej 10 lip 
velkolistých u vodní plochy Hamrys, které až vyrostou, 
budou mít nesmírný význam pro své okolí?
* Jsme se pomocí občanů dozvěděli o poškozených lavičkách a 
také o místech, kde lavičky chyběly, například u kapličky na No-
vých sadech, na Černé cestě nebo v ulici Na Letné poblíž místní 
cyklostezky?
* Nás kontaktoval občan ze sídliště Povel, kterého trá-
pilo poničení mladého stromořadí, kontaktovali jsme 
příslušné odbory a stromořadí bylo chvíli po nahlášení 
opraveno?
* Jsme vyslyšeli vaše prosby a zřidili jsme na olomouckém Hor-
ním náměstí Greenpoint, oázu zeleně společně s lavičkami.
* Jsme se postarali o to, aby bylo v rozpočtu více peněz 
na každodenní úklid parků a provoz veřejných WC ve 
Smetanových sadech?
* Že jsme společně s vámi se postarali o úklid hned několika lo-
kalit po celé Olomouci, uklidili jsme parky, zastávky MHD a na-
příklad štěrkové záhony na Třídě Svobody.

spOLečně

Víte, že...?

Masarykova ulice v 19. století a dnes. Tehdy byly stromy její přiroze-
nou součástí, dnes byla nová výsadba komplikována starými inženýr-
skými sítěmi. Hnutí spOLečně si s problémem dokázalo poradit.

problematikou. „Na základě 
ní vznikla Koncepce městské 
zeleně, podle které nyní po-
stupujeme,“ říká náměstek 
primátora a lídr hnutí spO-
Lečně Otakar Štěpán Bačák.

Stromy na hlavních tří-
dách a podél vodních toků
V uplynulých letech přibylo na 
Masarykově ulici celkem čtr-
náct nových stromů, v brzké 
době bude vysázeno dalších 
sedm. Další ozelenění loka-
lity je v tuto chvíli závislé na 
finalizaci druhé etapy proti-
povodňových opatření, a po 
skončení rekonstrukce přiby-
dou okolo řeky stromů doslo-
va desítky.
Počátky přitom vůbec nebyly 
jednoduché. První část vý-
sadby na Masarykově ulici 
proběhla nakonec úspěšně i 
přes počáteční komplikace se 
správci sítí. 
Díky takovým krůčkům se po-
malu, ale jistě vrací zeleň do 
této městské části, která spo-
juje historické centrum města 
s hlavním nádražím. Každý 
nově vysázený strom ve městě 
je pro nás malým vítězstvím. 
Pro výsadbu byly zvoleny aká-
ty, které dokážou mnohem 
lépe vzdorovat náročnějšímu 
městskému prostředí. V úseku 
od Bystřičky po hlavní nádraží 
během letošního podzimu při-
bydou kromě dalších stromů 
také speciální moduly z vyš-
ších keříků, květinových záho-
nů a laviček k sezení v tomto 
příjemném prostředí. 
Už se nemůžeme dočkat a vě-
říme, že Olomoučané také ne!

Text a foto:
spOLečně,

archiv

Chytrá Olomouc 
podle spOLečně
Když jsem se kolem voleb do 
olomouckého zastupitelstva 
v roce 2018 zeptal „doktora 
Googla“, jak často se vyskytu-
je slovní spojení chytré město 
/ či Smart City / na oficiál-
ním webu města, byly to jed-
notky – snad 5? – případů. 
Zmiňovaly se o chytré lavičce 
a účasti jednoho z náměstků 
primátora na nějaké konfe-
renci. Olomouc nevěděla, co 
to znamená být chytrou a 
ona lavička toho byla zářným 
příkladem. Svého času jsem 
prohlásil, že vypíšu student-
skou soutěž o to, kdo vyrobí 
z komponentů chytré lavičky 
(solární panely, USB konek-
tor, wifi router, ocelový plech) 
něco smysluplného. Na soutěž 
nedošlo, protože práce, aby-
chom Olomouc alespoň trochu 
„zchytřili“, bylo nad hlavu…
První dotaz magistrátních 
úředníků byl – kdo to bude 
dělat a kde na to vezmeme? 
Zásadou spOLečně je, bylo a 
bude nezatěžovat neúměrně 
městský rozpočet. Nezřídka 
jsem sám po nocích pomáhal 
vyplňovat dotační žádosti – 
zejména dokud neměl magis-
trát ještě žádné zaměstnance 
pro Smart City agendu – a 
podařilo se tak získat cca 15 
milionů korun. Většinou s 95 
% podporou EU, státu či Nor-
ských fondů. Tyto peníze za-
platily podstatnou část mezd 
zaměstnanců pro agendu 
chytrého města a realizaci ně-
kterých opatření.
Postupně vznikl Plán pro chyt-
rou Olomouc, kde si město vy-
tyčilo vize jako Datově vedená 
správa města (když už máme 
v magistrátních počítačích 
miliardy „jedniček a nul“, proč 
je lépe nevyužít), Samospráva 
otevřená občanům (Olomou-
čané nemusí chodit na úřad, 
když to není potřeba, když už 
tam musí jít, má to být rych-
lé a bezbolestné), Efektivní 

nakládání se zdroji (hlavně 
s energiemi – jak zásadní je to 
bod potvrzuje např. současná 
krize na energetickém trhu), 
Olomouc, město otevřené ino-
vacím (město je plné studentů, 
kteří mají dobré nápady, ve 
světě je spousta moderních 
měst, kterými se lze inspirovat 
– dělejme to).
Co se tedy za poslední 4 roky 
podařilo? Město má Por-
tál Olomoučana, na který se 
může snadno přihlásit každý 
Olomoučan, který má např. 
bankovní identitu, a zaplatit 
za sebe i rodinu místní po-
platky, a to nejen ty za odpad. 
Dále má město Katalog ote-
vřených dat – jakýsi „sklad“ s 
hromadou šuplíků, do kterých 
lze ukládat mapy či statistiky, 
vše přístupné všem občanům 
bez omezení. Malými krůčky 
se město snaží zlepšovat ko-
munikaci se svými občany – 
zve je na projednání strategic-
kých dokumentů města nebo 
investičních záměrů – to vše 
v návaznosti na tzv. „Místní 
agendu 21“ definovanou OSN, 
ke které se zavázalo.
Smart City (nebo lépe chytré 
město) není projekt, ale pro-
ces. Projekt jednou začíná a 
jednou končí. Chytré město je 
proces s neustálým vývojem, 
který v tomto volebním ob-
dobí začal, ale nikdy nekončí 
– „sklad“ s otevřenými daty 
je potřeba pořádně naplnit 
a udržovat v něm pořádek, 
Portál Olomoučana bude do-
plňován o další funkcionality, 
v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie jsme v Olomouci tepr-
ve v plenkách. A to existuje ješ-
tě hromada nových nápadů, 
inovací a výzev, které stojí za 
to v Olomouci realizovat.

Luděk Janák, 
spOLečně, 

předseda komise RMO 
pro Smart City a infor-

mační technologie
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4 ROKY SPOLEČNĚ

Jeden z prvních spOLečných pikniků ve Smetanových sadech, kam přišlo plno našich podporovatelů a sympatizantů. 
Na takové akce moc rádi vzpomínáme a těšíme se až se v létě zase potkáme v našich krásných parcích. Foto: archiv 
hnutí společně.

Třída Svobody byla opět zasypaná nedopalky, to jsme 
nemohli nechat jen tak! Foto: Anna Skopalová

Úspěšný piknik ve Smetanových sadech, kam vás dora-
zila opravdu spousta! Foto: archiv spOLečně

Potkávali jsme se s vámi v brzkých ranních hodinách, 
rozlévali čaj nebo kávu a probírali důležitá témata, kte-
rá se týkají Olomouce. Foto: archiv spOLečně

Další z našich tradičních úklidovek, tentokrát jsme ukli-
dili úsek mezi Třídou Svobody a Náměstím Hrdinů. 
Foto: archiv spOLečně

Výjezdní zasedání hnutí společně v pivovaru TVARG ve 
Velké Bystřici. Foto: Anna Skopalová

Jedno ze společných promítání na Nových Sadech, 
foto: archiv hnutí spOLečně

Stali jsme se patrony jednoho ze stromů v Háji Malé-
ho Noe na kopci Hradisko poblíž Velkého Týnce. Tím-
to počinem jsme pomohli Nadaci Malý Noe a přispěli 
jsme tak na znevýhodněné děti. Foto: Anna Skopalová

Výsadba nových stromů poblíž kapličky na Nových Sa-
dech. V druhé polovině září zde proběhne další rozsáh-
lá výsadba a vznikne tak krásný park. Foto: archiv hnutí 
spOLečněLetní procházka parky se Standou Flekem. Foto: Anna Skopalová
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DĚKUJEME I VÁM!

Promítání na fotbalovém hřišti ve Slavoníně, které 
uspořádalo hnutí v čele s Ivo Hágerem. Foto: archiv 
hnutí spOLečně

Jako první jsme Olomouci představili zavlažovací 
vaky, které nepotřebují složitou údržbu a postarají o 
důkladné prolití kořenového systému stromu. Město 
Olomouc je následně začalo využívat ve velkém Foto: 
Archiv  spOLečně

První část výsadby nových stromů na Masarykově třídě. 
Další část bude dokončena během letošního podzimu, 
kdy na ulici přibydou další stromy společně s novými 
lavičkami také speciální moduly z vyšších keříků. Foto: 
Anna Skopalová

Úklidová akce štěrkových záhonů na Třídě Svobody. Během úklidu jsme nasbírali zhruba 5 kg nedopalků a drobného 
odpadu. Foto: Anna Skopalová

Podzimní úklidová akce v Bezručových sadech. Posta-
rali jsme se o úklid smíšené stezky pro pěší i cyklisty, 
která kvůli napadanému listí byla mnohdy velmi nebez-
pečná. Foto: Anna Skopalová

Kandidátovi na primátora Otakaru Štěpánu Bačákovi 
se podařilo prosadit každodenní úklidy v olomouckých 
parcích i celotýdenní provoz veřejných WC ve Smeta-
nových sadech. Foto: Anna Skopalová Další úklidová akce u Mlýnského potoka, kde jsme nasbírali opravdu spoustu pokladů. Foto: Anna Skopalová

Úklidové akce se staly naší srdeční záležitostí. Této čin-
nosti se pravidelně věnujeme po celé 4 roky. Foto: ar-
chiv spOLečně

První část výsadby na Velkomoravské ulici je hotová. 
Během letošního podzimu začne její druhá část, a bude 
vysazeno téměř 30 nových platanů na druhé straně 
mezi křižovatkami Schweitzerova a Rooseveltova. Foto: 
Anna Skopalová

Podpořili jsme dobrou věc, když jsme o Vánočních tr-
zích navštívili stánek Dobrého místa pro život. Výtěžek 
celého večera byl věnován škole Credo. Foto: archiv 
spOLečně
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Lukáš  Krbeček  je  projek-
tový  manažer a fotbalista.  
Má ale taky mnohem slav-
nějšího jmenovce,  který  
byl  shodou  okolností také 
fotbalista, hrál ligu,  a lidé 
si je dodnes pletou.
S  takovým  jménem,  
to  se  to  hraje  fotbal!  
Kde  jste  tedy  hrál  vy?  
Převážně u nás v  Olomou-
ci,  za  Nové  Sady a nyní ve 
Slavoníně. 

Pletou  si  vás  lidé  s  druhým  
Lukášem  Krbečkem moc? 
Teď už ne, protože můj jmeno-
vec už nehraje. V době jeho an-
gažmá v lize mi ale občas něja-
ký skaut nebo manažer napsal, 
že hledají brankáře.

Co vám všechno dal sport? 
Určitě zodpovědnost vůči ko-
lektivu, vůči lidem, se kterými 
jsem na jedné lodi. Schopnost 
se rychle rozhodovat pod tla-
kem a především nebýt sólis-
ta, protože v týmovosti je síla. 
Věřím, že sport může dát kaž-
dému zkušenosti, které využije 
i v životě, ať osobním či pracov-
ním.
  
Natáčíte  podcasty.  Je to 
práce,  nebo  koníček?  
Spíš je to koníček, který se 
k mé radosti velmi příznivě 
rozvíjí. V podcastu Haná-
Jede představuji zajímavé a 
inspirativní  osobnosti, kte-
ré jsou nejen z Olomouce, 
ale z celého regionu. Jednou 
z prvotních myšlenek bylo,  
abych ukázal, kolik šikov-
ných lidi tu máme a nemu-
sí to být vždy slavné osob-
nosti, ale i lidé jako vy. 
 
Jak dlouho to děláte? 
S projektem HanáJede jsme 
začali v prosinci 2020, takže je 
to teď rok a půl. Dnes dopoled-
ne  jsme  shodou  okolností  na-
táčeli  další  epizodu,  už pade-
sátou  šestou.  A protože svou 
práci děláme dobře a výsledky 

se líbí, všimli si nás i na Sigmě, 
a další podcast točíme pro ně, 
jmenuje se SigmaJede. Postup-
ně se otevírají možnosti dalších 
spoluprací. Mám z toho radost.
 
Na  jaké  osobnos-
ti  se  do nejbližší doby 
může veřejnosti těšit? 
V tomto zatím nebudu kon-
krétní, musíte si počkat. 
Mohu však prozradit, že opět 
otevřeme profese a témata, 
která jsme u nás ještě nemě-
li. Rozhodně se máte na co 
těšit a doporučím nás sledo-
vat ať už na YouTube nebo  
Spotify či Apple podcasts.  
 
Kandidujete za hnutí 
spOLečně. Co vás přimě-
lo k tomu jít do politiky? 
Důvodem  toho,  proč  jsem 
se  před  čtyřmi  lety  rozhodl 
vstoupit  do  hnutí  spOLečně 
bylo  to,  že  mě politika  lákala. 
Sledoval jsem i tu komunální, 
protože mi záleží na Olomouci.  
Byla tu celá řada věcí, které se 
mi líbily, ale stejně tak i řada 
takových, které se mi nelíbily. 
Rozhodl jsem se být aktivní 
a pokusit se věci změnit. My-
-slím, že se nám za ty čtyři roky 
obrovská spousta věcí poved-
la, ať už hnutí jako celku, tak 
i mně osobně v rámci Komise 
městské části Tabulový vrch. 
V rámci města jsou KMČ nej-
menší samosprávný celek, ale 
možná právě proto se tam dají 
věci tvořit relativně rychle.
 
Co  přesně  na  Komi-
si  městské  části  řešíte?  
Jsou  to  samozřejmě  každo-
denní věci typu rozbitých la-
viček  nebo  nesvítících  lamp. 
Nasloucháme také podnětům 
občanů, a přicházíme i s vlast-
ní iniciativou,  s  vlastními  
nápady, jak zlepšit naši měst-
skou část, například  ve  věci  
výsadby nových stromů. Jsou 
to občas možná drobnosti, ale 
zlepšují lidem život.

Autor:spOLečně

Rozhodl jsem se být aktivní 
a pokusit se věci ve městě 
změnit, říká Lukáš Krbeček o 
své motivaci jít do politiky

Z deníčku náměstka #120: 
Jak důležitá je vytrvalost
Tento deníček by měl být 
výjimečný tím, že kromě 
elektronické bude publi-
kován i v tištěné formě. 
A tak vám prozradím jed-
no pravidlo, které vede k 
úspěchu. 
V jednom z mých předchozích 
působišť za mnou chodili man-
želé, obchodní zástupci firmy, 
kteří nabízeli kvalitní zboží a k 
němu i zajímavé služby, které 
ovšem toto zboží prodražovaly. 
Neměli tak šanci uspět ve ve-
řejné soutěži, kde se hodnotila 
především cena. Ale přesto mě 
pravidelně navštěvovali, a na 
můj dotaz, proč tak činí, když 
vědí, že pokud se nezmění je-
jich ceny, nemají šanci uspět, 
odpovídali: rytmus nahrazuje 
sílu. A je pravdou, že jsem je 
pak doporučil mnoha známým 
mimo veřejný sektor, kteří 
kvalitu jejich služeb a dodávek 
ocenili a stali se tak jejich od-
běrateli. 
Jejich krédo jsem si osvojil, 
protože vyjadřovalo to, co se 
snažím dělat celý život. Konec-
konců i tyto deníčky, které na-
jdete na našich facebookových 
stránkách, vznikly z mého pře-
svědčení, že své kolegy ze spO-
Lečně musím přece denně in-
formovat o důležitých věcech, 
které se týkají naší práce pro 
město, protože bez informací 
vznikají jen dohady a klepy, a 
mnohdy se dělá zbytečná prá-
ce, o které se právě neví, že už 
je zbytečná. 
A stejně je to s oblastmi, které 
mám ve městě na starost. Roz-
počet se musí hlídat denně, ne-
ustále něco korigovat, vyhod-

Přijďte k nám na kafe!
Naši kancelář najdete 
opravdu jen malý kou-
sek od olomoucké rad-
nice, konkrétně ve Škol-
ní ulici. 
Velmi rádi a často se 
v kanceláři potkáváme na 
pravidelných politických 
grémiích a setkáních ce-
lého hnutí. 
Přijít za námi ale může-
te ale i Vy! Velmi rádi se 
s Vámi potkáme, dáme 
si spOLečně výbornou 
kávu, pobavíme se na ja-
kékoliv téma a rádi vám 
pomůžeme s různými zá-
ležitostmi. 
Nasloucháme Olomouča-
nům a každý váš názor je 
pro nás a pro naši práci 
nesmírně důležitý. U nás 
máte dveře vždy otevře-
né, tak neváhejte a přijď-
te!

Proč zmizely občerstvova-
cí stánky z Náměstí Hrdi-
nů?
Bylo tak rozhodnuto s cílem 
vyčistit centrum města od vizu-
álního smogu. Stánky dále ne-
vyhovovaly konstrukčně, tech-
nicky ani vizuálně, jednalo se o 
přístřešky z období 80. let mi-
nulého století. Cítíme, že služ-
ba občerstvení je pro kolem-
jdoucí zásadní a důležitá, ale 

hledáme takové řešení v rámci 
standardů současné doby.

Slibovali jste stromy na 
Horním náměstí, jak to 
s nimi vypadá?
V uplynulém období jsme inici-
ovali několik schůzek a jednání 
mezi městem a architekty, kteří 
jsou za současnou podobu měs-
ta podepsaní a snažili jsme se 
najít řešení, které by umožnilo 

zeleň umístit na Horní náměs-
tí. Výsledkem je několik pří-
pustných variant, kdy jednou 
z nich je ozelenění severní stra-
ny Horního náměstí, kde stro-
my již v minulosti byly. Dalšími 
variantami jsou stromy umís-
těné v mobilních květináčích, 
truhlících a kontejnerech, kte-
ré by neovlivnily historický ráz 
Horního náměstí. Jedinečnou 
cestou, jak dostat zeleň na 

Horní náměstí, jsou pak dočas-
né instalace uměleckého rázu, 
které mohou souviset s kultur-
ními událostmi probíhajícími 
v centru města. V naší snaze 
nepolevujeme a je nadále naší 
silnou prioritou zajistit to, aby 
na Horním náměstí mohly být 
stromy nastálo.

Před domem máme roz-
bitý chodník a za rohem 

lavičku v dezolátním sta-
vu. S kým to můžu řešit? 
Je potřeba osobně zajít na 
Magistrát města Olomou-
ce?
Naším cílem je posílit samo-
statnost komisí městských částí 
tak, aby byly schopny řešit ješ-
tě více místních záležitostí bez 
vazby na olomoucký magistrát. 
Určitě vám teď doporučujeme, 
abyste se s jakýmkoliv problé-

mem, který trápí vaše nejbližší 
okolí, stavil na jednání přísluš-
né komise městské části. Z pra-
xe víme, že komise dokážou o 
spoustě lokálních záležitostí 
rozhodnout velmi flexibilně a 
pro své občany udělají maxi-
mum. Jsou tak nejvhodnějším 
způsobem řešení.

Vaše
spOLečně

Vy se ptáte, my odpovídáme * Vy se ptáte, my odpovídáme * Vy se ptáte, my odpovídáme *

nocovat. Nejde, a zejména v 
naprosto nových podmínkách 
jako byla pandemie, čekat, že 
to nějak dopadne. Dennoden-
ní práce pak může přinést vý-
sledky, například takové, jaké 
byly prezentovány na posled-
ním zastupitelstvu, kdy jsme 
se mohli pochválit přebytkem 
rozpočtu za minulý rok 235 
milionů korun oproti plánova-
né ztrátě 224 milionů korun. 
Ještě zřetelnější je to u jedno-
ho z našich hlavních cílů: ze-
leň, tam, kde lidé žijí. Někdy 
mám pocit, že 3 stromy tam, 
10 keřů jinde a jeden nový zá-
hon není žádné převratné oze-

leňování. Ale při tom trvajícím 
rytmu si s blížícím se koncem 
našeho funkčního období mů-
žeme udělat to pověstné pod-
trženo a sečteno. A najednou 
vidíte tu sílu: přes 600 stromů, 
7 000 keřů, 230 000 jednotli-
vých květin, nové květinové zá-
hony počítané na stovky metrů 
čtverečních atd. 
V čem ale hlavně vidím ově-
ření toho krásného kréda, je 
činnost našeho malého lokál-
ního hnutí spOLečně. Tým 
lidí, se kterými jsem začínal, 
drží pořád rytmus práce v od-
borných komisích, pracovních 
skupinách a statutárních or-

gánech městských společností, 
kde víme, že naši členové jen 
nesedí, ale poctivě se na ně 
připravují a aktivně diskutují. 
A hlavně i přes složité nalé-
zání kompromisů netvrdí, že 
to nemá cenu. Má a velkou! A 
když je vytrvalá a má svůj ryt-
mus, přinese i obrovskou sílu. 
Jsem rád, že se máme čím pre-
zentovat a doufám, že dostane-
me důvěru v této práci spOLeč-
ně pokračovat. 

Otakar Štěpán Bačák
kandidát spOLečně na 

primátora

Všechny Deníčky náměstka jsou k přečtení na facebooku spOLečně.
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Ivana Plíhalová je dnes v 
olomouckém zastupitel-
stvu poslední vzpomínkou 
na revoluci roku 1989. 
Mezi tehdejším a dnešním 
politickým angažmá se 
dvacet let politikou aktiv-
ně nezabývala, a vlastně 
už ani nechtěla znovu kan-
didovat. 

Byla jste součástí olo-
moucké komunální poli-
tiky již po listopadu 1989. 
Zřejmě je to dnes už jiné, 
než tehdy.
Nyní jsem v zastupitelstvu po-
třetí. Poprvé jsem se tam ocitla 
právě po revoluci, protože 
jsem se aktivně účastnila teh-
dejších událostí a vyhlašovala 
jsem v Hodolanech divadelní 
stávku. Na základě toho jsem 
byla doporučena mými kolegy 
z divadla do Zastupitelstva za 
Občanské fórum, ale protože 
jsem se předtím o politiku vů-
bec nezajímala, netušila jsem, 
o co jde. Moje první reakce 
na tuto nabídku byla odmíta-
vá, domnívala jsem se, že můj 
tehdejší muž by mi to nedovo-
lil. Když jsem to pak ale doma 
přednesla, bylo to naopak. 
Manžel s kamarádem mě pře-
svědčili, že právě takoví lidi 
jsou teď třeba. Tak jsem se v 
roce 1990 ocitla v zastupitel-
stvu poprvé. Byla to nádherná 
doba, tehdejším primátorem 
byl Milan Hořínek, úžasný 
pán werichovského typu, kte-
rý již bohužel není mezi námi. 
Všechno se měnilo, všechno 
začínalo, a byla jsem velmi 
ráda, že jsem se toho mohla 
účastnit. Po dvou letech ale 
můj muž pravil, že „dost bolo“, 
já jsem ale čtyřleté volební ob-
dobí dokončila a byla jsem teh-
dy přesvědčená, že už nikdy.  

To nikdy trvalo dvacet let.

Přesto jste se do olomouc-
ké politiky vrátila.
Dalších dvacet let jsem v politi-
ce vůbec nebyla, až ke konci to-
hoto období mě oslovila ODS, 
jestli bych za ně šla do kulturní 
komise. Na základě toho mi 
pak v komunálních volbách 
před osmi lety nabídli, jest-
li bych za ně nekandidovala. 
Nejprve jsem nechtěla, ale pro-
tože vím, že je nutné pomáhat 
divadlu, kultuře, jsem nako-
nec souhlasila, ale pouze jako 
nestraník. Nikdy jsem v žádné 
straně nebyla a ani nechci být. 
Kandidovala jsem jako nezá-

vislá z desátého místa, v době, 
kdy ODS na tom nebyla úplně 
dobře. Z desátého místa jsem 
ale skočila na čtvrté místo, a 
ocitla jsem se mezi pěti zastu-
piteli, z toho dva jsme byli ne-
závislí.

Jaká to byla zkušenost?
Ty čtyři roky pro mě byly tro-
chu rozčarováním. Možná prá-
vě proto, že z toho množství 
kandidátů - straníků jsem se 
tam ocitla já, a možná trochu 
nechtěně, jsem měla pocit, že 
jsem tiše trpěna. I když jsem 
je dopředu upozorňovala, že 
jsem solitér, že nejsem stranic-
ký příslušník, necítila jsem se 

tam potom moc dobře. 

Z důvodu?
Pořád jsem vnímala to, že jsem 
tam nějaká náplava. Chovali se 
ke mně slušně!, to všechna čest 
- ale když docházelo na mnohá 
hlasování o důležitých věcech, 
bylo mi vždycky řečeno, že 
se to musí odhlasovat přesně 
takhle. A protože nejsem eko-
nom, nejsem právník, vlastně 
nejsem ani politik, jsem he-
rečka z divadla, mnoha věcem 
jsem nerozuměla a věřila jsem 
tomu, že to tak je. Po těch čty-
řech letech už mi to nenabídli, 
s tím, že už budou kandidovat 
pouze straníci. 

Nakonec jste se do Zastu-
pitelstva znovu vrátila, ale 
v dresu hnutí spOLečně.
Oslovil mě Robert Runták, 
že zakládá nové hnutí a jest-
li bych mu poradila. Během 
té debaty z něj vypadlo, že mi 
kandidátku nenabízí, protože 
se domníval, že budu kandi-
dovat za ODS. Nakonec jsme 
se domluvili, řekla jsem ano, 
pokud budu moci pokračovat v 
kulturní komisi a pokud budu 
moct oddávat. To jsou dvě čin-
nosti, které dělám ráda, mají 
pro mě nějaký smysl. Na kan-
didátce spOLečně jsem byla 
třetí a zase jsem skočila naho-

ru, ale chápu, že to je proto, že 
mě lidi znají z divadla, určitě to 
není za nějaké politické záslu-
hy. Dostali jsme tři mandáty 
a tak jsem se potřetí ocitla v 
zastupitelstvu - s tím, že napo-
sled. 

Přesto do toho jdete zno-
vu.
Bude mi letos šedesát a nikdy 
jsem žádné politické ambice 
neměla, už jsem letos kandido-
vat do čtvrtice opravdu nechtě-
la. Pravdou ale je, že máme 
skvělého náměstka Otu Bačá-
ka, to je pán, který je na svém 
místě, který dělá pro Olomouc 
strašně moc, a protože jsem ho 
přivedla do hnutí, cítím jakou-
si spoluzodpovědnost a chci ho 
podpořit. A taky by mi bylo líto 
opustit tuhle partu lidí, kteří 
jsou mnozí velmi kvalitní, a 
mám je ráda.

Co se za ty čtyři roky po-
vedlo?
Spousta věcí se nepovedla. Co 
se povedlo, byl Ota. Pro mě je 
to zázrak. Neznala jsem se s 
ním, poznali jsme se, až když 
jsem byla za ODS v předsta-
venstvu Dopravního podniku. 
On tam byl náměstkem, a prv-
ní dva roky jsme na sebe jenom 
tak zírali přes stůl. Potom do-
šlo na volbu nového ředitele, a 
my jsme najednou byli na jed-
né lodi. Šli jsme na pivo a od 
té doby se kamarádíme. Ota je 
pro mě největší úspěch hnutí 
spOLečně. nesmírně rozumí 
ekonomice, nikdo ho neopije 
rohlíkem, je to charakterní člo-
věk, nejde mu ani o post, ani 
o peníze, jde mu o dobro Olo-
mouce. 

Text a foto:
spOLečně

Největším úspěchem hnutí spOLečně je pro 
mě Ota. To je zázrak, říká Ivana Plíhalová

„Na Floře máme neskutečné srdcaře, kteří milují parky 
a svou práci,“ říká Stanislav Flek. Na svou práci je hrdý

„Ohledně fungování Vý-
staviště Flora Olomouc 
vidím spoustu pozitivních 
věcí, a to hned v několika 
oblastech. První z nich je 
výstavnictví, ve kterém 
se nám podařil zásadní 
posun v rámci finanční 
podpory od města,“ říká 
Stanislav Flek, lídr hnutí 
spOLečně z minulých ko-
munálních voleb. Po čty-
řech letech „skládá voličům 
účty“, a my se domníváme, 

že obstál na výtečnou.
Přesvědčili jsme politiky města 
k vyšší finanční podpoře, aby 
květinové výstavy mohly vůbec 
být kvalitní. V tomto směru je 
potřeba podpora z vnějšku, tedy 
od města, kraje, popřípadě stá-
tu. Díky bohu olomoucká rad-
nice začala výstavy podporovat 
z mnoha směrů. To je trend, ve 
kterém je třeba pokračovat. 

Systematicky se snažíme 
podporovat život v parcích

Další pozitivní změnou je ma-
nagement Flory Olomouce. 
Proběhla generační obměna a 
je to znát. V současné době zde 
působí lidé, kteří přemýšlí jinak 
a hledají nové cesty a výzvy. To 
se bezesporu projeví v dalších 
letech. Změnilo se také portfolio 
trhovců, z výstav postupně mizí 
nezahradnické stánky a Flora 
klade důraz jen na zahradnické 
a rostlinářské zboží. Tím nejdů-
ležitějším pro Floru jsou parky a 
péče o ně. Systematicky se snaží-
me podporovat život v parcích, 
aby se postupně staly relaxační 
zónou pro Olomoučany i ná-
vštěvníky z jiných měst či států. 
Zvýšili jsme počet letničkových 
záhonů v parcích, které předsta-
vují moderní pojetí zahradnické 
architektury a jsou důležité i 
z ekologického hlediska. Každý 
rok se pravidelně investovalo 
do rozvoje parků včetně péče o 
velké stromy. U starších stromů 
se jednalo o takové úpravy, aby 
byly nadále bezpečné pro své 
okolí a zároveň mohly dál žít. 
Flora se mimo to všechno zača-
la starat o další části zeleně po 
Olomouci a postupně z ní vzni-
ká vysoce profesionální podnik 
v oblasti zeleně. Devadesát pro-
cent týmu Výstaviště Flora jsou 

neskuteční srdcaři, kteří milují 
parky a svou práci, což je výbor-
ný základ, na kterém se dá dob-
ře stavět.
Co  se  týče  vodopádu  v  Bez-
ručových sadech, tak ten se stal 
vůbec první podobnou stav-
bou, kterou Flora koordinovala 
a realizovala. Je potřeba, aby 
prostor v parcích byl oživován 
přesně takovými prvky. Nemu-
sí to být vždy vodopád, může jít 
například o nový altán a další 
doplňky. Mezi pavilony A a E 
se postupně buduje gastrozóna, 
ze které bude velice povedené a 
příjemné místo pro relaxaci.
Každý rok se pravidelně inves-
tovalo do rozvoje parku. Pení-
ze se použily na etapy na okolí 
Oranžerie, kde se vysázely pla-
tany, které až vyrostou, tak vy-
tvoří velmi příjemné prostředí. 
Kolem Oranžerie byly také in-
stalovány nové záhony, kašna, 
čímž se prostor kolem ní krásně 
zvelebil.
Zkušenosti s vodopádem jasně 
ukazují, že od příště musí na 
podobné stavby dohlížet špič-
kový architekt. Parky jsou příliš 
cenné na to, abychom nedbali 
na funkční a estetickou stránku.

Text a foto:
spOLečně

Ještě lepší 
olomoucké parky!
Na otázku, co vám chybí v olomouckých parcích, dostáváme často 
totožnou odpověď. Zejména je to kvalitní zázemí, jehož absence 
trápí především maminky s dětmi. Odskočit si na toaletu např. 
u hřiště v Čechových sadech je vskutku nemožné. Odpolední rela-
xační pobyt v krásách městské zeleně se tak změní v bojovou hru, 
jejímž cílem je nalézt nejbližší restaurační zařízení, které umožní 
využití svého sociálního zařízení. Horší varianta pak nastane v 
momentě nenalezení tohoto zařízení a vykonání potřeby někde za 
stromem či v keřích. Toto opravdu není příjemný způsob řešení 
pro dotyčného i jeho okolí.
Ovšem toaletami to nekončí. Mimo Smetanovy sady je prakticky 
nemožné se občerstvit nápoji či svačinkou nebo si sednout ve stínu 
slunečníku. Přitom vytíženost olomouckých parků je v období od 
jara do podzimu enormní. Vyhledávají je však nejen maminky s 
dětmi, ale také sportovci, kteří využívají workoutové hřiště nebo 
místní cyklostezky. A co pak běžní návštěvníci, kteří si chtějí jen 
posedět na lavičce či se natáhnout na louce?
Přitom řešení nemusí být nikterak složité a nedostupné. Stačí jen 
chtít. Vhodnou formou se zdá být např. využití kontejnerů, které 
se již v podobných projektech osvědčilo. Kontejnery se úspěšně vy-
užívají třeba v Praze nebo Brně, mimo republiku se s nimi setkáte 
ve Vídni a dalších městech. S trochou invence se kontejnery mo-
hou změnit v prvek, který nejen přináší praktický užitek, ale navíc 
designově obohatí veřejný prostor. Toto řešení nabízí silnou fle-
xibilitu a v případě potřeby se dá kdykoli odstranit či přesunout.
Velmi nám záleží na tom, aby město dobře sloužilo svým obča-
nům. Aby jim poskytlo dobré podmínky pro život a aby se v něm 
jeho obyvatelé cítili dobře. Postarali jsme se o přípravu rekon-
strukce veřejných WC v Čechových sadech, která bude v dohled-
ném období realizována. Otakar Štěpán Bačák (spOL.) zajistil 
pro rekonstrukci finanční prostředky a vyřešil svízelnou situaci 
s odpady, která doposud realizaci brzdila. Pro zvelebení parků 
jsme již mnohé učinili, avšak naše aktivita neustává a i v budouc-
nu budeme dělat všechno proto, aby parky byly ještě lepší místo k 
odpočinku či sportu.                 

Tomáš Hladík, člen spOLečně
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Výslednou tajenku nám pošlete na e-mailovou adresu krizovka@hnutispolecne.cz
Každá stá správná odpověď od nás obdrží vstupenky na olomouckou kulturu. Ve hře jsou lístky do kina, divadla a další kulturní akce. 
Do e-mailu prosím uveďte vaše kontaktní údaje.

Křížovka


