
LETOŠNÍ VOLBY 
ROZHODNOU, JAKÁ BUDE 
OLOMOUC V DALŠÍCH 
DESETILETÍCH
Koalice ProOlomouc a Pirátů věří ve volební vítězství. Jaké reformy 
chystá na radnici? S kým je prosadí? A jaké jsou osobní motivace po-
litiků? Přečtěte si rozhovor s trojicí lídrů pro letošní komunální volby, 
které se uskuteční 23. a 24. září – kandidátem na primátora Tomášem 
Pejpkem (ProOlomouc), Viktorem Tichákem (Piráti) a Kateřinou Dob-
rozemskou (ProOlomouc).

Jsou v době probíhající energetické, 
humanitární a ekonomické krize ko-
munální volby vůbec tématem?
Tomáš: Jsou. Komunální politika 
ovlivňuje náš nejbližší život: stav 
chodníku před domem, nepořádek 
u kontejnerů, dopravní uzávěry, ško-
ly a školky, zrušení sběrových sobot. 
Troufnu si tvrdit, že to lidi hodně za-
jímá. Možná ke komunálním volbám 
nechodí lidé proto, že se bohužel skoro 
nikdy nic nezmění. V Olomouci se to 
ale právě nyní změnit může.
Kateřina: Uplynulé roky a měsíce byly 
náročné pro mnoho lidí, kvůli covi-
du i uprchlické vlně. Olomouc zvládla 
obě krize dobře díky velké solidari-
tě mezi lidmi a obrovskému výkonu 
zdravotníků a sociálních pracovníků. 
Prudký růst cen energií a infl ace zna-
menají další pro olomouckou radnici 
další velkou výzvu. Nejen kvůli udr-
žení vyrovnaného rozpočtu města, 

ale i  otázce, kterou radnice dosud 
neřešila: zda a jak pomáhat občanům, 
zejména těm nejslabším, těžkým ob-
dobím bez úhony projít.
Viktor: Nerozumná politika v  minu-
losti, ať už jde o zbavení se kontroly 
nad cenou vody, vysokou zadluženost, 
privatizaci většiny městských bytů či 
podfinancované sociální služby, se 
v současném kontextu ukáže v plné 
nahotě. Možnosti radnice jsou samo-
zřejmě limitované, ale je třeba naplno 
využít ty, které jsou k dispozici.

Velkým tématem je dluh města. Chybě-
jí peníze na rozvoj a údržbu, prohlubují 
se provozní náklady městských fi rem 
i „příspěvkovek“. Jak přebujelou pro-
vozní stránku zkrotit?
Viktor: Od příštího roku budeme 
muset navíc splácet to, co si napůj-
čovali politici v předchozích voleb-
ních obdobích včetně dosavadního. 

To bude přibližně 170 milionů ročně. 
Nemůžeme ale rozpočty donekoneč-
na dofi nancovávat prodejem měst-
ských domů a novými úvěry. Pokud 
budou v budoucnu potřeba „škrty“, 
přijde bohužel první na řadu profe-
sionální sport, případně nadbytečná 
úřednická místa. Dokud rostou da-
ňové příjmy, dá se dluh krotit, jen se 
jako politici nesmíme nechat unést 
a stavět si „pomníky“ v podobě ne-
povedených a předražených investic.
Kateřina: Dluh si neseme také v tom, 
že když se řešení dlouho odkládá, 
problém bobtná, a potom se zdá, že 
s navrhovaným řešením nebude spo-
kojen nikdo. Na to v Olomouci naráží-
me jak s bydlením, tak třeba s řešením 
parkování. Musíme dát prostor všem 
skupinám obyvatel, aby mohli být 
participativními metodami zapojeni 
do plánování řešení. Je paradox, že 
i menší obce nás v posledním deseti-
letí předběhly a své občany zvládly do 
podobných procesů začlenit.

Bude si moci město v následujících 
letech dovolit větší investice?
Viktor: V rámci krajské kampaně před 
dvěma lety jsem potkal pana exprimá-
tora a exhejtmana Tesaříka před ná-

dražím. Řekl mi, že moc fandí mladým 
lidem, a ať se prý rozhlédnu: „Tohle 
tady po mně zůstane.“ Kdo aspoň jed-
nou přednádražím procházel, pocho-
pí, že se není čím chlubit. Není vůbec 
nutné, aby za nadcházející vládou zů-
stal za 4 roky podobný megaprojekt, 
kterým se budou jeho strůjci v důcho-
du kochat. Takové věci je třeba dělat 
s rozmyslem a ve spolupráci s občany 
a odborníky. My se budeme soustředit 
na menší projekty, které v posledních 
dekádách strádaly, protože byly ve stí-
nu velkých stamilionových investic, 
ovšem budeme je realizovat s péčí řád-
ného hospodáře.

(pokračování na poslední straně)
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Skládáme účty 
a děkujeme 
voličům

Před 4 roky vaše hlasy přivedly na 
radnici 6 zastupitelů hnutí ProOlo-
mouc a 3 zastupitele Pirátů. Přesto-
že první příčky ve volbách získaly 
strany slibující změnu, vítězné ANO 
zvolilo koalici s těmi, kdo v Olomou-
ci vládnou téměř čtvrt století: ODS 
a KDU-ČSL. Zásadní a tolik potřebné 
reformy se kvůli tomu nekonaly. 

Jak jsme využili mandát, který 
jsme od vás dostali? Na rozdíl od ob-
dobí 2014–18, kdy jsme byli nováč-
ky, tvořilo 12 zastupitelů ProOlomouc 
a Pirátů (v koalici se Starosty) silnou 
opozici. Kontrolovali jsme hospoda-
ření města v  oblasti financí i  péče 
o infrastrukturu, navrhovali úspory 
a žádali lepší péči o městský maje-
tek. Opakovaně jsme se střetávali 
s koalicí a museli hájit zájmy města 
před soukromými zájmy či výprode-
jem majetku. Velmi aktivní jsme byli 
v  oblasti investic. Kritizovali jsme 
i předkládali vlastní návrhy na zlep-
šení staveb, jako byly rekonstrukce 
ul. 8. května, tramvajová trať či chy-
bějící cyklotrasy na nových mostech. 
Úspěšnost byla úměrná možnostem 
opozice: na většinu našich návrhů 
a  zlepšení je téměř vždy „pozdě“ 
nebo to „nejde“. Dílčí zlepšení však 
náš tlak přinášel. Obdobně jsme se 
se střídavými úspěchy stavěli za lo-
kální zájmy občanů v ochraně kvality 
bydlení, zeleně i historického jádra či 
v rozšiřování fondu městských bytů.

Účastnili jsme se práce výborů, 
komisí i pracovních skupin. Zvláštní 
ocenění zaslouží např. Viktor Tichák 
jako šéf fi nančního výboru zastupi-
telstva nebo Pavel Grasse za neúnav-
nou práci v komisi architektury. 

Vážení voliči, z opozice se vlast-
ní politický program prosadit nedá, 
kontrolovat místní vládu a zkoušet 
korigovat její chyby však možné je. Je 
na vašem posouzení, zda jsme v tom 
uspěli. Za příležitost, kterou jste nám 
dali, děkujeme.

Viktor Tichák
   Kateřina Dobrozemská
      Tomáš Pejpek | kandidát na primátora
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Naši vizi stavíme 
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Tomáš
Pejpek

Lidé možná ke 
komunálním volbám 
nechodí proto, že se 
bohužel skoro nikdy nic 
nezmění. V Olomouci se 
to ale právě nyní změnit 
může.
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Školky i pro dvouleté pomohou 
rodinám a rovným šancím

Před volbami často zaznívá, že Olomouc je město přátelské k rodině. 
Zrovna u podpory mladých rodin je však to přátelství dost relativní: ne-
nabízí totiž ani dostupné bydlení, ani školky s dostatečnou kapacitou. 
A to ani pro děti od tří let výše. O školkách či dětských skupinách pro 
dvouleté si pak mohou rodiny v Olomouci nechat jen zdát – jen letos 
nebylo umístěno téměř 500 dětí, které přišly k zápisu, z toho odhadem 
dvě třetiny byly mladší tří let. 

Proč je dobré, aby školky opravdu 
braly děti, je asi zbytečné vysvět-
lovat. Proč by ale měly brát už děti 
dvouleté, pokud o  to rodina stojí? 
Protože rodiče pak mohou aspoň 
pár dní či hodin v týdnu docházet do 
práce, aniž by ukončili rodičovskou 
„dovolenou“. Neztratí tedy kontakt 
se svou profesí, nestagnují odborně, 
kariérně, platově ani společensky. 
Nerozevírají se tolik nůžky mezi po-
hlavími, protože žena nevypadne na 

dlouhá léta z pracovního procesu – 
jak je to dnes běžné, zvláště když má 
dětí více. Díky zkráceným úvazkům 
se nůžky nerozevírají ani mezi boha-
tými a chudými, neboť ti první si mo-
hou i v současné neuspokojivé situaci 
zaplatit soukromé hlídání, kdežto ti 
chudší mají smůlu.

Navzdory dvacetiletému vládnutí 
politického kartelu v čele s ODS a její 
pravicové rétorice Olomouc nepod-
poruje ani větší pružnost pracovního 

trhu, ani svobodné rozhodování ob-
čanů o tom, kdy a proč dají své dítě do 
školky. Nyní vládnoucí ANO se zase 
v kampaních rádo ohánělo potřeba-
mi dětí, ale v našem městě zůstává 
tradičně u  slov, takže máme nejen 
zanedbanou školní infrastrukturu 
a hřiště bez záchodů, ale také školky, 
které při zápisu preferují starší děti. 

Osobní zkušenost: Když jsem se 
svým dvouletým synem přišla k zá-
pisu do spádové školky na školní 

rok, ve kterém mu budou tři a já se 
budu vracet do práce, jen jsem ro-
zesmála ředitelku. Vyprovodila mě 
ze školky bez formuláře se slovy, že 
snad máme babičku… Dodnes se to 
rozhodně nezlepšilo. Od ostatních 
matek poslouchám desítky podob-
ných příběhů každý rok. Zápisy do 
mateřských škol svorně považujeme 
za jedno z  období, kdy nemůžeme 
plánovat, šedivíme a prostě se jen 
modlíme, ať to alespoň v jedné škol-
ce dobře dopadne.

Takže ano, Olomouc je krásná... 
Ale s dětmi se vám tu bude žít tro-
chu hůř, pokud si nezaložíte vlastní 

školku či dětskou skupinu nebo ji 
nezaloží váš zaměstnavatel či církev.

A pokud si toužíte udržet své pů-
vodní zaměstnání i za cenu soukro-
mé školky, počítejte s náklady kolem 
čtyř, ale klidně také osmi tisíc měsíč-
ně. Opravdu na to každý rodič má?

Konec smutku, pojďme to změ-
nit. Vracet matky na trh práce se 
vyplatí. Zajistěme současným i bu-
doucím školkám dostatek lidí, 
prostor i  prostředků. Naše koalice 
ProOlomouc a Pirátů pro začátek po 
volbách zajistí stovku nových míst 
v městských školkách, a to i pro dvou-
leté. Vyděláme na tom všichni.

Tvrdá pravda 
o bydlení

Tak dobře. Pojďme to říct natvrdo. V sociální oblasti je potřeba mít 
odvahu udělat věci správně – i když se to části veřejnosti nemusí pří-
jemně poslouchat. Pravda je taková, že téma bydlení se v Olomouci už 
roky obchází. Jak zajistit dostupné bydlení? Jak zajistit sociální byd-
lení? Radnice žádnou vizi ani cestu nenabízí. Při představení ofi ciální 
koncepce v roce 2021 zaznělo pouze spokojené konstatování, že se 
jednotlivé odbory magistrátu začaly na toto téma konečně bavit mezi 
sebou. To vskutku není mnoho. 

Nejdříve je třeba opatřit si informa-
ce, analyzovat je, a následně přijímat 
opatření. Že je to triviální moudrost? 
Bohužel se to v Olomouci neděje.

Bytová nouze se musí pravidelně 
mapovat, pak lze s  čísly pracovat. 
Proč například zatím nevzniklo ofi -
ciální kontaktní místo pro bydlení, 
kde by dostali všechny potřebné in-
formace i ti, kteří nevyužívají soci-
ální služby? Například senioři často 
nečerpají dávky navázané na bydlení 
jednoduše proto, že o nich nevědí.

Velkou pomocí by mohl být i Soci-
ální nadační fond, který město může 
založit, aby nabízel podporu nízko-
příjmovým domácnostem v bytové 
nouzi (jednorázová podpora vyjde 

vždy levněji než ztráta bydlení). 
A tím se oklikou dostáváme i k bez-
domovectví, které tolik Olomoučanů 
trápí. Abychom neřešili jen důsled-
ky, musíme smysluplně podporovat 
zranitelné.

Kolik mladých lidí půjde založit 
rodinu někam jinam? Odstěhují se 
úplně, nebo budou dojíždět za prací? 
Nedokážeme na pár let podpořit ro-
diny s  malými dětmi? Nedokážeme 
podpořit rodiny, které pečují o dítě 

s postižením? Samoživitele, samoži-
vitelky? Vypadá to, že ne, jako by 
chyběla odvaha říct, že všichni obča-
né prostě na hypotéku nedosáhnou. 
V tíživé situaci se může ocitnout kdo-
koliv z nás – ať už v důsledku náhlé 
nemoci, ztráty zaměstnání, rozvodu 
nebo nečekaného úmrtí partnera.

Vzniknou ještě někdy družstevní 
byty, když to město jednou v historii 
zpackalo? Nebo už raději ne?

Je třeba určit priority a napřít pro-
středky potřebným směrem; oriento-
vat se průběžně v nabídce možných 
zdrojů a být připraveni čerpat dota-
ce, které mohou nastartovat to, na 
co zadlužená Olomouc nemá. Město 
samo by mělo garantovat výstavbu 
určitého počtu nových bytů – proto 
koalice ProOlomouc a Pirátů veřejně 
slíbila, že do konce volebního období 
jich přibude rovná stovka. 

A  na závěr: Město má v  síti po-
skytovatelů sociálních služeb skvělé 
partnery, profesionální, vytrvalé, za-
pálené. Má v nich též ukrytý obrovský 
poklad. Získává informace o skuteč-
ných potřebách obyvatel města. A tito 
partneři by si od města zasloužili jed-
nu zásadní věc – víceleté fi nancování, 
tak aby mohli snadněji překlenovat 
výkyvy v  každoročním přidělování 
dotací ze státního rozpočtu.

I

RESPEKTUJÍCÍ, BEZPEČNÉ A ZELENÉ

 ■ Bezpečné, kde mohou děti samotné 
do školy i na hřiště
 ■ Ohleduplné, kde i senior stihne beze 
strachu přejít přes přechod
 ■ Kde platí rovnoprávnost pro chodce, 
cyklisty, auta a zeleň ve veřejném 
prostoru
 ■ Kde je v ulicích pořádek a popelnice 
pod zemí
 ■ Kde nové čtvrti budou plně vybavené: 
školkami, lékaři, cyklostezkami, 
parkováním
 ■ Kde se pečlivě hospodaří s vodou 
a zlepšuje kvalita ovzduší
 ■ Kde je příměstská krajina protkaná 
cestami, alejemi, remízky, rybníky 
a sportovišti

MĚSTO DĚTÍ I RODIČŮ

 ■ Školky a dětské skupiny v dosahu 
vašeho bydliště, které opravdu 
přijímají 
 ■ Do městských školek budou moci už 
dvouleté děti
 ■ Kvalitní školy jako nejvyšší priorita. 
Podpoříme moderní trendy ve 
vzdělávání
 ■ Jídlo ve školách ve standardech 
projektu Zdravá školní jídelna 
 ■ Informovanost rodičů o nabídce škol 
a mimoškolních aktivit
 ■ WC a vodu na všechna dětská hřiště 
v parcích
 ■ Dostupná sportoviště a volnočasové 
aktivity v městských částech pro děti 
i veřejnost

SOCIÁLNÍ A POMÁHAJÍCÍ MĚSTO

 ■ Problémy bezdomovectví: použijeme 
recepty, které už fungují jinde
 ■ Víc adres, méně problémů: místo 
jednoho centra několik menších 
sociálních provozů
 ■ Dostupná pomoc v domácím prostředí 
a odlehčovací služby pro pečující
 ■ Potravinová pomoc rodinám, kterým 
hrozí pád do chudoby
 ■ Stabilní fi nancování sociálních služeb
 ■ Uplatnění principu „Není my a oni“: 
v krizi se může ocitnout každý z nás

Kateřina 
Dobrozemská

Kateřina 
Dobrozemská

Město musí smysluplně 
podporovat slabší 
a potřebné. A stavět 
skutečně dostupné byty.

”

Školky pro dvouleté 
ocení rodiče, trh práce 
i místní ekonomika. 
Přinesou rozvoj 
zkrácených úvazků 
a rodiče neztratí na 
dlouhé roky kontakt 
s profesí. Přispějí tak 
i k rovnosti příležitostí: 
jak mezi pohlavími, 
tak mezi bohatými 
a chudými.

”

Petr
Macek
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Konečně rozvoj 
místo stagnace

Díky velkému historickému centru 
obklopenému parky žijeme v jed-
nom z nejkrásnějších měst v Česku. 
Máme kvalitní zdravotnictví, uni-
verzitu a  střední školy. Olomouc 
nám i návštěvníkům nabízí mnoho 
aktivit od divadla a  filharmonie 
či nabídky knihoven až po sporty 
i rekreaci v krásném prostředí Lito-
velského Pomoraví nebo Jeseníků. 

Méně příjemný už je fakt, že náš 
region obvykle obsazuje poslední 
příčky ve statistikách hospodářské 
výkonnosti, inovací či výše mezd, 
a sama Olomouc naopak přední příč-
ky ve výši nákladů na bydlení. Nemálo 
Olomoučanů či absolventů univerzity 
míří za lepším do Prahy či Brna nebo 
se usazuje v obcích v okolí Olomouce. 

Co může radnice udělat pro to, 
aby Olomouc nečerpala jen z bohaté 
minulosti, ale rostla a  rozvíjela se? 
Primátor nezařídí vyšší platy ani ne-
postaví tolik bytů, aby srazil ceny náj-
mů. Má však v rukou možnosti, jak 
podmínky pro obyvatele zlepšovat.

V  nedalekém Zlíně za poslední 
desetiletí postavili koncertní síň od 
významné architektky Evy Jiřičné, 
opravili památník T. Bati, přestavěli 
veřejná prostranství a zrekonstruova-
li velký park. Kvalita veřejných pro-
storů se přiblížila evropským stan-
dardům. Olomouc sice hezky opravila 
Dolní náměstí, ale pak už přišel jeden 
nepovedený projekt za druhým: špat-
ně trasovaná nová tramvajová linka, 
zastaralé řešení ulic 1. máje a 8. květ-
na, radniční věž bez cymbálů, projekt 
dvoumiliardové hokejové arény zce-
la mimo možnosti města. Nekvalitní 
příprava investic je chybou politiků 
i slabého postavení městského archi-
tekta. Má-li Olomouci v tomto ohledu 
přestat ujíždět vlak, musí příští vede-
ní města razantně zvýšit nároky na 
kvalitu projektů. Jedním z nejdůleži-
tějších úkolů je připravit přeměnu trž-
nice na nové výstavní náměstí s dobře 
řešenou dopravou, propojením parků, 
novými budovami i oživenou historic-
kou tržnicí. Je také třeba nastartovat 
dlouho odkládanou přípravu protipo-
vodňových úprav v posledním úseku 
Černovír-Bristol či připravit rekon-

strukce zanedbaných městských 
tříd i prostorů v městských částech, 
jako jsou Sadové náměstí na Sv. Ko-
pečku a Stará Víska v Hodolanech. 

Vzhledem k potřebě úspor neplá-
nujeme započít v  příštím volebním 
období velké stavby. Opravovat chce-
me školy, cesty, bazén i zimní stadion. 
Soustředit se budeme na malé investi-
ce s rychlým efektem pro občany: pře-
chody, chodníky, osvětlení, mobiliář, 
výsadbu zeleně na okrajích města 
a v příměstské krajině. 

Radnice musí kvalifikovaněji 
jednat s  developery a  koordinovat 
s nimi stavební rozvoj, pro který má 
město dobré předpoklady. Radnice 
má rozvoj sama iniciovat a co nejvíc 
mu pomáhat. Na druhé straně hodlá-
me aktivně chránit pohodu bydlení 
v obytných čtvrtích i historické pa-
mátky. Zlepšit musíme majetkovou 
politiku. Nedovolíme, aby město 
prodalo pozemky pod plánovanými 
dopravními stavbami, jako to uděla-
la současná koalice nedávno na Laz-
cích, či aby si město nechalo před 
nosem vykoupit pozemky potřebné 
pro tramvajovou vozovnu. Prioritou 
bude iniciovat v co největším rozsahu 
bytovou výstavbu. Sami hodláme roz-
šířit za volební období městský byto-
vý fond o 100 bytů pro mladé rodiny, 
pro potřebné profese, jako jsou řidiči 
autobusů, či pro občany v nouzi.

Radnice musí také pečovat o infra-
strukturu. Městu patří vodovody, ka-
nalizace, osvětlení, chodníky, tram-
vajové trati, většina silnic a mostů 
či budovy základních škol a školek. 
Radnice ví, kolik musí ročně zapla-
tit, aby se stav této infrastruktury ne-
zhoršoval, avšak potřebné množství 
peněz na jejich obnovu nedává. A to 
ani tam, kde má prostředky k dispozi-
ci. Naším cílem je postupně zvyšovat 
prostředky na péči o  komunikace, 
sítě a budovy a do 5 let dosáhnout 
toho, že se místo zhoršování stav in-
frastruktury začne zlepšovat. 

Doprava jako v Kodani: Klidné 
ulice, skvělá MHD a cyklostezky 

Doprava musí být spolehlivá, bez-
pečná a  udržitelná. Inspirace? 
Vídeň či Kodaň. Zklidnění ulic, 
podpora MHD, pěší a  cyklistic-
ké dopravy. Spokojení obyvatelé 
a prosperita. Na to je však nutno 
myslet už při navrhování výstavby. 
Moderní čtvrti často postrádají ob-
čanskou vybavenost. Chybějí školy, 
školky, ordinace, obchody a služby. 
Město musí aktivně vstupovat do 
jednání s developery a přiměřenou 
vybavenost po nich požadovat.

Obrovskou výhodou Olomouce je 
poloha v rovinaté Hané a kompaktní 
struktura. Většiny cílů lze dosáhnout 
pěšky, na kole nebo MHD. Proto roz-
vineme síť cyklostezek, aby od jara 
do podzimu bylo rychlejší, pohodl-

nější a bezpečnější sednout na kolo 
než do auta. Město musí také do-
končit cyklostezky do Chomoutova 
a Topolan.

Našim ideálem je tzv. 15minutové 
město: čtvrt hodiny chůze od bydliště 
má občan v dosahu veškerou vyba-
venost. Město musí dbát na údržbu 
a zlepšování chodníků i  jejich bez-
bariérovost. Chceme, aby chůze byla 
komfortní i pro starší a hůře pohyb-
livé. U současných obytných čtvrtí 
prosazujeme zklidnění a zavedení zón 
30 km/h. Budeme dbát na dodržování 
pravidel: konec parkování v křižovat-
kách a na přechodech.

MHD využívá každý den téměř tře-
tina občanů. Kromě podpory nákupu 
celoročních a dlouhodobých jízdenek 
zavedeme kratší jízdenky pro cestu 

po centru. Spustíme i moderní systém 
odbavení. Jízdenku zaplatíte i kartou 
ve voze a systém sám vyhodnotí, jaké 
jízdné je nejvýhodnější (např. bude 
cena nižší při opakované cestě).

Samozřejmě nevylučujeme auta. 
Pro cesty s  větším počtem lidí, na 
nákupy či do více cílů je auto nejefek-
tivnější. Zaměříme se na dobrou síť 
obslužných komunikací, ať už v nově 
budovaných obytných souborech, 
či  v těch stávajících, aby město ve 
špičkách a při lokálních uzavírkách 
netrpělo zácpami. 

Velkým tématem je parkování. Re-
zidenti v centru, v okolí nádraží, ze 
sídlišť či z předměstí musejí být zvý-
hodněni oproti nerezidentům. Prosa-
díme takovou parkovací politiku, aby 
byla vstřícná k obyvatelům a doprava 
fungovala. Peníze z parkovného dáme 
na kultivaci parkování. Na nebezpeč-
ných úsecích silnic zavedeme radary.

Promyšleným plánováním zlepší-
me dopravu v Olomouci. Město musí 
aktivně vstupovat i do projektů státu 
a kraje. Východní tangentu a severní 
obchvat Olomouc nutně potřebuje.

Olomouc může být 
nejkulturnějším 
městem

Olomouc má záviděníhodný poten-
ciál: být mimořádně respektovanou 
kulturní metropolí. Už dnes se o ní 
dobře ví díky památkám, význam-
ným institucím, sebevědomým 
festivalům nebo bohaté historii. 
Potenciál kulturně-kreativního 
kvasu ovšem stále neumíme dosta-
tečně využít. A je to škoda, protože 
bychom tím podpořili ekonomiku 
i  zaměstnanost a  posílili značku 
města navenek.

Nejprve krátký historický exkurz 
do porevolučního vývoje ve městě. 
Kultura tu totiž vždy byla vážená, ov-

šem devadesátá léta postupně přiná-
šela i nové alternativy ke stávajícím 
kamenným institucím. V kultuře se 
začalo podnikat, vznikaly neziskov-
ky, rozvíjely se i aktivity neformální-
ho kreativního vzdělávání. Reakcí na 
tento trend bylo zavedení grantového 
systému, který se postupnými krůčky 
dostával do současné podoby.

Dokázalo město dostatečně refl ek-
tovat vnitřní proměnu kulturního ži-
vota? Zdá se, že nikoliv. Dnes ze čtvrt 
miliardy korun směřujících na kulturu 
končí více než 90 % výdajů ve třech 
městských příspěvkových organiza-
cích: divadle, fi lharmonii a knihovně. 
Tento poměr rozhodně nerefl ektuje 
fakt, že v současné Olomouci funguje 
řada mezinárodních festivalů, nezá-
vislých divadel a galerií nebo desítky 

menších kulturních událostí. Toto je 
problém celé řady dalších měst – udr-
žet v chodu vlastní příspěvkové orga-
nizace je drahé a ve stávající podobě 
jsou i tak krutě podfi nancované.

Kde brát, pokud by město nemělo 
zvyšovat své celkové výdaje na kul-
turu? Jeden snadný zdroj se nachází 
přímo v rozpočtu města, které vedle 
grantů a příspěvkových organizací fi -
nancuje i pěknou řádku vlastních akcí. 
V posledních letech se vždy našlo 6–10 
milionů ročně na městské akce, které 
navíc zaměstnávají pracovníky magis-
trátu. Je to opravdu potřeba? Nebylo 
by vhodnější tyto prostředky redu-
kovat ve prospěch dotací do živé kul-
tury? Naše odpověď je jasná: přesun 
větší části výdajů města do dotací by 
byl prvním krokem k posílení kultur-
ní pestrosti Olomouce. Město má být 
partnerem, který vytváří kulturním 
aktérům podmínky, nikoli pořadatel-
skou agenturou.

Jan 
Žůrek
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místo stagnace
Tomáš
Pejpek Zdeněk

Žák

Pavel
Grasse

Dotace do živé kultury 
poslouží městu lépe než 
pořádání masopustu či 
vinných slavností. ”

Nevydařené investice, 
zastaralá infrastruktura, 
úprk mladých a žádná 
vize, jaká má být 
Olomouc za 30 let. 
Pojďme lépe pečovat 
o město a kvalifi kovaně 
chystat jeho rozvoj.

”
Udělejme z Olomouce 
tzv. 15minutové město. 
Veškerá občanská 
vybavenost maximálně 
čtvrthodinu chůze od 
domova. 

”

ROZVOJ 
MÍSTO STAGNACE

 ■ Město, které se rozvíjí a roste a kde 
jsou pilíři rozvoje vzdělání, věda, 
high-tech a služby
 ■ Město, kde chráníme historické 
dědictví i zeleň a pomáháme krajině
 ■ Město, kam přijede více turistů, aniž 
by Olomouc ztratila svůj charakter
 ■ Město, kde rádi trávíme čas 
v přívětivém veřejném prostoru
 ■ Město, kde radnice koordinuje rozvoj 
města se stavebníky a developery
 ■ Město, kde radnice obnovuje cesty 
a potrubí v zemi a nečeká, až jsou 
v havarijním stavu
 ■ 100 městských bytů do 4 let: drahé 
bydlení nevyřešíme, ale začneme řešit
 ■ Město, kde místo ostudné tržnice 
a starého autobusáku vznikne 
výstavní náměstí, dobře řešený 
dopravní uzel a propojení parků

DOPRAVA BEZPEČNÁ A PLYNULÁ. 
PĚŠKY, NA KOLE I AUTEM

 ■ Třicítka ve více zónách a zajištění 
jejího dodržování
 ■ Ochrana parkování obyvatel okolo 
centra a nádraží i řešení pro obyvatele 
ze sídlišť a předměstí, vstřícná 
parkovací politika a fungující doprava. 
 ■ Peníze z parkovného dáme na kultivaci 
parkování
 ■ Chytré jízdné, aby cestování MHD 
bylo výhodné    
 ■ Cyklostezky delší, bezpečnější 
a logičtější. Dáme do nich trojnásobek 
peněz
 ■ Konečně cyklostezky do Topolan 
a Chomoutova
 ■ Konec parkování v křižovatkách a na 
přechodech – bezpečnost na prvním 
místě
 ■ Radary pro měření rychlosti: konec 
závodění na silnicích

 ■ Východní tangenta: 4 roky nic – nové 
vládě budeme řádně šlapat na paty!
 ■ Konečně severní spoj: náklaďáky 
nebudou jezdit kolem „Anči“!

MĚSTO KULTURNÍ, KREATIVNÍ 
A SPORTUJÍCÍ

 ■ Pestrá kulturní scéna a dobře 
dostupná kultura
 ■ Systematická podpora významných 
akcí a festivalů   
 ■ Podpoříme vznik kreativního centra
 ■ Budeme investovat do zanedbané 
kulturní infrastruktury
 ■ Podpoříme sportování dětí i seniorů
 ■ Dostupná infrastruktura pro 
sportování a rekreaci v městských 
částech
 ■ Lepší podmínky pro aktivní rekreaci 
v příměstské krajině a na Sv. Kopečku
 ■ Nová hala pro halové sporty
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Kandidát na primátora. Dosavadní 
lídr opozice a  autor řady zlepšení 
a připomínek, díky kterým se lidem 
bude žít lépe. Zastupitel a ceněný ar-
chitekt (má prsty mj. v ikonické Vile 
na sile), v posledních letech pomáhá 
rozvíjet Jeseník.

„Olomouc musí být konečně inte-
ligentním městem pro 21. století.“

Nebude hledat pohodlná řešení, ale ta 
nejlepší pro občany, protože „lidé tvoří 
Olomouc“. Slovo „nejde“ nemá ve slov-
níku. Kandiduje i proto, aby byl žen-
ský hlas v politice více slyšet. Podpoří 
vznik nových veřejných sportovišť, aby 
ke sportování měly přístup všechny 
děti. Na univerzitě pracuje s mladými 
lidmi a chce lépe využít jejich kreativi-
tu a nápady a zpomalit odliv mozků. Dá 
zelenou odvážné a promyšlené archi-
tektuře, protože čím lepší prostředí nás 
obklopuje, tím lépe se nám žije.

„Olomouc musí mít šmrnc a být 
v pohybu.“  

Garant fi nančního ozdravění Olomou-
ce. Šéf fi nančního výboru zastupitel-
stva bojuje 4 roky proti ekonomickým 
průšvihům radnice. Vysokoškolský 
učitel a nekompromisní Pirát přichází 
zkrotit obří zadlužení a otevřít radnici 
lidem.

„Olomouc musí být bez dluhů 
a s občanem na prvním místě.“

Vášnivý cyklista s diplomem z che-
mické technologie a čtvrt stoletím 
zkušeností ve státní správě. Ideální 
kvalifi kace pro zastupitelstvo metro-
pole, která dnes patří hlavně autům. 
Jako senior popírá předsudky o Pi-
rátech jako straně pouze pro mladé 
a dohlédne na to, aby se i starším ob-
čanům v Olomouci dobře žilo.

„Zaměřím se na boj s korupcí 
a klientelismem.“

Pomoc potřebným je jejím celoži-
votním heslem. Sociální manažerce 
a mámě tří dětí toho v Olomouci hod-
ně chybí. Exšéfk a Člověka v tísni při-
nese chaotické sociální politice města 
odbornost, prosadí rovné šance a roz-
jede komunitní život.

„Olomouc musí být respektující, 
bezpečná a zelená. Pro děti, rodi-
če, seniory i potřebné.“

Garant zelené Olomouce. Bývalý šéf 
Lesů města Olomouce a vášnivý ori-
entační běžec v sobě ideálně snoubí 
manažera, experta a srdcaře, který si 
předsevzal vybudovat zelený prste-
nec kolem celého města.

„Zeleň v ulicích, nádherné parky 
a rozlehlé lesy v bezprostředním 
okolí města mají ohromný rekreač-
ní potenciál pro obyvatele města. 
Musí o nich ale rozhodovat zájem 
občanů, nikoli šíbrů a sponzorů.“

Akurátní bankéř a vášnivý cyklista 
chce mít z Olomouce to nejlepší místo 
pro své dcery. Jeho tématy jsou udrži-
telná mobilita, transparentnost a fun-
gující město, kde má své místo živé 
centrum i příroda příměstské krajiny. 
Příšerně ho štvou všechny nezvládnuté 
rekonstrukce komunikací.

„Olomouc si konečně zaslouží ma-
nažerské řízení. My vám město na 
dalších pět let nezavřeme.“

Lékař a vysokoškolský učitel, pro ně-
hož je Olomouc ideálním městem pro 
život. Přál by si však, aby byla řízena 
systematicky.

„Místo nedotažených projektů 
a hašení akutních požárů chci 
město řízené jako kompaktní 
celek, které umí citlivě plánovat 
výstavbu a revitalizace, zbavuje 
se brownfi eldů a snižuje svůj obří 
dluh.“

Zkušený manažer kultury. Úspěšně 
vedl divadlo, kavárnu nebo komunitní 
centrum, jako krajský radní řídí kultu-
ru a památkovou péči celého regionu. 
Ověnčen Cenou města Olomouce při-
chází pomoci s budováním sebevědo-
mé metropole, kde se dobře žije.

„Nastartujeme moderní kulturní 
politiku, vytvoříme kvalitní veřej-
ný prostor a zvýšíme architekto-
nickou úroveň městských investic.“

Dělá „svůj“ Chomoutov krásnějším 
a bezpečnějším už tři roky. Komu ji-
nému věřit, že takovou dokáže udělat 
celou Olomouc? Projektová mana-
žerka prosadí na radnici skutečnou 
participaci občanů na chodu města 
a smysluplně nastaví činnost KMČ.

„Město musí být parťákem všech, 
kteří chtějí život v Olomouci 
zlepšit.“
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Bc. Kateřina Dobrozemská 3
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Zdeněk Žák 4
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Bc. Jan Žůrek 5

21   Martin Šinkovský
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22   Mgr. Zuzana Kopková 
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         softwaru

23   Mgr. Hana Prekop Dvorská 
učitelka

24   Tomáš Svoboda
realizátor autorských stavebních 
projektů

25   Mgr. Vilém Skyba 
projektový manažer, člen 
komise hospodářského rozvoje

26   MgA. et MgA. Magda Ada 
Johnová
pedagožka, mediátorka

27   Mgr. et Mgr. Jan Daněk 
vědecký pracovník, ekolog

28   Petr Švarc 
podnikatel

29   Antonín Štěpán 
pedagog na základní umělecké škole, 
muzikant, podnikatel

30   Mgr. Martina Mertová 
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31   Petr Macek 
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32   Jan Bednařík 
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38   MDDr. Jan Mutňanský 
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39   Marika Řehová
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42   Ing. Jan Dvořák
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43   Mgr. Tomáš Dohnal
daňový poradce

44   Mgr. Jakub Knápek
pedagog na gymnáziu, muzikant, zastu-
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       lékařka, zastupitelka města a kraje, 
       předsedkyně krajského výboru pro 
       zdravotnictví
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Dělá města krásnějšími a příjemnější-
mi přes 30 let. Dnešní zastupitel pečo-
val jako hlavní architekt mj. o Český 
Krumlov. Kdo jiný dokáže garantovat, 
aby historicky jedinečná Olomouc 
byla zároveň urbanisticky harmonic-
kým a inteligentním městem budouc-
nosti?

„Chci rozumnější hospodaření 
s rodným městem i jeho krajinou.“

Popere se za dostupné bydlení. Peda-
goga, cyklistu a amatérského chova-
tele slepic štve chaotická bytová po-
litika radnice a výprodej městského 
majetku vč. bytového fondu.

„Bydlení je v Olomouci nedo-
stupné nejen pro nízkopříjmové 
jednotlivce, ale i pro rodiny běž-
né střední třídy. Bydlení má být 
právo, ne luxus. Ukončíme zběsilý 
výprodej rodinného stříbra města 
a zahájíme postupnou výstavbu 
městských bytů.“

Dopravní expert, který se zasadí o do-
pravu rychlou, bezpečnou a udržitel-
nou. Coby geoinformatik konečně 
rozjede pořádnou digitalizaci.

„Spousta chytrých řešení už byla 
vymyšlena, inspirujme se v úspěš-
nějších metropolích. Olomouc ne-
smí být jen městem historie, ale 
i budoucnosti, s vysokou životní 
úrovní, atraktivními pracovními 
příležitostmi a sociální politikou.“

Student politologie na FF UP, koordi-
nátor Městského zastupitelstva dětí 
a mládeže Olomouc, člen České sek-
ce DCI – Sdružení zastánců dětských 
práv České republiky.

„Budu bojovat za dostupné by-
dlení, zelené město a prosazení 
konceptu Smart City. Zasadím se 
o snížení astronomického dluhu 
města.“

Dříč ve službách občanů. V KMČ 
Nové Hodolany stál v čele dlouhole-
tého a nakonec úspěšného zápasu za 
třicítku na Masaryčce. Šéfuje Vyda-
vatelství Univerzity Palackého. Jako 
člen majetkoprávní komise města má 
ideální kvalifi kaci, aby si posvítil na 
pozemky a bytovou politiku.

„Zastavíme chaotický výprodej 
majetku. Vybudujeme fond měst-
ských bytů.“

Biofyzička, interní auditorka, členka 
KMČ Pavlovičky, fanynka SK Chvál-
kovice, propagátorka akce Ukliďme 
Česko. Jde do voleb, aby kopala za 
občany i na úrovni celého města. Chce 
bezpečné přechody a slušné chodní-
ky, ne chimérické multifunkční haly.

„Zasadím se o město, kde oprava 
lavičky netrvá rok a kde se mé 
děti budou potkávat s kamarády 
na sportovištích.“

Rovné šance. Kvalitní školky. Základ-
ky s dostatečnou kapacitou. Podpora 
i alternativního vzdělávání. Promy-
šlené začleňování znevýhodněných 
žáků do výuky. Behaviorální psycho-
ložka jde přiložit ruku k dílu.

„Chci žít v zeleném a moderním 
městě, které podporuje ekologii 
a projekty studentů a dává peníze 
na smysluplné věci, ne na megalo-
manské stavby a nákupní centra.“

Pomáhá žít důstojnější život osobám 
bez přístřeší i drogově závislým. So-
ciální pracovnice v nízkoprahových 
službách a studentka adiktologie na 
Lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
chce zlepšit koordinaci sítě sociálních 
služeb města.

„Důstojný život si zaslouží úplně 
všichni včetně znevýhodněných. 
Pomozme jim z problémů, do kte-
rých se může dostat každý z nás.“

Srdcař a neúnavný bojovník za krás-
nou Olomouc. Brání město před aro-
gantními zásahy téměř 20 let, ať už 
šlo o  rozšíření tenisových kurtů do 
Rozária, Palác Morava či Šantovku 
Tower. Sochař, architekt, listopadový 
revolucionář, zastupitel.

„Město si zaslouží mnohem lepší 
péči o veřejný prostor, od velkých 
staveb a historických budov až po 
detaily.“

Programátor a jeho analytický mo-
zek ve službách občanů a vize lepší 
Olomouce.

„Chci živé město, kde občané roz-
hodují o své ulici a čtvrti spolu 
s radnicí. Město krátkých vzdá-
leností, kde není třeba používat 
vždy jen auto. Město, v němž jsou 
si chodci, cyklisté i řidiči skuteč-
ně rovni a kde MHD neznamená 
z nouze ctnost, ale příjemnou sa-
mozřejmost.“
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Mgr. Martin Šmoldas, DiS. 16

Mgr. David Novák 7
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JAK ŠEL ČAS S POLITICKÝM KARTELEM V OLOMOUCI V LETECH 1990–2022

Eva
Lebedová

Olomouc vede dvacet 
let téměř tatáž repre-
zentace. To rozvoji 
města neprospívá. 
Volby mohou přinést 
potřebné „vyvětrání“.

”
 7 HŘÍCHŮ SOUČASNÉ KOALICE 7 HŘÍCHŮ SOUČASNÉ KOALICE 7 HŘÍCHŮ SOUČASNÉ KOALICE

NEJVYŠŠÍ DLUH Z VELKÝCH MĚST V ČESKU
Téměř 2 miliardy dluhu dusí rozvoj a údržbu. Kosmetické 
snížení nic neřeší. Radnice látá rozpočet novým úvěrem, 
kvůli čemuž splátky s úroky přesáhnou v příštích letech 
200 milionů ročně. Vedení města nemá odvahu začít obří 
dluh snižovat.

MOCENSKÝ KARTEL UŽ 20 LET
Stále stejné strany vládnou téměř čtvrt století. Změny jsou 
kosmetické, klientelistické sítě sílí. Chybí vize, odvaha, 
ambice. Udržení moci má přednost před rozvojem.

CHAOS MÍSTO MANAŽERSKÉHO VEDENÍ
Velké ani malé projekty město neumí dotahovat. 
Zpackané rekonstrukce městských tříd, mostů, špatně 
navržená tramvajová trať. Při vleklých stavbách zavřená 
půlka města.

ZASTARALÁ INFRASTRUKTURA
Opravuje se až tehdy, když jsou koleje, potrubí 
a školy v havarijním stavu. Chodníky se obnovují 
nesystematicky a draze, zrušených přechodů je víc 
než opravených. Vodárenské sítě v centru jsou někdy 
i z předminulého století. Bez změny přístupu se z města 
stane za pár let stále rozkopané staveniště. Na rozvoj 
infrastruktury peníze nejsou.

MULTIHALA ZA 2 MILIARDY
Velikášský sen nad možnosti nejzadluženějšího města, 
které nemá na základní výdaje a nedotáhne včas ani 
vodopád v parku. Přesto už projekt spolykal miliony.

ZÁJMY DEVELOPERŮ PŘED OBČANY
Město skáče, jak vyvolení developeři pískají. Šantovka 
Tower má umetenou cestu, ač má vyrůst v ochranném 
pásmu památkové rezervace, kde řadoví občané 
a stavitelé do výšky stavět nesmějí.

OBČAN NA POSLEDNÍM MÍSTĚ
Transparentní vedení je jen na papíře. Investiční 
komise, která má kontrolovat stamiliony, 
se neschází, a co radnice plánuje, netuší ani 
zastupitelé. Vyřídit něco na magistrátu znamená 
pro občana překážkový běh. A participativní 
rozpočet? Zapomeňte!

1

2
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 Kartel SPOLU dál  
 u vlády, nebo svěží 
 vítr na radnici?

V  Olomouci jsme dlouhodobě 
svědky znepokojujícího zamrznutí 
vládnoucí sestavy na radnici. Bě-
hem více než třicetiletého polis-
topadového vývoje zde nedochází 
k dostatečné alternaci moci mezi 
vládnoucími a opozičními strana-
mi. Olomoučtí lidovci se účastní 
vládnutí nepřetržitě 32 let, ODS 
je u moci od roku 1994 a bez pře-
stávky pak posledních 20 let. Došlo 
k dlouhodobému rozdělení politic-
ké moci mezi tyto strany, a vznikl 
tak dlouhodobý mocensko-stra-
nický kartel. Součástí kartelu byla 
dlouho i ČSSD, která strávila u moci 
dohromady 24 let. Ta už však byla 
nucena kartel opustit kvůli ztrátě 
voličů. Nahradilo ji hnutí ANO. 

Na počátku dubna jsem napsala 
komentář „Zadluženost města jako 
výsledek mocenského kartelu“. Člá-
nek vzbudil poměrně velký rozruch, 
pochopitelně u vládnoucích olomo-
uckých stran a některých jejich po-
litiků. Pojem „kartel stran“ ani jeho 
obsah jsem si však nevymyslela. 
Jde o odborný politologický termín. 
V 90. letech 20. století s ním přišli 
špičkoví politologové Richard S. Katz 
a Peter Mair (1995). Detailně popsa-
li, co to je tzv. kartelová strana, jak 
vypadá vytvoření kartelu mezi po-
litickými stranami a co tato situace 
obnáší pro voliče:

„Kartel stran snižuje možnost po-
trestat jednotlivé strany nepřízní 
voličů… V podstatě se vytvořil mo-
del kontroly volebního soupeření 
kartelem… Vliv voleb zůstává za-
chován, ale pouze do té míry, že 
výsledek rozhoduje o  postavení 
jednotlivých stran (frakcí) uvnitř 
kartelu.  Strany se tak v podstatě 
snaží ovládnout průběh volební 

kampaně. Cílem je zachovat sta-
bilitu celého kartelu a eliminovat 
možnost volební porážky. Výraz-
ný volební neúspěch některého 
z členů kartelu ohrožuje stabilitu 
celku a funkčnost koalic na všech 
úrovních politiky. Rizikem je zvy-
šování nákladů na nová jednání 
a  vyvažování sil uvnitř kartelu, 
které by mohly posilovat politic-
ké subjekty mimo kartel. Strana 
kartelu má proto tendenci tlumit 
soupeření mezi jednotlivými ,frak-
cemi‘. Politika se stává profesí 
( job) orientující politiky na za-
jištění si co nejdelší politické ka-
riéry... Stabilita je důležitější než 
velký politický úspěch, který může 
být příčinou ,nebezpečných‘ změn. 
Politika se stává více zaměstnáním 
pro politiky než službou veřejnos-
ti. Kartel stran se tedy vyznačuje 
vysokou mírou vzájemné tolerance 
a solidarity umocněné poznáním, 
že žádná z  hlavních stran není 
dlouhodobě vyřazena z účasti na 
vládě. Rozložení politických sil 
málokdy přináší jasné vítězství 
jedné politické straně.“

Sami čtenáři mohou posoudit, na-
kolik se tento čtvrt století starý popis 
z  pera renomovaných zahraničních 
odborníků hodí na dlouhodobou olo-
mouckou realitu. Přestože je řada ne-
gativních dopadů kartelu patrná již 
z citovaného textu, můžeme se ptát 
dále: Proč je jakýkoli politický kartel 
špatný? A proč je v demokratické po-
litice tak důležité časté střídání vlád 
u moci (v celostátní i lokální politice)?

Voliči se ve volbách vyjadřují, zda 
jsou s  aktuální politikou vládních 
stran spokojeni, či nikoliv. Voleb-
ní výsledky jsou určitým zrcadlem 
fungování jednotlivých stran a jejich 
čelných politiků. Voliči mají možnost 
pokračovat v podpoře vládnoucích 
stran, nebo jejich vládě vystavit 
stopku. To je případ, kdy se k moci 
dostává opozice a do opozičních la-
vic naopak usedá předcházející vlád-
ní garnitura. 

V  čem je problém v  Olomouci? 
K úplné výměně vládnoucích stran 
zde ani jednou za celých 32 let nedo-
šlo. V koalici pokaždé zasedla KDU-
-ČSL a takřka vždy také ODS. Zna-
menalo to, že ve všech nastavených 
procesech na radnici i ve způsobech 
politické spolupráce v  zásadě fun-
govala značná kontinuita a ke škodě 
města i  prohlubování negativních 
vzorců této spolupráce. Konkrétněji 
např. vytvoření vazeb mezi politiky 
s obdobnými mocensko-politickými 
či mocensko-ekonomickými zájmy 
a  utužení dlouhodobých vazeb na 
ekonomické zájmy lobbistických sku-
pin ve městě. Naopak efektivní role 
politické opozice postupně oslabova-
la tím, jak nebyla schopna vstoupit 
do tohoto dlouhodobě zaběhnutého 
modelu a stát se reálnou alternativou. 
Čas od času se sice radniční koalice 
mírně obměnila, tu vstoupila nová 
strana, tu se změnilo pořadí vítězů. 
Nikdy ale na radnici vlastně nezavál 
zcela nový, svěží vítr, který by přine-
sl potřebné zpřetrhání dlouhodobých 
politických vazeb a neúměrného vli-
vu některých politiků, popřípadě na 
ně napojených lobbistických skupin 
či jednotlivců. 

V letošních komunálních volbách 
kandiduje v Olomouci poprvé koaliční 
subjekt SPOLU, složený z ODS, KDU-
-ČSL a TOP-09. Jde o subjekt, který 
v  podzimních sněmovních volbách 
kandidoval jako spojená politická hráz 
proti posilování moci Andreje Babiše 
a vítězství hnutí ANO. Tato středo-

pravicová kandidátka tří stran byla 
ve volbách úspěšná a Andrej Babiš se 
podruhé nestal českým premiérem. 
Hlavní cíl se naplnil. Ve vládě zasedly 
opoziční strany a došlo k potřebnému 
vystřídání u moci. Jenže jaký cíl může 
mít spojení těchto sil v  olomouc-
kých komunálních volbách? Volič 
asi nemůže věřit tomu, že to má být 
odstavení od moci hnutí ANO, když 
s ním ODS i KDU-ČSL vládly v před-
chozích čtyřech letech v koalici na 
radnici. Jde spíše o  marketingo-
vé využití úspěšné značky SPOLU 
ze sněmovních voleb a  využití tzv. 
rebrandingu k zamaskování kartelové 
podstaty spojenectví ODS a KDU-ČSL,
v tomto případě navíc včetně TOP 09.
Nová značka SPOLU je jen novou ná-

lepkou zakrývající starý známý kartel 
těchto stran v Olomouci. 

Olomoucké politice chybí svě-
ží vítr, který by vyvětral zatuchlé, 
kartelové prostředí na radnici. Svěží 
vítr mohou přinést nové osobnos-
ti bez výše popsaných vazeb. Rada 
města potřebuje zásadní, nikoliv jen 
kosmetickou proměnu. Voliči mají 
v  letošních volbách dvě možnosti. 
Buď si opět zvolí strany olomoucké-
ho kartelu, které jsou zodpovědné 
za katastrofální stav městské kasy 
a za řadu dalších hříchů (viz níže) – 
nebo se rozhodnou dát šanci a silný 
mandát opozičním stranám a jejich 
novým osobnostem, které si žádný 
z těchto průšvihů s sebou do voleb 
nenesou.



KONEČNĚ
FUNGUJÍCÍ 

MĚSTO

7www.proolomoucapirati.cz

Za „boží“ Olomouc 
aneb Chvála detailu 

Jedním z velkých úkolů magistrátu 
je usilovat o město, které je krásné 
a funkční. Jsou přitom velká témata 
a  malá témata. Tím velkým je na-
příklad diskuse o výškové regulaci 
a s ní související hrozbě poškození 
historického centra. Nás ale musí 
zajímat i menší témata, jako je péče 
o detaily, zdánlivé drobnosti, které 
však kazí dojem z úžasného celku, 
kterým Olomouc je či má šanci být.

Vedení města je na jedné straně 
samo investorem a správcem objektů 
a zařízení, které tvoří jeho tvář. Na 
druhé straně je účastníkem a part-
nerem při realizaci staveb ovlivňují-
cích obraz města, které realizují jiné 
subjekty. Ve zvládání obou rolí má 
velké rezervy.

Za selhání při realizaci stavby, vý-
znamné pro tvář města, lze označit 
nedávno otevřený most přes Moravu 
u Bristolu. Způsob osazení některých 
z četných sloupů na povrchu chod-
níků je snad vhodný pro nákladové 
nádraží, ale ne, pokud je na dohled 
od městské památkové rezervace. 
Kovové plotny s přiznanými šrouby, 
opatřené žlutočernými pruhy, jsou 
velmi nepohlídaným detailem.

Jako příklad nezvládnuté role 
investora lze považovat jednu z nej-
větších akcí novodobé historie, vý-
stavbu přednádražního prostoru. 

V oblasti detailu je až traumatizující 
provedení elektrických rozvaděčů 
na sloupech semaforů přechodů pro 
chodce. Tyto průmyslové výrobky, 
určené snad někam do technických 
místností, se nacházejí v zorném úhlu 
na sloupech semaforů, které v bez-
prostřední blízkosti denně míjí tisíce 
kolemjdoucích.

Údržba majetku ve správě města 
na tom není lépe a přináší nepočí-
tané množství ošklivých detailů. 
Poškozená dlažba na schodech do 
podchodu, neudržované přístřešky 
zastávek MHD, to je vizitka neschop-
ného či nefungujícího města.

Záleží přitom na ochotě politiků 
obklopit se kompetentními lidmi, 
naslouchat jim, vytvořit s nimi profi  
tým, schopný připravit kvalitní a bez-
chybný projekt. Jsou vynakládány ve-
řejné prostředky, s nimiž se má hos-
podařit maximálně odpovědně. To je 
povinností politika vůči občanům.

Krása nejsou jen sochy a obrazy, 
ale i kvalitní architektura staveb a ve-
řejného prostoru. Ta vychovává a for-
muje mladou generaci, ta je vizitkou 
pro návštěvníky našeho města.

Jak pravil architekt brněnské vily 
Tugendhat Miese van der Rohe: „Bůh 
je v  detailech.“ Pojďme se pokusit 
udělat z  Olomouce zvýšenou péčí 
(nejen) o detaily „boží“ město.

Jak ušetřit půl 
miliardy za 4 roky?

Odpověď je jednoduchá – stačí splá-
cet to, co stejně splácet musíme, a ne-
brat si další velké úvěry. Od roku 2023 
činí roční splátka zhruba 170 milionů, 
tu si stačí vynásobit čtyřmi. Olomouc 
se v poslední řadě volebních obdo-
bích točila v kruhu: nové vedení má 
nejdříve velké oči a sliby, následně 
však málo peněz (mj. kvůli splácení 
dluhu předchůdců), takže si vezme 
nový úvěr… a po volbách nové vedení 
opět velké oči a sliby atd. atd.

Za poslední 4 roky se i díky velké-
mu tlaku ProOlomouc a Pirátů poda-
řilo přesvědčit občany a radní měs-
ta, že další prohlubování dluhu není 
přijatelné. Současné radě se podařilo 
snížit dluh z  1,86 na 1,76 miliardy. 
Tedy jen velmi symbolicky o cca 100 
milionů a jen za tu cenu, že si nabrala 
nový velký úvěr a zbavila se pozemků 
a bytových domů, aby takzvaně „vy-
šla“. Tak si péči řádného hospodáře 
nepředstavujeme. Proto v příštím vo-

lebním období snížíme zadluženost 
minimálně o 500 milionů korun. 

Nebudeme si stavět předražené 
pomníky za cenu dalšího zadlužová-
ní. Megalomanské plány navíc mohou 
přerůst přes hlavu, jako třeba projekt 
multifunkční arény na místě zimá-
ku. Tyto představy postupně všich-
ni opouštějí, protože je jasné, že na 
arénu nebudou peníze. Projekt už ale 
v průběhu posledních 4 let stačil spo-
lykat přes 10 milionů korun, za které 
by se dalo opravit třeba několik kilo-
metrů chodníků. 

Nebudeme prodávat strategické 
pozemky nebo domy, ani nedáme ko-
houta z orloje do zastavárny. Budeme 
místo toho hledat úspory v provozu 
a  investovat do menších projektů, 
které jsou velmi potřeba – zeleň, ener-
getická opatření na městských budo-
vách, úsporná osvětlení, investice do 
digitalizace, opravy chodníků, laviček, 
dětských hřišť, stavby cyklostezek, 
estetická řešení kontejnerů, stojany 
na kola. Na takové projekty navíc exi-
stují národní a evropské dotace, které 
můžeme a umíme využít.

Jde to. Pojďme dostat Olomouc 
z koloběhu dluhů. Snížíme výši roční 
splátky, nebudeme muset platit mili-
ony na úrocích, a uvolníme si tak ruce 
pro budoucí důležité velké investice 
do rozvoje města.

III

BEZ DLUHŮ A S OBČANEM 
NA PRVNÍM MÍSTĚ

 ■ Snížíme dluh o půl miliardy do 
příštích voleb
 ■ Prioritně menší investice s rychlým 
efektem pro občany: přechody, 
chodníky, osvětlení, zeleň, mobiliář
 ■ Revize velkých investic: konec miliar-
dových omylů, žádný další aquapark! 
 ■ Budeme opravovat školy, cesty, 
bazény i zimák. Potřebujeme nové 
odpadové centrum, budovu pro 
magistrát i protipovodňové úpravy
 ■ Dokončíme revitalizaci sídliště na 
Povlu a oživíme další sídliště
 ■ Investujeme do energetických úspor, 
které ušetří kasu i životní prostředí
 ■ Financování divadla, fi lharmonie 
a profi  sportu pod kontrolou

ÚŘAD BUDE DOBRÝ SLUHA, 
A NE ZLÝ PÁN

 ■ Rozjedeme skutečnou digitalizaci. 
Úřady musí obíhat data, ne lidé!
 ■ Chytré město není nefunkční 
lavička s wifi  – umí pracovat s daty, 
navrhovat optimalizace a zlepšovat 
život občanů
 ■ Spustíme městský online portál 
podobný e-shopu, kde zařídíte 
maximum  
 ■ Zreformujeme magistrát: pravá ruka 
musí vědět, co dělá levá, více osobní 
zodpovědnosti, lepší plánování
 ■ Skutečný městský architekt 
s autoritou

OBČAN FIRST! TRANSPARENTNÍ 
MĚSTO, O NĚMŽ SPOLUROZHODUJETE

 ■ Informovanost občanů o denních 
věcech i velkých záměrech bude 
samozřejmostí
 ■ Větší podpora komunitního života 
v městských částech
 ■ Konečně participativní rozpočet: 
ročně 15 milionů na projekty podle 
výběru občanů
 ■ Transparentní město: násobně víc 
informací zveřejněných jako otevřená 
data – čitelné smlouvy, rozklikávací 
rozpočet, data o dopravě (aktuální 
poloha MHD, obsazenost parkovišť), 
o znečištění ovzduší atd.

Viktor 
Tichák

Martin
Lubič

Má-li zůstat Olomouc 
krásnou, musí takovou 
být i v detailech. Vedení 
města si musí zdánlivé 
drobnosti pohlídat, 
aby výsledek nebyl 
tak traumatizující, 
jako například v celém 
přednádraží. 

”

Osvobodíme Olomouc 
z koloběhu dluhů. 
Uvolníme si ruce pro 
důležité investice do 
rozvoje města. 

”

Rozpočet města Olomouce 2022
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dluh v r. 2022 
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do roku 2026 
snížíme dluh na
1,256 miliardy Kč

každý rok 
ušetříme minimálně 
125 milionů Kč
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Chceme inspirovat 
všechny skupiny 
občanů, aby se zajímaly 
o místní politiku.

”

Stagnující radnice potřebuje nový impuls
(...pokračování rozhovoru ze strany 1)
Na čem staví spojení Pirátů a ProOlo-
mouc a co si od spolupráce slibujete?
Tomáš: Koalice se osvědčily např. 
v posledních krajských volbách. Mají 
jasný účel – zvyšovat politickou sílu. 
Ačkoliv ProOlomouc skončila v  po-
sledních komunálních volbách na 
druhé příčce za ANO, nepodařilo se 
vyjednat skutečně reformní koalici, 
protože k  tomu u  tehdejšího vítěze 
chyběla vůle. ProOlomouc se s  olo-
mouckými Piráty shoduje ve většině 
politické agendy, jak dokazují i hla-
sování v zastupitelstvu. Koalici jsme 
uzavřeli proto, abychom ve volbách 
zvítězili a spustili reformy, které už 
nelze odkládat.
Viktor: Piráti jsou politická strana, 
která působí na všech úrovních poli-
tiky a drží si své hodnoty. Mezi nejdů-
ležitější patří transparentnost nebo 
zapojení občanů. ProOlomouc staví 
na podobných hodnotách. Vzájemně 
jsme se podporovali a spolupracova-
li v  rámci zastupitelstva už během 
předchozího volebního období. Jako 
koalice můžeme být důvěryhodní jak 
pro mladé voliče, tak pro olomouc-
ké patrioty. Chceme ale inspirovat 
všechny skupiny občanů, aby se za-
jímaly o místní politiku.

Jak vnímáte politické soupeře a svůj 
koaliční potenciál?
Tomáš: Oba naše „úhlavní soupeře“ 
– ANO i koalici SPOLU – považujeme 
za možného povolebního partnera. 

Výhodou ANO je, že vnímá dlouhodo-
bé problémy olomoucké radnice a má 
snahu problémy řešit, byť ne s  po-
třebnou razancí. Tam, kde má ANO 
handicap – hnutí je produktem jed-
noho velkopodnikatele – leží naopak 
přednost koalice SPOLU: jde o spoje-
ní stran v principu demokratických. 
Náš koaliční potenciál určí až volební 
výsledky. Chceme provést na radnici 
více změn než naši možní partneři, 
nejsme proto jejich přirozenou první 
volbou. Součástí nové rady města se 
staneme jen tehdy, pokud si nás voli-
či zřetelně vyberou. A čím větší důvě-
ru dostaneme, tím větší budeme mít 
mandát k potřebným změnám. 

Pokud si vás voliči skutečně vyberou 
a budete se v příštích 4 letech podílet 
na vedení města, jaké konkrétní změ-
ny budete prosazovat?
Viktor: Nepřicházíme s revolucí, chce-
me ale větší výkonnost a  kvalitu. 
Opustit mentalitu zajetých kolejí, kde 
spousta věcí „nejde“, a naopak hledat 
cesty; pomáhat, spolupracovat, inici-
ovat. Politiku i jednotlivá řešení bude-
me dělat s rozmyslem, kvalifi kovaně 
a v přímém dialogu s obyvateli.
Tomáš: Mimo domácích úkolů, které 
považujeme za povinnost – udržet 
kvalitu služeb občanům při zlepšování 
hospodaření –, je výzvou budoucnost 
města. Ekonomicky těžké období Olo-
mouc překoná. Budoucí Olomouc zů-
stane historickým pokladem, ale bude 
to také město s přibývajícím obyvatel-

stvem, rostoucí ekonomikou, s lepším 
stavem veřejného prostoru a zdravější 
příměstskou krajinou. I když se tako-
vé výsledky projeví v horizontu více 
desetiletí, musíme na konkrétních 
opatřeních a projektech začít praco-
vat už dnes.

Jaké jsou vaše motivace pro zájem 
o veřejné dění a vstup do politiky?
Viktor: O  dění v  Olomouci jsem se 
zajímal od dětství. Pamatuji si, že 
jsem poprvé vnímal nespokojenost 
ve svých sedmi letech při povod-
ních v roce 1997, při kterých tehdejší 
primátor odjel na dovolenou k moři. 
Můj dědeček byl známým olomouc-
kým historikem a rád místní změny 
dokumentoval, fotil růst budov, kři-
žovatek, komínu teplárny. Při prohlí-
žení těch fotek jsem si postupně začal 
uvědomovat, že to, co jsem dosud bral 
jako nezvratná fakta, či dokonce vti-
py, jsou výsledky komunální politiky 
a že to tak být nemusí…
Kateřina: Můj zájem o  komunální 
politiku začal díky mé profesi – nej-
prve velmi pozvolna přes komunitní 
plánování sociálních služeb, později 
v tzv. pracovních skupinách. V nich 
se ale až do dneška často jen udržuje 
status quo, nebo se přerozdělují pro-
středky v symbolické výši. Po odcho-
du na mateřskou jsem i jako občanka 
začala narážet na další oblasti, které 
stagnují a  jsou z pozice jednotlivce 
neovlivnitelné – např. oblast před-
školního a  základního vzdělávání, 

dostupnost volnočasových aktivit 
či vybavenost dětských hřišť. Tohle 
chci změnit.
Tomáš: Okolo roku 2000 jsem za-
čal aktivně komentovat dění na poli 
městských investic, územního plánu 
a rozvoje města. Věci jsem se snažil 
ovlivnit a zlepšit. Tehdy šlo o před-
nádraží a Palác Morava, následovalo 
mnoho dalších témat vč. Východní 
tangenty, aquaparku či Šantovky 
Tower. V roce 2014 jsme pak založili 
s podobně naladěnými kolegy hnutí 
ProOlomouc s  cílem rozvíjet město 
kvalifi kovaněji a kompetentněji. V mi-
nulých volbách ocenili voliči naši čin-
nost druhým nejvyšším počtem hlasů, 

nyní usilujeme v  koalici s  místními 
Piráty o vítězství. Stagnující radnice 
nutně potřebuje nový impuls.

Jedním z olomouckých „evergreenů“ je 
přesunutí Charity z centra města. Katko, 
jaký je váš názor jako člověka, který se 
problematikou odborně zabývá?
Kateřina: Přála bych si, aby se v soci-
ální oblasti přestalo redukovat téma 
bezdomovectví na přestěhování „Cha-
rity“ z centra někam na okraj, jakko-
liv přesun denního centra podpoříme. 
Z dalších velkých měst je zřejmé, že 
cestou je transformace velkých slu-
žeb, které pojmou všechny potřebné, 
na vícero menších a  jejich decen-
tralizace. Místo budování drahých 
pobytových služeb pro seniory chceme 
prosadit citlivé propojení neformální 
pomoci v rodině a komunitě s profe-
sionální a opravdu dostupnou péčí.

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

KŘÍŽOVKA O TRIČKA
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SLEDUJTE NÁS:

proolomoucapirati.cz

CHCETE NÁM POMOCI?
Potřebujeme síly a pomocnou ruku formou:

 ■ roznosu volebních novin,
 ■ vyvěšení banneru na domě,
 ■ přípravy akcí v ulicích města.

Pište nebo volejte Michalu Langerovi: 
michal.langer@pirati.cz | +420 770 113 650

Pokud byste nás chtěli podpořit fi nančně, stačí 
si na dary.pirati.cz zvolit kampaň „Udělejme 
z Olomouce konečně moderní a krásné město“. 

QR kód na darovací portál zde:


