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Co vás přimělo k tomu, že se aktivně 
angažujete v olomoucké komunální politice?

DK: O dění v Olomouci  se zajímám už více než 
15  let.  V  roce  2002  jsem  se  například  účastnila 
aktivit  proti  výstavbě  multifunkčního  komplexu 
Palác Morava v místech dnešního tržiště. Projekt 
se podařilo zastavit a tržiště se podařilo na tomto 
místě uhájit. Tehdejšímu, ale ani pozdějšímu ve-
dení města se však zatím nepodařilo tento prostor 
zkultivovat,  i když o této potřebě se stále mluví. 
Kolem roku 2005 jsem se účastnila protestů proti 
výstavbě aquaparku z veřejných rozpočtů. Bohu-
žel  se nakonec potvrdila naše obava,  že projekt 
bude ztrátový. Od občanské angažovanosti jsem 
logicky přešla k tomu, že se věci snažím ovlivňo-
vat i z pozice zastupitelky města, i když z opoziční 
lavice to jde těžko.

AJ:  Rád  bych  jen  Dominiku  doplnil,  že  jsem 
v tomto volebním období v radě města prosazo-
val vyhlášení architektonické soutěže na podobu 
tržiště, bohužel koaliční partneři ji odmítli. A proč 
jsem se tedy rozhodl angažovat v olomoucké ko-
munální politice? Vždycky  jsem měl  zájem o ve-
řejné dění, už na univerzitě jsem byl členem aka-
demického senátu. Chtěl  jsem se aktivně zapojit 
a ne jen nadávat u piva.

Jak se ocitnou současný náměstek a opoziční 
zastupitelka na jedné kandidátce?

AJ:  Jedním  z  velkých  problémů  dnešní  politiky 
na všech úrovních  je  její  roztříštěnost. Olomouc-
ká TOP 09 se rozhodla pro spojení s nezávislými, 
protože  jsou  nám  jejich  názory  velmi  blízké.  Že 
v probíhajícím volebním období působili v opozi-
ci je fakt, na rozdíl od jiných jsou aktivními a kon-
struktivními zastupiteli.

DK: Velká část nezávislých kandidovala v minu-
lých volbách za sdružení Občané pro Olomouc, 
které bylo složeno z nezávislých osobností, Zele-
ných a Pirátů. Projekt se nepodařilo udržet, obě 
zmiňované  politické  strany  se  rozhodly  jít  svou 
vlastní cestou. V průběhu posledních čtyř let se 
však  ukázalo,  že  názorově  i  programově máme 
velice blízko právě k TOP 09. Ta často na jedná-
ní  Rady  města  Olomouce  předkládala  důležité 
materiály,  které  bychom  sami  podpořili,  radou 
však  nakonec  neprošly.  Rozhodli  jsme  se  tedy 
spojit síly, abychom v budoucnu měli dohroma-
dy silnější postavení. Zásadní věci, které se tehdy 
prosadit  nepodařilo,  by  tak  v  příštím  volebním 
období  mohly  projít.  Mám  na  mysli  například 
změnu  územního  plánu,  která má  stanovit  výš-
kové limity v areálu bývalého Mila, protože to je 
jediné místo ve městě, kde nyní žádné omezení 
výšky budov není.

Můžete uvést to nejdůležitější, co se 
za uplynulé čtyři roky podle vašeho názoru 
v Olomouci změnilo k lepšímu?

AJ: Troufám si tvrdit, že se výrazně zlepšila situa-
ce týkající se informování o zásadních záměrech 
města. Realizovali jsme desítky veřejných projed-
nání, zajímáme se i o názory a pohledy obyvatel 
v  lokalitách,  kde  se  připravují  rekonstrukce  či 
jiné  investice.  Prosadili  jsme  řadu  koncepčních 
dokumentů,  zejména  Strategický  plán  rozvoje 
města  a  Plán  udržitelné městské mobility.  Tyto 
materiály  pozitivně  ovlivní  budoucí  život  všech 
Olomoučanů.

DK:  Velký  posun  vnímám  zejména  v  oblasti 
ochrany  životního  prostředí.  Probíhá  obnova 
historických  parků,  projekt  „Zelená  brána“  vra-
cí přírodu do ulic –  jen díky němu  letos v Olo-
mouci  přibylo  240  nových  odolnějších  stromů, 
které navíc doplní více než 4 tisíce keřů. Radnice 
zpracovává  studii  „Modrozelené  infrastruktury“ 
k zadržení dešťové vody ve městě, což je zvláště 
v dnešní době velmi aktuální problematika. Mu-
síme napnout veškerou sílu k udržení této „deš-
ťovky“ ve městě, abychom ji bez užitku neposí-
lali kanály pryč.

Na čem by se podle vás mělo ještě 
zapracovat?

AJ:  I  přesto,  že  město  dlouhodobě  podporuje 
kluby  pro  seniory,  zvýhodňuje  dříve  narozeným 
cestování MHD a podporuje jejich kulturní vyžití, 
je v této oblasti stále co zlepšovat. 

Náměstek primátora Aleš Jakubec a nezá-
vislá zastupitelka Dominika Kovaříková před-
stavují město vstřícné všem generacím.
Myslíte si, že je možné organické spojení 
dvou subjektů, z nichž jeden reprezentuje 
radniční koalici a druhý konstruktivní opozi-
ci? V letošních komunálních volbách v Olo-
mouci se tato nevídaná věc podařila, TOP 
09, kterou reprezentuje náměstek olomouc-
kého primátora Aleš Jakubec, se spojila s ak-
tivními nezávislými osobnostmi, v jejichž čele 
je opoziční zastupitelka Dominika Kovaříko-
vá. Proč se rozhodli spojit síly? Co patří mezi 
priority pro nadcházející volební období? 
Odpovědi na tyto a další otázky naleznete 
ve speciálním dvojrozhovoru.

ZKUŠENOSTI
ROZHODUJÍ!

pokračování na str. 2
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DK: Přesně tak. Je řada seniorů, kteří žijí v měst-
ských bytech, město by mohlo například zlepšo-
vat  bezbariérovost  těchto  domů  vybudováním 
nájezdových ramp tam, kde je to možné.  Už jsem 
o  této  možnosti  v  případě  jednoho  takového 
domu jednala se Správou nemovitostí Olomouc. 
Věřím,  že  se  v  rozpočtu  města  najdou  peníze 
na podobná zlepšení.

AJ:  Se  snižováním  bariér  souvisí  také  například 
námi  podporované  rozšíření  tramvajové  trasy 
do fakultní nemocnice. Tramvaj by pacienty i ná-
vštěvníky  dovezla  až  do  samého  středu  tohoto 
areálu.  Samozřejmě  chceme  pokračovat  v  opra-
vách  chodníků,  budování  nových  a  bezpečných 
přechodů  pro  chodce  a  cyklostezek.  Čím méně 
bariér ve městě bude,  tím  lépe se nám po něm 
bude  pohybovat.  Chceme  ale  vyřešit  i  zdánlivé 
„maličkosti“, aby se například k  likvidaci plevele 
na veřejných plochách ve městě nepoužívaly pro-
blematické herbicidy, aby se obecně omezily che-
mické postřiky a aby ve městě bylo více  laviček, 
stinných a příjemných míst k odpočinku i aktivní-
mu trávení volného času.

Co se Vám na Olomouci líbí? 

AJ: Olomouc je pro mě domov. Je to město plné 
historie  a  kultury,  které  z  jeho  poklidu  probouzí 
Univerzita  Palackého  se  svými  studenty.  Je  zde 
řada krásných míst, a to nejen v parcích, kde mů-

žete  trávit  čas  s přáteli.  Rodinám s dětmi nabízí 
všestranné vyžití, je však přátelské i k seniorům či 
osobám se speciálními potřebami.  

DK:  Její  poloha.  Nikam  není  daleko,  všude  se 
dá dojít pěšky nebo se přiblížit MHD.  Kdo chce 
do přírody, může si na kole vyjet do Litovelského 
Pomoraví  nebo  vlakem  do  Jeseníků,  kam  cesta 
trvá jen něco málo přes hodinu. Myslím si taky, že 
spousta věcí ve městě funguje docela dobře. Mám 
například  vlastní  dobré  zkušenosti  třeba  s  drob-
nými  opravami  chodníků.  Často  si  lidé  stěžují 
na viklající se dlaždičky, na to, že  je chodník roz-
bitý. Nevím, nakolik je známo, že na internetových 
stránkách Technických služeb města Olomouce je 
formulář, kde lze takové závady hlásit. Sama jsem 
se  již  několikrát  přesvědčila,  že  po  ohlášení  roz-
bitého chodníku došlo velmi brzy k jeho opravě. 

A co byste Olomouci a jejím obyvatelům 
popřáli?

AJ: Město je živý organismus a jeho rozvoj musí 
pokračovat.  Přál  bych  proto  nám  všem,  aby  se 
v následujících letech podařilo naplňovat rozvojo-
vé vize, aby nezůstávaly jen na papíře. Například 
řešení našeho největšího problému, kterým je po-
dle mě doprava.

DK: Olomouci  chci  popřát,  aby byla příjemným 
místem k životu. A tím bude tehdy, když my všich-
ni, kdo v ní žijeme, budeme k sobě navzájem pří-
větiví a ochotní si naslouchat a pomáhat.

Jedním  z  témat,  které  se  táhne  programy  snad 
všech  stran  a  hnutí  kandidujících  v  podzimních 
volbách jako červená nit, je zeleň. Téma, kterému 
v minulých volbách byla věnována spíše jen okra-
jová pozornost. Letos je tomu však jinak a důvodů 
je hned několik.

První a asi nejlogičtější důvod je, že nás pomalu 
dohánějí klimatické změny, které způsobují teplej-

ší léta chudá na srážky. Právě končící léto bohužel 
v tomto trendu není výjimkou. Potřebu funkční ze-
leně si tak již uvědomuje podstatně více lidí. 

Přítomnost  nezávislých  kandidátů  na  kandidátce 
TOPky, kteří se např. v minulosti angažovali v ak-
tivitách souvisejících s ochranou přírody a životní-
ho prostředí, je tak zárukou toho, že to se zelení 
ve městě myslíme vážně a že z naší strany nejde 

jen o vyhledávání líbivého tématu ke zviditelnění 
se před volbami.

Co tedy v oblasti zeleně chceme:
•  budeme vysazovat  stromy  v ulicích  tam,  kde 
chybí a kde to dovolují místní podmínky

•  o již vysazené a vzrostlé stromy budeme pro-
střednictvím  technických  služeb  pečovat  tak, 
aby se nemohlo stát, že budou ohrožovat oko-
lí např. pádem větví

•  rozšíříme  květinovou  výzdobu  na  sloupech 
veřejného  osvětlení  v  historickém  centru 
a  na  důležitých  komunikačních  tepnách  v  ji-
ných částech města

•  budeme budovat další květinové záhony, aby 
se Olomouc opět mohla pyšnit názvem „Olo-
mouc – město květin“

•  dokončíme projekt revitalizace parků, v němž 
nejde  jen  o  kácení,  ale  především  o  novou 
koncepční výsadbu

•  při  údržbě  chodníků  postupně  ustoupíme 
od používání herbicidů s glyfosáty

No  a  protože  zeleň  je  závislá  na  dostatečném 
množství vody, jako jeden z hlavních cílů našeho 
dalšího působení  na  radnici  si  klademe uvedení 
do praxe studie modrozelené infrastruktury, což je 
souhrn opatření, která mají pomoci zadržet dešťo-
vou vodu ve městě.

Dominika Kovaříková

pokračování na str. 2

ZELEŇ V OLOMOUCI

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
volební lídr, náměstek primátora, vysokoškolský pedagog

Pochází z Výšovic na Prostějovsku, do Olomouce přišel po absol-
vování střední zemědělské školy studovat na Univerzitě Palackého. 
Jako  náměstek  primátora  má  na  starosti  zejména  rozvoj  města 
a jeho životní prostředí. Od roku 2003 působí jako vysokoškolský 
učitel na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. Svůj životní 
rozhled získal také díky řadě dlouhodobějších zahraničních pobytů 
a stáží, například v USA, v Anglii, Austrálii, či při studiu na Katolic-
ké univerzitě v belgické Lovani. Ve volném čase sportuje a kromě 
cyklistiky, běhu a volejbalu chodí na procházky do olomouckých 
parků se psem Montym. S manželkou Renatou mají čtyřletou dce-
ru Rozárku.

E-mail: ales.jakubec@top09.cz

Facebook: @alesjakubec09.

Mgr. Dominika Kovaříková
advokátka, zastupitelka města

Pochází z Kujav na Novojičínsku. Vystudovala gymnázium v Bílovci, 
do Olomouce přišla před více než dvaceti  lety studovat právnic-
kou fakultu a usadila se zde natrvalo. Provozuje vlastní advokátní 
kancelář, v níž pomáhá klientům v nejrůznějších životních situacích, 
působí rovněž jako externí vyučující na Univerzitě Palackého, kde 
přednáší základy práva a právo životního prostředí. Má ráda příro-
du a cestování, ráda se potkává s lidmi. Za jednu z nejdůležitějších 
oblastí  zájmu  společnosti  považuje  ochranu  životního  prostředí. 
V minulosti aktivně působila ve skautu a i nyní jsou pro ni skautské 
myšlenky stále vodítkem, jak bychom měli žít, abychom byli dob-
rými  lidmi. S manželem Petrem společně vychovávají  syna Vojtu 
a dceru Šárku.

E-mail: dominika.kovarikova@seznam.cz, tel. 603 279 603

Facebook: dominika.kovarikova.7,

LÍDŘI TOP 09 A NEZÁVISLÝCH
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Nezastupitelnou roli při pomoci lidem, kteří se ne 
vlastní vinou dostali do nepříznivé sociální situa-
ce, mají neziskové organizace, působící zejména 
v terénních a ambulantních sociálních službách.

Pomáhají rodičům dětí s mentálním či zdravotním 
handicapem nebo s poruchou autistického spek-
tra v každodenní psychicky i časově náročné péči 
o jejich děti, poskytnou jim účinně a včas potřeb-
né  informace o  tom,  kam  se mají  obrátit  a  kdo 
jim může pomoci. Dospělým lidem s handicapem 
pomáhají žít životem srovnatelným s jejich vrstev-
níky. Seniorům, kteří se již o sebe nedokáží sami 
postarat,  pomáhají  v  každodenní  péči  o  vlastní 
osobu a umožňují jim žít v přirozeném prostředí, 
na které byli zvyklí celý život. 

Z  vlastní  praxe  vím,  jak  je  tato  pomoc  důležitá. 
V  dnešní  době  útočí  někteří  politici  na  nestátní 
neziskové  organizace,  které  ale  často  nahrazují 
roli  státu,  mzdy  jejich  pracovníků  jsou  hluboko 
pod celostátním průměrem a např. náklady na te-
rénní  a  ambulantní  péči  jsou mnohem  nižší  než 
náklady na celoroční pobytová zařízení.

Role organizací, působících v sociálních službách, 
je pro osoby v nepříznivé finanční situaci nezastu-
pitelná, proto máme v našem volebním programu 
bo o zachování jejich financování alespoň v sou-
časné výši.

Anna Taclová

POMÁHEJME 
TěM, KTEŘÍ 
TO OPRAVDU 
POTŘEbUJÍ

Ing. Anna Taclová 
ředitelka neziskové organizace JITRO Olomouc, o.p.s. 
a neuvolněná členka Rady města Olomouce. 

Po  studiu  vysoké  školy  s  technickým  zaměřením byla  zaměstná-
na jako výzkumná a vývojová pracovnice, po doplňkovém studiu 
na  VŠE  pracovala  na  manažerských  pozicích  ve  finanční  sféře. 
V roce 2002 se rozhodla od základu změnit své profesní zaměření 
– začala působit v sociální oblasti, které se jako ředitelka neziskové 
organizace  JITRO  věnuje  dodnes.  Externě  vyučuje  na  Pedago-
gické  fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zajímá  ji historie 
Olomouce a  jejích památek, architektura, výtvarné umění, učí se 
vyřezávat dřevěné loutky. Fandí rugbyovému oddílu RC Olomouc, 
který vede děti a mládež k aktivnímu trávení volného času a pravi-
dlům fair play ve sportu i v životě.

Každý z nás má ve své rodině nebo okolí někoho, kdo potřebuje pomoc, 
protože z důvodu vysokého věku, zdravotního nebo mentálního handica-
pu se o sebe nemůže postarat sám nebo za pomoci své rodiny.

Naopak kolem nás žije spousta lidí, kteří by mohli pracovat, ale nechtějí, 
spoléhají se na sociální dávky a nezřídka vychovávají i další generaci, která 
po vzoru rodičů zneužívá sociální systém.

Neustále nyní slýcháme, že společnost je rozděle-
na. Abychom nebyli pouze shluk sobeckých indi-
viduí, náchylných podlehnout nejrůznějším dema-
gogiím a vábničkám, ale opravdová pospolitost, 
musí nás něco spojovat. Něco, s čím se budeme 
identifikovat, něco, čemu se od dětství učíme ro-
zumět - a to je příběh našich dějin, kultury a spo-
lečnosti.

Jsem ten poslední, kdo by popíral důležitost ma-
tematiky,  chemie  a  dalších  disciplín,  které  jsou 
nesmírně důležité pro vývoj  lidské civilizace,  ale 
vědy o člověku a vědy o společnosti jsou tu mimo 

jiné  i pro to, aby společnost znala a sdílela spo-
lečné hodnoty a cíle. Měli bychom si být vědomi 
toho,  že  humanitní  disciplíny  nepřinášejí  nějaké 
nadbytečné informace, ale informace životně dů-
ležité pro soužití lidské společnosti.

Je nezbytně nutné revidovat to, co učíme, jak to 
učíme, a kolik pozornosti čemu věnujeme. Naše 
společnost nebude pospolitá, nebudou-li děti se 
svými  učiteli  uvažovat  o  naší  poválečné  historii, 
nebude  pospolitá,  nenaučí-li  je  učitelé  číst  pří-
běhy o  lidských zkušenostech, osudech, slepých 
cestách, životních volbách a rozhodnutích.

Samozřejmě hlavním hybatelem změn musí být stát, 
tedy MŠMT. Město  je sice „jen“ zřizovatel  základ-
ních  škol,  školy nefinancuje,  ani  jim neurčuje  kon-
cepci a v  tomto ohledu nemůže ani stát suplovat. 
Ale jelikož je Olomouc univerzitní město a univerzi-
ta je nositelkou kreativního myšlení, může alespoň 
podpořit spolupráci základních škol s UP skrze cíle-
né projekty zaměřené na humanitní vzdělání.

Chceme-li žít v solidární a kooperující společnosti, 
musíme pro to něco udělat.

Jiří Hrabal

SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍCH 
šKOL A UNIVERZITy V ObLASTI 
VÝUKy HUMANITNÍCH 
DISCIPLín JE NEZbyTNÁ
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Bezpochyby by  si  zasloužila  reformovat, některé 
věci  se změnit  zkrátka musí. Nelze však zapomí-
nat na to, že jsme od svého vstupu do EU v roce 
2004  vždy  více  peněz  ze  společného  rozpočtu 
dostali, než do něj odevzdali. V Olomouci se  to 
podepsalo dost zásadně na tváři města: rozvoj in-
frastruktury i opravy historických domů a náměstí 
by byl stoprocentně bez evropských dotací těžko 
uskutečnitelný v takové míře.

Pojďme se podívat jen na pár příkladů ze všedního života.
Jistě se shodneme, že s rekonstrukcí Dolní náměs-
tí doslova rozkvetlo. Náklady na tuto akci dosáhly 
téměř 128 milionů korun, které by nejspíš město 
hledalo ve svém rozpočtu těžko a muselo by del-
ší dobu šetřit. Evropská unie tehdy pokryla 85 %  
z celkových nákladů - a to skutečně není málo. 

“Má  to  zpoždění,  nebo  mi  to  už  ujelo?”  Inteli-
gentní  zastávky  jsou  praktickou  a  moderní  sou-
částí městské hromadné dopravy. Važme si toho, 
že je máme - i když nejsou všude, máme náskok 
i před hlavním městem! Už v roce 2006 bylo spuš-
těno 51 digitálních označníků, které stály celkem 
23 milionů korun. Dohromady s označníky tehdy 
byly zakoupeny také nízkopodlažní tramvaje Trio 
a  zavedl  se  systém  preference MHD  v  městské 
dopravě. Na projekt za 140 milionů tehdy Evrop-
ská unie přispěla 99 599 805 Kč.

Když  už  jsme  u  hromadné  dopravy,  nemůžeme 
vynechat  nízkopodlažní  tramvaje  a  autobusy. 
Například v roce 2013 bylo pořízeno 14 tramvají 
VarioLF a 4 se opravily - celková hodnota investi-
ce byla asi 371 milionů korun. Město však platilo 

pouze cca 93 milionů. Jak je to možné? Olomouci 
se totiž podařilo získat 75% dotaci od unijního Re-
gionálního operačního programu Střední Morava.

Vzdělávání budoucích generací je jedna z nejdů-
ležitějších věcí, které má stát na starost. A k tomu 
je  třeba  i  hodně peněz  -  i  v  této  kategorii  nám 
Evropská unie pravidelně pomáhá svými penězmi 
na  budování  odborných  učeben  nebo  zavádění 
energeticky úsporných opatření (nejen) na základ-
ních školách. V případě ZŠ Hálkova to třeba bylo 
10 milionů  na  odborné  učebny, MŠ Hermanova 
a ZŠ Stupkova zase získaly na snížení energetické 
náročnosti 23,7 milionů korun.

Univerzita  Palackého  -  nejvýraznější  vzdělávací 
a vědecká instituce v našem regionu byla schopná 
získat miliardy korun na svůj rozvoj, obnovu mno-
ha historických budov a na vybavení. Tyto částky 
sice papírově vůbec nejsou věcí města, ale přesto 
zásadně ovlivňují, jak se nám tu žije a jaké máme 
možnosti.

Kolik  tedy město celkově  získalo? Celkem 3 mi-
liardy 140 milionů korun. To  je  výrazně více než 
roční rozpočet města!

Samozřejmě,  neznamená  to  si  nechat  “penězi 
zacpat ústa” a bát se být kritický vůči Evropské 
unii. Ale na misku vah bychom měli vždy přiložit 
i to, že by bez ní nevznikly mnohé další projek-
ty, na které by Olomouc samotná nejspíš peníze 
obtížně hledala. Ať už to je dobudování kanali-
zační sítě asi za miliardu korun, obnova vozové-
ho parku, zefektivňování fungování města nebo 
jeho  rozvoj.  Jsou  to  naprosto  zásadní  položky 
pro náš styl života.

Aleš Jakubec

Části Nový Svět a Nové Sady od nepaměti spo-
juje „polní“ cesta vinoucí  se kolem řeky Moravy 
ke Kojeneckému ústavu. Ještě v roce 2008 by si 
na tuto silnici s autem troufl jen velmi otrlý nebo 
velmi  trpělivý  řidič.  Silnice  vypadala  spíše  jako 
tankodrom  a  projet  ji  bez  poškození  auta  vyža-
dovalo zkušenost, znalost terénu a opravdu velmi 
pomalou  jízdu. Během celkové rekonstrukce Při-
chystalovy  ulice  v  letech  2009  –  2010  byla  tato 
silnice kvalitně zpevněna novým povrchem a vy-
užívaly  ji dokonce  i autobusy. Rekonstrukce byla 
v roce 2010 zdárně dokončena a zpevněné polní 
cesty začalo časem využívat mnohem více lidí. Je 
to totiž ideální zkratka v případě, kdy je provozem 
„ucpaná“ ul. Velkomoravská či je jakýmkoliv jiným 
způsobem zpomalený průjezd městem. 

Silnice,  která  vede malebným prostředím  kolem 
řeky,  je  však  stále  jenom  zpevněná  polní  cesta, 
která  nemá  ideální  sklon  pro  hustý  provoz  aut 
a stává se tak nebezpečnou. A to především pro 
rodiče s kočárky a malými dětmi, seniory, cyklisty, 
bruslaře, pejskaře,  kteří  všichni  tuto  silnici  hojně 
využívají.

Komise městské části Nový Svět, ve které  je za-
stoupena většina politických stran ze současného 
vedení města, proto jednohlasně souhlasila s po-
žadavkem obyvatel části Nový Svět, na vybudo-
vání bezpečného chodníku, který by obě městské 
části spojil. 

Na práci v KMČ je nejdůležitější ochota vzájemně 
spolupracovat, bez ohledu na politickou přísluš-
nost.  Dobrá  spolupráce  vede  k  dobrým  výsled-
kům, a ta v naší čtvrti Nový Svět funguje na 100%.

TOP  09  již  v  roce  2011  prosadila  pro  KMČ pří-
spěvek  ve  výši  300  tisíc,  které  komise  využívají 
na drobné opravy ve svých čtvrtích. Právě díky to-
muto příspěvku mohla KMČ Nový Svět podpořit 
zhotovení situační studie, díky níž může v násle-
dujících  letech vzniknout chodník,  který bezpeč-
ně spojí Nový Svět a Nové Sady. Cílem TOP 09 
je do budoucna tento příspěvek výrazně navýšit, 
aby měly komise volnější ruce v řešení aktuálních 
potřeb svých městských částí.

Isabela Pospíšilová

K ČEMU NÁM TA EVROPSKÁ UNIE JE?

DOČKÁME SE KONEČNě
NOVÉHO CHODNÍKU?
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Umožníme větší zapojení občanů do rozhodo-
vání o našem městě a chceme s nimi všechny 
úpravy veřejných prostranství i nadále projed-
návat. Budeme pokračovat v navyšování finanč-
ních prostředků pro komise městských částí.

Co už se nám podařilo:
•  zavedli jsme veřejná projednání k otázkám bu-
doucího rozvoje Olomouce

•  již v roce 2011 jsme prosadili finance pro ko-
mise městských částí

•  při návrzích úprav veřejných prostranství jsme 
vycházeli z názorů obyvatel

Doprava nám musí sloužit, ne nás zatěžovat 
a stresovat
Budeme dále prosazovat lepší prostupnost města, 
více cyklostezek a cyklostojanů, nových i oprave-
ných chodníků a přechodů pro chodce a naopak 
méně bariér, rozšíříme tramvajové trasy, například 
přímo do areálu fakultní nemocnice.

Co už se nám podařilo:
•  cyklisté mohou využít dalších téměř 9 km no-
vých stezek a připravili jsme plán do roku 2021 
na dalších 13 km tak, aby vznikala ucelená sít 
cyklokomunikací

•  prosadili  jsme  řídící dopravní ústřednu,  která 
od roku 2019 zlepší průjezdnost městem

•  zpracovali jsme vizi dopravy do roku 2030, je-
jíž naplnění výrazně zredukuje negativní dopa-
dy automobilové dopravy

 Zelené město je zdravé a příjemné
Zajistíme zdravé životní prostředí města bez che-
mických postřiků, s dostatkem vláhy, zeleně a pří-
jemných míst k odpočinku.

Co už se nám podařilo:
•  zahájili jsme obnovu historických parků
•  projekt „Zelená brána“ vrací přírodu do ulic
•  zpracováváme studii „Modrozelené infrastruk-
tury“ k zadržení dešťové vody ve městě

 Chceme živé, aktivní a kulturní město
„Oživíme“  památky,  zlepšíme  informovanost 
o kulturních a sportovních akcích, zlepšíme pod-
mínky pro amatérské sportovce, podpoříme spo-
lupráci UP se základními školami.

Co už se nám podařilo:
•  vytvořili  jsme webové  stránky  Sportuj  v Olo-
mouci a připravujeme spuštění stejnojmenné 
mobilní aplikace

•  podpořili jsme rekonstrukce a modernizace ZŠ 
a MŠ

•  prosadili jsme výstavbu workoutových hřišť
•  podpořili  jsme  rekonstrukci  Jihoslovanského 
mauzolea

Olomouc musí být pro všechny bezpečná a so-
lidární
Chceme město vstřícné ke všem generacím. Za-
chováme finanční podporu sociálních služeb, zvý-
šíme počet strážníků v ulicích.

Co už se nám podařilo:
•  podpořili jsme kluby pro seniory
•  zvýhodnili jsme cestování MHD a kulturní vyžití 
seniorů

•  podpořili jsme sociální služby pro osoby s han-
dicapem

Podrobný program naleznete na stránkách 
www.olomoucjetop.cz

CO CHCEME PROSADIT
CO SE PODAŘILO
Již osm let odpovědně přistupujeme k rozvoji města. Připravovali jsme pro vás dětská hřiště, cyklostezky, pracovali na obnově ulic, parků a náměs-
tí. Prosadili jsme řadu koncepčních dokumentů, zejména Strategický plán rozvoje města a Plán udržitelné městské mobility. Zapojili jsme veřejnost 
do rozhodování, nikdy jsme se nestali součástí klientelistických vazeb. Dělali jsme pro vás město lepší. Máme kompetentního zkušeného kandidáta 
na primátora, který se chce plně věnovat práci pro město a nebude kumulovat funkce. Chceme se i nadále podílet na rozvoji našeho města tak, aby 
bylo významným místem Evropy. Máme co nabídnout. 

Neslibujeme – jsou za námi výsledky. 

Vaše starosti jsou pro nás výzvou.

Jsme připraveni je řešit!

#olomoucjetop

a  nezávislí
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Lidé na naší kandidátce nejsou náhodně vytažené 
„trumfy z rukávu“. Více než 25 z nich již pracovalo 
ve svém volném čase v komisích městských částí 
či odborných komisích města, a mají tedy dobrou 
představu o tom, jak město funguje. Řada z nich 
se podílí i na činnosti různých neziskových spolků, 
které  zlepšují  život  v  Olomouci.  Na  kandidátce 
najdete také řadu odborníků, kteří patří ke špičce 
ve své profesi. Jedním z nich  je prof. MUDr. Pa-

vel  Horák,  CSc.,  známý  lékař-revmatolog  nebo 
psycholožka  Jana  Procházková  Libíčková.  Jede-
náctkou na kandidátce je předseda spolku Trend 
vozíčkářů Olomouc Milan Langer. Kandiduje také 
celá řada osobností, které mají zajímavá povolání. 
Mezi ně patří Ivo Roháč, jehož firma Organ Servi-
ce  se  zabývá  výrobou  a  restaurováním  varhan, 
harmonií  a  hudebních  automatů,  či  spolumajitel 
překladatelské  agentury  Václav  Baláček.  V  roce 

2010  stál  u  zrodu  projektu  společnosti  Mem-
source,  které  se  podařilo  zaujmout  silné  místo 
na světovém trhu tzv. nástrojů podporujících pře-
klad. Největším koníčkem dvacítky na kandidátce, 
knihkupce a fotografa Martina Kašpara, je genea-
logie, která ovlivnila jeho život. Kromě zajímavých 
zjištění o vlastní rodině začal postupně své služby 
v této oblasti nabízet i zákazníkům z řad široké ve-
řejnosti.  (red)

KANDIDÁTKA JE PLNÁ OSObNOSTÍ, 
KTERÉ ZLEPšUJÍ žIVOT V OLOMOUCI

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c. (1937) je 
emeritní  rektor Univerzity Palackého v Olomouci 
a bývalý senátor, celoživotně se zabývá americkou 
literaturou  jako  badatel,  pedagog,  překladatel 
a editor.

Za  své působení  ve  funkci prvního polistopado-
vého  rektora  Univerzity  Palackého  v  Olomouci 
(1990–1997) obdržel v  r. 1997 Cenu města Olo-

mouce  za  práci  pro  rozvoj  Univerzity  Palackého 
v Olomouci. Zastával rovněž prestižní  funkci rek-
tora  Středoevropské  univerzity  v  Budapešti.  Byl 
hostujícím profesorem na  řadě  zahraničních uni-
verzit,  jako  jsou  Univerzita  Harvard  či  Univerzita 
v Oregonu a získal řadu čestných doktorátů, např. 
na Mount Mercy College v Irsku nebo na Univer-
zitě v Durhamu v Anglii. V prvních porevolučních 
komunálních  volbách  v  roce  1990  byl  zvolen 

do  městského  zastupitelstva  a  do  Rady  města 
Olomouce.  Jako  nezávislý  kandidát  byl  dvakrát 
zvolen  do  Senátu  Parlamentu  České  republiky 
(1996–1998, 2000–2006). V září roku 2017 převzal 
z  rukou  předsedy  Senátu  Parlamentu  České  re-
publiky Stříbrnou pamětní medaili Senátu. Na za-
čátku září mu vyšla kniha Rektorská rozpomínání, 
v níž rekapituluje své působení v čele olomoucké 
univerzity.   (red)

„Volit? No ano, vždyť to je skoro ta jediná možnost, kterou máme, abychom ovlivnili 
dění kolem sebe. Nic nás neomlouvá, když volit nepůjdeme. Ale když zvolíme ty, kteří 
chtějí, aby historická Olomouc zůstala krásným a chráněným pokladem, můžeme být 
jako její obyvatelé i na sebe pyšní.“ Josef Jařab

PROfESOR JAŘAb:  
NIC NÁS 
NEOMLOUVÁ, 
KDyž NEPůJDEME 
K VOLbÁM
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