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Olomoucký

OLOMOUC Jeden z novodobých
symbolů Olomouce – Arionova kaš-
na na Horním náměstí od místního
rodáka a uznávaného sochaře Iva-
na Theimera – se včera zaplnila té-
měř 30 kubíky vody. Ta zůstane
díky přídavku speciálních látek po
celou sezonu průzračně čistá.
Arionova kašna, kterou proslavily

sochy želv, po zimní přestávce a vy-
čistění opět chrlí vodu. „Zprovozně-
ní Arionovy kašny po zimě předchá-
zelo čištění, kontrola a prověření
funkčnosti technologie,“ uvedla
mluvčí města Radka Štědrá.
Spolu s Arionovou kašnou zpro-

voznili pracovníci Technických slu-
žeb Olomouc i další městské kašny
a fontány, které mají ve správě.

„Jde o kašnu Venuše, fontánu před
budovou Namiro v Palackého ulici,
fontánu v přednádraží i pítka na
Horním a Dolním náměstí,“ popsa-
la Štědrá.
Barokní kašny začnou tryskat

vodu tradičně 1. května. „Po zimní
odstávce ožívají na konci dubna
i pítka v centru Olomouce z dílny
sochaře Ivana Theimera a přidávají
se k nim i další fontány. Šest unikát-
ních barokních kašen bude na sezo-
nu kompletně připraveno k první-
mu květnu,“ popsala mluvčí.
„Protože je kašna odstavená od

podzimu, aby pískovec neponičil
mráz, musí napouštění předcházet
důsledná kontrola. Vodu do kašny
pak napouštíme na celou letní sezo-

nu, a aby byla průzračná, dávkuje-
me do ní látky, které zajišťují její prů-
zračnost a zabraňují tvorbě řas,“ po-
tvrdil Pavel Dostál, ředitel Technic-
kých služeb města Olomouc.
Zatímco ozdoba Horního náměstí

z dílny Ivana Theimera už chrlí
vodu, barokní kašny ožívají postup-
ně. I do nich se voda vrací až po
kontrole stavu, těsnosti, čištění
a prověření technického zařízení
na oběh vody.
„Zprovozněné kašny se každoroč-

ně stávají symbolickým probouze-
ním města a příjemným oživením
po zimě. Nezbytnou údržbou pro-
chází tyto jedinečné kulturní pa-
mátky pravidelně v průběhu měsí-
ce dubna. Olomoučany i návštěvní-

ky těší vždy od 1. května do prvních
podzimních mrazů,“ uvedl náměs-
tek primátora Matouš Pelikán.
Provoz barokních kašen stojí

městskou pokladnu kolem čtvrtmi-
lionu korun ročně, dalších 150 tisíc
korun pak představují náklady na
vodu a energie.
Kromě kašen v centru města ožily

i fontány na dalších místech Olo-
mouce. Vodou se naplnily fontána
v Palackého ulici, v prostoru u hlav-
ního vlakového nádraží i fontána
Venuše v městské části Povel. K tu-
ristickým cílům v horkých dnech
patří také okolí Arionovy kašny. Ve-
dle ní totiž stojí umělecky vyzdobe-
né pítko. Jeho autorem je také so-
chař Ivan Theimer. (dmk)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

OLOMOUC Život na ulici, to je kro-
mě shánění obživy a aspoň pár drob-
ných i ohromná psychická zátěž. Po-
moci s duševními poruchami se li-
dem bez domova snaží olomoucká
charita, teď ale narazila. Třetina paci-
entů její ordinace je registrovaná
u Všeobecné zdravotní pojišťovny
(VZP), která odmítla s charitou uza-
vřít smlouvu. Vadí jí malý úvazek
psychiatra a odkazuje na ostatní léka-
ře na Olomoucku.
Charita otevřela ordinaci psychiat-

ra pro lidi v nouzi jako pilotní pro-
jekt loni v listopadu. Má jít o jedinou
službu svého druhu v Česku. Sociál-
ní pracovníci upozorňují, že bez od-
borné psychiatrické péče se jen těž-
ko podaří klientům pomoci začlenit

se zpět do normálního života. „Díky
dlouholeté zkušenosti s ordinací
praktického lékaře pro lidi v nouzi
víme, že pokud se odborná zdravot-
ní péče poskytuje v nízkoprahové po-
době, je cílovou skupinou hojně vyu-
žívána,“ uvedla Leona Martinková,
vedoucí Střediska zdravotních slu-
žeb Charity Olomouc.
Provoz ordinace se neobejde bez

dotací. Přispěloměsto Olomouc, jed-
nání se zdravotními pojišťovnami je
složitější. Se třemi se charita dohod-
la, s dalšími jedná, u Všeobecné zdra-
votní pojišťovny strany shodu nena-
šly. Pro nabízenou péči je to potíž,
protože třetina všech pacientů ordi-
nace jsou pojištěnci VZP.
Překážkou uzavření dohody je pro-

vozní doba ordinace. VZP upřednost-
ňuje minimálně jeden celý úvazek,
tedy třicet ordinačních hodin týdně.
„To umožňuje reálnou dostupnost
zdravotních služeb pro všechny po-

jištěnce,“ uvedl mluvčí VZP Vlastimil
Sršeň.
Jenže hodinový objem ordinace je

teď mnohem menší. „Charita Olo-
mouc žádala o uzavření smluvního
vztahu v odbornosti psychiatrie,
ovšem pouze na částečný úvazek 0,3
s tím, že na pracovišti bude poskyto-
vat zdravotní služby jeden lékař

v úvazku tři hodiny týdně a druhý lé-
kař pouze v úvazku sedm hodin týd-
ně,“ vysvětlil Sršeň. Pojišťovna žá-
dost z Olomouce projednala v břez-
nu, kdy už měla na Olomoucku na-
smlouvanou psychiatrickou péči
s 22 poskytovateli.
Ředitel Charity Olomouc Petr Prinz

upozorňuje, že lidé bez domova

představují specifickou skupinu, na
kterou se u psychiatra, kam chodí
ostatní, nedostane. „Teoretické poví-
dání o tom, že síť je dostatečná, neu-
možní, aby člověk, který je napří-
klad vytažený z ulice, dostal adekvát-
ní péči. Kromě toho, že ho nějak za-
medikujete, potřebuje, aby někdo
zvládl, že je špinavý, že nemá na
úhradu doplatku na léky a tak dále,“
řekl Prinz.

Pořád je šance na shodu
Přednosti charitní psychiatrické ordi-
nace vidí v jejím širším záběru. „Situ-
ace našich klientů je kombinovaná.
Sociální, závislosti, k tomu psychotic-
ké stavy... Nestačí, že se jim věnuje
lékař, musí s nimi pracovat sociální
pracovník, musí se zabezpečit další
věci, protože když toho člověka po-
šleme pod most, těžko se jeho psy-
chický stav zlepší,“ dodal ředitel cha-
rity.
Podle něj bylo vše jasné dopředu

a patová situace homrzí. „Jsemponě-
kud pobouřen, že pokud chcete dě-
lat smysluplné věci s extrémně nízký-
mi náklady a velkým dopadem do
systému, stejně pak narazíte na něko-

ho, kdo vám to stopne. Budeme vyví-
jet všechno úsilí, aby došlo k reálné-
mu zlepšení situace, a věřím, že v bu-
doucnu najdeme shodu,“ řekl Prinz.
Posun nevylučuje ani VZP, má ale

podmínku. „Pokud by Charita Olo-
mouc zajistila zdravotnický personál
pro plnohodnotné poskytování zdra-
votních služeb, je možné na základě
doložení nových skutečností podat
novou žádost adresovanou místně
příslušné regionální pobočce VZP,“
sdělil mluvčí pojišťovny Sršeň.
Rozjezd ordinace podpořilo město

Olomouc v minulém roce podle
webových stránek charity částkou
400 tisíc korun. Radnice je připrave-
ná neziskovou službu podržet. „Její
činnost musí být zachována. Nikdo
z odborníků a ani pojišťovna ji nemů-
že vnímat pouze jako formu nějaké
nadstandardní služby. Je to služba
preventivního charakteru, protože
chrání nás všechny. Nikdo si přece
nepřeje atak ze strany duševně ne-
mocného člověka z ulice, který si
sám bez odborně vedené pomoci
v nízkoprahové podobě není scho-
pen pomoci,“ řekl olomoucký primá-
tor Miroslav Žbánek (ANO).

Už tečePracovník technických služeb napouští Arionovu kašnu, dílo Ivana Theimera stojí na Horním náměstí od roku 2002. Foto: Stanislav Heloňa,MAFRA
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Jesenicko

Vodohospodáři
vybudují nový
zdroj

Vodovody a kanalizace (Vak) Jese-
nicka letos proinvestují přes 72 mi-
lionů korun. Vak se stará o vodo-
hospodářskou infrastrukturu, kte-
rá čítá na 180 kilometrů vodovodů
a přibližně 130 kilometrů kanaliza-
ce. Dojde k rekonstrukci úpravny
vody v Adolfovicích, bude vybudo-
ván nový vodní zdroj na Keprnic-
kém potoce, dojde k obnově vodo-
vodů v jesenických ulicích Priess-
nitzova, Majakovského, 28. října
a Erbenova. (rš)

Šumperk

Nemocnice vydala
20 tisíc vakcín
Jubilejních dvacet tisíc dávek vakcí-
ny proti covidu naočkovala od
spuštění svého očkovacího centra
Nemocnice Šumperk. Očkovacím
centrem šumperské nemocnice
nyní projde až 3 500 lidí za týden.
V současnosti očkují v centru dva
týmy denně od sedmi do osmnácti
hodin. Do terénu vyráží rovněž mo-
bilní tým, který očkuje druhou dáv-
kou seniory v sociálních zařízeních
a domovech seniorů. (rš)

HRANICE U vlakového nádraží
v Hranicích na Přerovsku začala
stavba cyklověže pro více než stov-
ku kol. Hotova by měla být v čer-
venci. Cyklověž bude stát 19 milio-
nů korun, z toho téměř 15 milionů
město získalo jako dotaci, řekl
mluvčí hranické radnice Petr Ba-
kovský. Od stavby věže umožňující
bezpečné zaparkování kol si město
slibuje, že lidé budou více využívat
tento způsob dopravy a uleví tak
přetížené dopravě v okolí nádraží.
„Stavba cyklověže byla zahájena

v dubnu, kapacita věže je až 118 kol.
Je to další krok pro podporu cyklo-
dopravy v Hranicích. Nedávno
jsme vybudovali cyklostezku z Tep-
lic směrem na Hranice, která bude
pokračovat dál po dokončení proti-
povodňových staveb. Nyní chceme
podpořit cyklodopravu i směrem
na vlakové nádraží. Je zde stále hod-
ně aut, přetížená doprava a není ře-
šením stále přidávat parkovací mís-
ta,“ uvedl mluvčí radnice.
Město od cyklověže očekává, že

část řidičů, kteří nyní na nádraží jez-
dí autem, začne používat kola či ko-
loběžky, čímž se vyřeší problém
s parkováním v lokalitě. Dosud to-
tiž možnost bezpečného uložení
kola v areálu nádraží neměli. „Cyk-
lista tak poté budemítmožnost bez-
pečně a rychle kolo uložit, parková-
ní kola bude navíc levnější, než kdy-
by k nádraží přijel autem. Věříme,
že se četnost cyklodopravy na vla-
kové nádraží zvýší a tím se ulehčí
automobilové dopravě,“ doplnil Ba-
kovský.
S parkováním u vlakového nádra-

ží má město problém dlouhodobě.
Vminulosti zde významně rozšířilo
počet parkovacích míst a další par-
koviště zřídilo na nevyužívané části
autobusového nádraží. Od konce
loňského roku zde byl spuštěn i in-
teligentní parkovací systém v podo-
bě světelných tabulí informujících
o obsazenosti míst. Kvůli snížení do-
pravní zátěže zavedloměsto předlo-
ni v dubnu MHD zdarma. (ČTK)

Arionova kašna má vodu,
bude průzračná celý rok

OLOMOUC Olomoucké Divadlo
Tramtarie se po tři čtvrtě roku nuce-
né pauzy kvůli epidemii koronaviru
představí opět divákům, a to při sé-
rii open-air představeních na Korun-
ní pevnůstce. Venkovní festival po-
nese název Červen NAŽIVO a divá-
kům nabídne dvě premiéry, 15 ve-
černích představení, šest koncertů
a pět pohádek s doprovodným pro-
gramem, řekla ředitelka divadla Pet-
ra Němečková.
„Věříme že v červnu už budemož-

né hrát venku, hrát konečně doo-
pravdy naživo. Proto jsme na čer-
ven nachystali festival Červen NAŽI-
VO, který bude probíhat po celý čer-
ven a bude to festival plný divadla,
hudby a akcí pro děti,“ uvedla ředi-
telka divadla.
Divadlo během festivalu představí

divákům i své dvě premiéry. První
titul nese název Láska za koronu 2,
která naváže na loňskou úspěšnou
inscenaci, která vtipně glosovala ži-
vot v pandemii koronaviru. Druhou
premiérou budou Nebezpečné zná-
mosti v režii Hany Marvanové. Titul
i přes nucenou divadelní pauzu za-
čali herci zkoušet loni v prosinci,
připravena k premiéře byla již v led-
nu, dosud se jí však nedočkala.
Z hudebního programu se mohou

diváci těšit například na vystoupení
Moravské filharmonie. „Vystoupí
také olomoucké kapely Morisson
Hotel nebo The Gardeners,“ uvedla
ředitelka divadla. Festival se zaměří
také na děti, Korunní pevnůstku
chtějí zástupci divadla naměsíc pro-
měnit v celodenní dětskou chill out
zónu, rodinám s dětmi o víkendech
nabídnou pohádky z repertoáru Di-
vadla Tramtarie.
Podobnou cestou se vydalo také

Moravské divadlo Olomouc, které
se chystá od konce května na měsíc
otevřít venkovní scénu na Výstavišti
Flora. (ČTK)

Charita se pře s VZP o úhradu
psychiatrů pro lidi bez domova.
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„Pokud chcete dělat
smysluplné věci
s velkým dopadem
do systému, stejně
narazíte na někoho,
kdo vám to stopne.“

V Hranicích
se u nádraží
staví cyklověž
za 19 milionů

Divadlo
Tramtarie bude
mít přehlídku
na pevnůstce

Podmostem se nikomu
psychický stav nezlepší


