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SERVIS

Bytový dům pro seniory – Přichystalova 70

PRO MĚSÍC ČERVEN JE STANOVEN ČASOVÝ ROZVRH
ZPŘÍSTUPNĚNÍ HŘIŠŤ VEŘEJNOSTI:

Správa nemovitostí Olomouc, ve spolupráci se statutárním městem Olomouc, nabízí k pronájmu byty pro seniory (od 50 let)
po kompletní rekonstrukci domu Přichystalova 70 v Olomouci. Možnost nastěhování od června 2015. Bydlení v klidné části
Olomouce. K dispozici jsou poslední byty o vel. 2+1 a čtyři byty
bezbariérové. Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, a. s, bytové oddělení, Školní 2, 771 41 Olomouc, tel. 585 238 106, 585 238 119, kde jsou k dispozici bližší
(red)
informace k nabídce, více též www.sno.cz.

Škola
pracovní dny
soboty, neděle a svátky
ZŠ Demlova
15:00–20:00
9:00–20:00
ZŠ Helsinská
15:00–20:00
9:00–20:00
ZŠ Heyrovského
16:00–20:00
9:00–20:00
ZŠ Holečkova
16:00–20:00
9:00–20:00
ZŠ Holice
15:00–20:00
9:00–20:00
ZŠ Mozartova
16:00–20:00
9:00–20:00
ZŠ Rooseveltova
15:00–19:00 / zahrada
9:00–19:00 / zahrada
ZŠ Rožňavská
15:00–20:00
9:00–20:00
ZŠ Tererovo nám.
15:00–20:00
9:00–20:00
ZŠ Zeyerova
15:00–20:00
9:00–20:00
ZŠ Svatoplukova
16:30–20:00
9:00–20:00
ZŠ Spojenců
16:30–19:00
9:00–19:00
Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné u správce zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou míče na basketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky na stolní tenis
či volejbalové sítě.
Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem rodičů:
MŠ Herrmannova
16:30–19:00
10:00–20:00
MŠ Svatoplukova
16:30–19:00
9:00–19:00

druh bytu

počet

2+1
2+1
2+kk bezbar.
2+kk bezbar.

1
1
1
3

m2/byt vč.
základní záloha na záloha na celkem za
lodžií a sklepů nájemné
byt
osobu
byt
68
6 500
1 260
730
8 490
72
6 500
1 260
730
8 490
65
6 000
1 080
730
7 810
66
6 000
1 080
730
7 810

kauce
20 000
20 000
18 000
18 000

Foto archiv

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM K VYŘIZOVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
V letošním roce očekává Magistrát města Olomouce zvýšený nárůst žádostí o vydání nových občanských průkazů z důvodu konce platnosti dokladů vydaných v roce 2005. Společně s nadcházející letní turistickou sezónou je tak pracoviště evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů značně vytížené, a to zejména v úřední dny v pondělí a středu. Doporučujeme občanům využívat při vyřizování jejich žádostí také ostatních úředních
dnů – úterý a čtvrtek, popř. prodloužené úřední hodiny ve středu do 19 hodin.
(red)
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A také je pravda, že u nás už tradičně platí
jedno základní pravidlo – k létu patří prázdniny a dovolená a tu, pokud možno, strávíme
někde co nejdál v exotické zemi. Uvědomujeme si ale přitom, že spoustu toho, co hledáme
v tom či onom rekreačním rezortu na tom či
onom kontinentu, nabízí i naše Olomouc?
Rád bych vás pozval na oficiální zahájení turistické sezóny 2015, které se odehraje v sobotu 23. května. Hlavním mottem celé akce
je Staňte se turistou ve svém městě. Jsem si
skoro jistý tím, že ten, kdo si tuto nabídku nenechá ujít, se bude divit, co všechno Olomouc
nabízí. Zmínil bych třeba zpřístupnění fortu
číslo XIII na Nové Ulici, plavby výletní motorovou lodí, prohlídky podzemí nebo komentované vycházky podle domovních znamení.
Všechny tyto akce budou pro vás, Olomoučany, zdarma.
Jen o pár dní později, na začátku června, se
Olomouc opět oděje do slavnostního šatu.
Odehrají se totiž další z oblíbených Svátků
města Olomouce. Letos naši organizátoři
vsadili nejen na osvědčené taháky, ale i na
několik novinek. Tak třeba tradiční průvod
ke cti svaté Pavlíny se do ulic města vydá až
večer a provázet jej budou lidé v historických
kostýmech s pochodněmi, což bude dozajista velká podívaná. Atraktivní je i společný
koncert nejlepších dětských pěveckých sborů,
které se tou dobou účastní Svátků písní Olomouc, na hlavním pódiu na Horním náměstí.
Znalci říkají, že to bude větší hudební zážitek
než kdejaká popová hvězda první třídy.
Další červnové týdny budou patřit do značné
míry sportovním příznivcům. Po deset dní
bude Olomouc hostit mistrovství Evropy ve
fotbale hráčů do jednadvaceti let. Mezitím do
Olomouce dorazí tisíce běžců na šestý ročník
jednoho z nejlepších městských vytrvalostních
běhů na světě, olomouckého půlmaratonu.
Myslím, že po těchto zážitcích sami Olomoučané lépe pochopí, proč světově uznávaný
průvodce Lonely Planet označil Olomouc za
nejkrásnější město České republiky.
Hezký zbytek jara a krásné prožití prvních
letních dnů přeje

Pavel Urbášek,
náměstek primátora
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AKTUALITY

Olomouc s dobrou adresou. Chceme fungující a příjemné město
Město pro chodce, pro cyklisty nebo pro
řidiče? Město pro kulturu, pro průmysl
nebo pro život? Jak se dají skloubit všechny základní funkce města, tak aby se
v něm jeho obyvatelům dobře žilo? Právě tahle zdánlivě banální otázka stojí za
aktivitami, v jejichž čele v dnešní České
republice stojí právě město Olomouc.
Sdružení Civinet Česká a Slovenská republika spojuje mnoho českých, moravských a slovenských měst, jejichž cílem
je postupně proměňovat pojetí a vnímání
městské dopravy. Skutečnost, že je doprava ve městech stále závažnějším tématem,
vnímá asi každý.

Jde o změnu myšlení obyvatel města
Cílem Civinetu přitom není jen prosté potlačování jednoho druhu dopravy
a vyzdvihování jiného, ale spíše hledání
symbiózy mezi různými typy dopravy,
která bude přínosem pro všechny. „Nejde pouze o podporu cyklodopravy a budování dalších cyklostezek. Jde o to, aby
sami obyvatelé měst přĳali myšlenku
udržitelné dopravy za svou, aby si uvědomili, co je dobré pro město i pro ně
samotné,“ říká náměstek primátora Aleš
Jakubec a upřesňuje: „Jde jednoduše o to,
aby lidé například místo auta vyrazili
městskou hromadnou dopravou, pěšky
nebo na kolech.“
Síť měst Civinet nedávno uspořádala
první společnou konferenci, na níž zá-

stupci členských měst zvolili takzvanou
politickou radu sítě. V čele sítě teď bude
po dva roky město Olomouc a předsedou
politické rady Civinetu Česká a Slovenská republika náměstek olomouckého
primátora Aleš Jakubec.
Jakožto zástupce Civinet pak Aleš Jakubec vyrazil v dubnu na jednání do Bruselu, kde se zástupci všech evropských
sítí setkali se členy Evropské komise.
„Předali jsme jim stanoviska jednotlivých
národních Civinetů,“ říká Aleš Jakubec.
V rámci bruselského setkání zástupců sítí
Civinet šlo ale samozřejmě také o výměnu zkušeností. Města v západní Evropě
jsou totiž v oblasti hledání optimálního
rozložení městské dopravy výrazně dál
než u nás, takže mohou pomoci i množstvím informací a rad.

lita života se navzájem nevylučují,“ říká
Jakubec s tím, že plán udržitelné mobility
sleduje oba cíle. „S pomocí informací a zkušeností odjinud chceme říci Olomoučanům,
že to jde a má to smysl,“ doplňuje.
O tom, že to má smysl a jde to, svědčí
i zkušenosti z velkých západoevropských
měst. Leckde tam, kde ještě v 90. letech trpěli lidé naddimenzovanou automobilovou dopravou s negativními průvodními
jevy, jako je hlučnost, prašnost či kolizní
situace na silnicích, jsou dnes příjemné lokality, kde převažují chodci a cyklisté. Důkazem byla mimo jiné i výstava Kodaňská
řešení, která názorně ukazovala Olomoučanům proměny, jakými toto velké dánské město v posledních dekádách prošlo.

Zkušenosti z jiných zemí

Olomouc se současně zapojila do programu Arcadia, přes který bude Brusel do
regionů uvolňovat dotace právě na podporu alternativních způsobů dopravy ve
městech. Z programu bude obecně možné podporovat ekologickou dopravu, například studii na uplatnění elektrobusů,
lze jej využít ale i při řešení statické dopravy, tedy parkování. To je, jak známo,
v Olomouci (stejně jako v jiných velkých
městech) stále závažnější problém.
Poslední kroky olomoucké radnice tedy
míří k tomu, aby se z Olomouce stalo
skutečné město s dobrou adresou, město,
v němž se bude lidem dobře bydlet. (mf)

Arcadia přinese peníze z Bruselu

S těmito kroky na národní i mezinárodní
úrovni souvisí aktuální rozhodnutí města
Olomouce nechat si zpracovat plán udržitelné mobility. „Evropská unie požaduje
vypracování strategie na principech plánů
udržitelné mobility od měst, která budou
chtít čerpat v budoucnosti peníze ze strukturálních fondů,“ vysvětluje Aleš Jakubec,
který má v Olomouci na starosti oblast
územního plánování a životního prostředí.
Jak ale dodává, pro Olomouc je vypracování plánu víc než jen povinnost. „Zkušenosti
ukazují, že hospodářská prosperita a kva-

Do Olomouce se na poslední dva dubnové dny sjely více než dvě stovky zástupců českých měst, architektů a urbanistů
a také státních institucí, aby tu diskutovali o kvalitě života v našich městech,
o novém pohledu na městskou mobilitu,
na veřejný prostor a dopravu. Součástí
akce byly i dvě putovní výstavy, které
pod souhrnným názvem Města s dobrou
adresou přivezlo do České republiky Velvyslanectví Dánska.
Napřed projela ulicemi města spanilá
jízda nemotorových dopravních prostředků.
Na začátku konference, která se konala na
půdě univerzity, vystoupil primátor města Antonín Staněk, jeho náměstek Aleš
Jakubec, rektor UP Jaroslav Miller, koordinátor rozvoje cyklodopravy v ČR Jaroslav Martínek a dva náměstci ministra
dopravy – Tomáš Čoček a Milan Feranec,
který je zároveň olomouckým zastupite-

4 / RADNIČNÍ LISTY

Foto Blanka Martinovská

Univerzita hostila mezinárodní konferenci nejen o dopravě

lem. Ten se ve svém příspěvku zaměřil na
problematiku tzv. cyklolegislativy. Připomněl, že ministerstvo dopravy předložilo
do poslanecké sněmovny novelu zákona
o provozu na pozemních komunikacích,
která po mnoha letech marného snažení přináší úpravu některých pravidel ve
prospěch bezpečnosti cyklistů. Novela
například zavádí tzv. sdružený přechod
pro chodce a přejezd pro cyklisty nebo
zakazuje řidičům vozidel ohrozit cyklis-

tu na přejezdu pro cyklisty. Jasná úprava
by také měla přispět k ukončení praxe
přerušování cyklostezek při jejich křížení s jinou komunikací nebo umožnit
jejich plynulejší vedení tam, kde přiléhají k chodníku. „Velmi úzce v otázkách
podpory cyklodopravy spolupracujeme
s Asociací cykloměst, Svazem měst a obcí,
Besipem a dopravní policií. Výsledkem
jsou např. doplňující návrhy na zavedení víceúčelového jízdního pruhu určeného cyklistům nebo tzv. cyklistické zóny,
která by i v Olomouci, obdobně jako pěší
zóna, mohla omezit v určitých lokalitách
provoz motorových vozidel ve prospěch
cyklistů,“ uvedl k plánovaným změnám
náměstek Feranec.
Příspěvky přednesli také dánští experti,
včetně zástupce dánského velvyslanectví
Larse Kjellberga, kteří se podělili o své zkušenosti s městskou mobilitou, cyklistikou či
urbanismem.
(jed)

AKTUALITY

Zimní posezení v centru bude možné už letos

Třídit papír a plasty budou moci i obyvatelé Černovíra
Město Olomouc ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce připravuje pokračování pilotního projektu třídění papíru a plastů v rodinné zástavbě,
který byl úspěšně zahájen v loňském roce
v městské části Lazce. Pro letošní rok byla

vybrána městská část Černovír a Klášterní Hradisko.
V průběhu května navštíví jednotlivé
domácnosti v Černovíře a Klášterním
Hradisku zástupci komise městské části, aby předali obyvatelům podrobnější
informace o projektu a zjistili, zda mají
zájem o 240litrové nádoby na papír
a plasty. Občané, kteří nebudou zastiženi
doma, naleznou dotazník a informace ve
schránce nebo si je mohou vyzvednout
na detašovaném pracovišti magistrátu
v Černovíře (U Staré Moravy 1). Vyplněné dotazníky je pak potřeba odevzdat do
konce května přímo členům komise městské části nebo na detašovaném pracovišti,
případně je možné zaslat potřebné údaje
e-mailem Radimu Plachému na adresu:
plachy@tsmo.cz. Popelnice by občané
(red)
měli dostat během června.
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Reality pro vás

PROBÍHÁ PRODEJ
BYTŮ II. ETAPY
• zahájení výstavby
avby jaro 2015
2015,
kolaudace konec roku 2016
• jen 20% záloha, doplatek
po kolaudaci
• atraktivní a vyhledávaná lokalita
• velké balkony a terasy
• vysoký standard domů i bytů

V I. etapě poslední
3 byty ihned
k nastěhování

Pro více informací o projektu
Holandská čtvrť volejte

774 322 407
holandska@dachi.cz

Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na

www.holandska-ctvrt.cz

Nové byty Pražská Brána

Tel.: 733 530 921

uc, Neředín
- oblíbená lokalita Olomo
k
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- byty kategorie 1+k
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výs
ení
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DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc
tel.: 800 154 723, 585 224 559
dachi@dachi.cz | www.dachi.cz
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krétní limity jednotlivých forem mobiliáře budou předmětem dalších společných
jednání. Jsem přesvědčen, že se podaří
najít přĳatelnou míru regulace pro užívání centra města uvažovanou formou při
uchování jeho nezaměnitelných památkových hodnot,“ uvedl ředitel olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu František Chupík.
V tom, aby měli lidé možnost posedět si
před restaurací nebo kavárnou v historické Olomouci i v zimě, radní dlouhodobě spatřují další potenciál, který přispěje k oživení centra i cestovního ruchu.
„Zimní mobiliář v městské památkové
rezervaci bude povolován v období od
1. listopadu do 31. března,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Rozhodně
bychom chtěli, aby si lidé mohli užít venkovního posezení už nadcházející zimu.
Předpokládám, že ucelený materiál bude
mít rada města k dispozici nejpozději
před prázdninami,“ doplnil Jakubec.
Instalaci letních restauračních předzahrádek v centru města dosud usměrňuje
platný regulační plán městské památkové rezervace, podle nějž jsou běžně povolovány restaurační zahrádky pouze od
začátku dubna do konce října. „Cestou
změny regulačního plánu jsme se vydat
nechtěli. Je to velmi zdlouhavý legislativní proces, proto jsme usilovali o jiné
řešení. S navrženou podobou zimního
posezení souhlasí jak odborná organizace
památkové péče, tak i výkonný orgán památkové péče a v této podobě ji regulační
plán připouští,“ uzavřel primátor. (red)

INZERCE

Posadit se před některou z kaváren či restaurací v historickém centru Olomouce
bude možné už letošní zimu. Vedení města našlo kompromis s památkáři, který
umožní provozovatelům umístit zimní
posezení i ve zvlášť chráněném území Olomouce, v městské památkové rezervaci.
„Našli jsme kompromis, provozovatelé
kaváren a restaurací v centru města budou mít možnost umístit před své podniky zimní mobiliář,“ oznámil primátor Antonín Staněk po jednání, jehož se
účastnili náměstek primátora Aleš Jakubec, ředitel olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu František
Chupík a vedoucí oddělení památkové
péče magistrátu Vlasta Kauerová. Posouzení návrhů a pravidel pro umísťování
a vzhled zimního mobiliáře v centru
města budou předmětem dalších jednání. Na základě nich pak odbor koncepce
a rozvoje magistrátu vypracuje přesnou
metodiku, kterou ke schválení předloží
radě města.
„Ustoupili jsme od zimních předzahrádek, které nepřipouští regulační plán
městské památkové rezervace, a konsensuálně vyjednali umístění zimního mobiliáře, který s ním v rozporu není,“ vysvětlil princip primátor Antonín Staněk.
„Venkovní zimní mobiliář bude obsahovat buď stolky konzumační, nebo běžné
stolky se židlemi, a to za podmínky jejich
každodenního odklízení,“ komentoval
výsledek jednání s památkáři primátor
a zdůraznil, že součástí posezení nesmí
být teplomety, ohrazení či pódia. „Kon-

AKTUALITY

Technické služby i dobrovolníci uklízeli město

Uklízejí profesionálové i dobrovolníci

Jarní úklid už začal

Kromě úklidu samotného se technické
služby snaží také maximálně podpořit
i další dobrovolnické akce, kterých v Olomouci každoročně přibývá. „Hlásí se organizace a sdružení, ale i dobrovolní organizátoři, kteří chtějí pomoci s úklidem
především v okrajových částech města,
jež bývají také rekreačně využívány,“
vysvětlil ředitel Petřík. Technické služby proto při těchto akcích pomáhají se
zajištěním odvozu nasbíraného odpadu,
poskytují také rukavice či potřebné pytle na sesbíraný odpad. V poslední době
tak očistou ve spolupráci dobrovolníků
a pracovníků TSMO prošlo například

Technické služby však kromě podpory
dobrovolníků odstartovaly také pravidelný úklid Olomouce po zimním období.
Čištěním a údržbou musí projít zhruba
352 kilometrů chodníků a 287 kilometrů vozovek v majetku města. Technika
i pracovníci vyrážejí do ulic denně. „Jde
o ruční i strojové čištění, kdy především
z vozovek musíme odstranit štěrk a drť
ze zimní údržby. Postupně také probíhá
komplexní úklid v jednotlivých městských čtvrtích, který představuje tzv.
blokové čištění, kde prosíme občany
o spolupráci dodržováním nezbytného
krátkodobého zákazu parkování, “ dopl-

Foto archiv

Olomoucké technické služby se ve spolupráci s odborem životního prostředí
magistrátu a za podpory Caﬀé Opera
Olomouc připojily k akci Ukliďme Česko
formou tzv. firemního úklidu. „Podařilo
se sesbírat do dvou velkých kontejnerů téměř tři tuny především objemného
odpadu, pneumatik a plastů,“ popsal
úspěch akce, kdy jarní očistou prošla lokalita bývalého Neoralova rybníku poblíž
Švýcarského nábřeží v Olomouci, ředitel
technických služeb Miroslav Petřík.

okolí přírodního koupaliště Poděbrady,
Chomoutovského jezera a slavonínské
pískovny (Pavel Zatloukal s olomouckými rybáři), Neředínského rybníčku
(příznivci geocachingu), potůčku Romzy
(turistický oddíl v Nedvězí) nebo prostor
kolem Lanového centra Proud (Radovan
Votoček). Právě v rámci akce Ukliďme
Česko se místní junáci pustili do úklidu
okolí chválkovické cyklostezky až k vodárně a jezírkům a dobrovolnice Kamila
Sehnálková zorganizovala úklid černé
skládky v ulici Na Luhu. „Jsem rád, že
v posledních letech narůstá aktivní zájem občanů o pořádek v jejich okolí. Bohužel mám ale zkušenost, že neubývá
těch, kteří i přes dostupnost zařízení ke
sběru odpadu, bezohledně zamořují náš
životní prostor černými skládkami,“ říká
zastupitel Miroslav Žbánek, který se jako
místní myslivec pravidelně zapojuje do
jarních úklidových akcí. „Pytel na odpadky v ruce politiky spojuje,“ dodává
s úsměvem a odkazuje např. na každoroční úklid Holického lesa, při kterém se
setkává s kolegyní zastupitelkou Kalodovou. Myslivci, rybáři a příznivci Holického lesa při něm letos společnými silami
uklidili prostor kolem 50 hektarů, příkopy kolem silnice v délce pět kilometrů
a naplnili tři nákladní kontejnery, které
poskytly technické služby.

INZERCE
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SBĚROVÉ SOBOTY PO CELÝ ROK
Odbor životního prostředí spolu s technickými službami
organizují a zabezpečují i letos sběrové soboty, a to jak
na jaře, tak na podzim, takže se dostane na všechny
městské části. První sběrové soboty už ve vybraných
městských částech proběhly, termíny těch dalších najdete níže. Harmonogram podzimních sběrových sobot naleznete s dostatečným předstihem v Radničníh
listech. Možnost zbavit se nepotřebného kusového či
nebezpečného odpadu, vysloužilých elektrozařízení či
biologického odpadu mají občané možnost vždy v sobotu od 8 do 13 hodin do přistavených kontejnerů.
23. května 2015
Holice
ulice U Cukrovaru (kotelna)
Nový Svět
ulice Přichystalova (u obchodu)
Slavonín
ulice Pod Kostelem
Hejčín
ulice Pešinova (u kostela vlevo)
30. května 2015
Týneček
Bohuslava Martinů (rybník)
Chválkovice
roh Selské náměstí a ulice Kubatova
Svatý Kopeček parkoviště (u hřiště)
Lošov
ul. Svolinského (u hasičské zbrojnice)
nil provozní náměstek technických služeb Jiří Fryc. Opakovaným čištěním prošly také olomoucké cyklostezky, zvláště
trasy v Hejčíně a Chválkovicích bývají
bohužel nedlouho po zásahu zametacího
stroje silně znečištěny projíždějící zemědělskou technikou i terénními vozidly.
Proto hlavní čištění rekreačních cyklostezek nyní probíhá v pátek, aby byly připraveny na očekávaný víkendový nápor.
Pro rychlé vyřešení případných konkrétních závad, ať už právě z oblasti čištění
komunikací, odvozu odpadu, nebo jiných
zajišťovaných činností, je nejlepší použít
jednoduchý formulář Hlášení závad na
úvodní stránce webu www.tsmo.cz. (red)

VYUŽIJTE ZDARMA SBĚROVÉ DVORY
Všem občanům připomínáme, že objemný domovní odpad včetně domácích spotřebičů,
použitý jedlý olej, drobný nebezpečný odpad (např. zbytky barev) nebo větší množství
bioodpadu mohou celoročně a bezplatně odložit ve sběrových dvorech v Neředíně –
za krematoriem a v Hodolanech na Chelčického ulici. Rozšířená provozní doba je nyní
v pondělí až sobotu: 9–13 a 13:30–17 hodin, v neděli 9 až 13 hodin. Rovněž mohou
občané využít pořádané jarní a podzimní sběrové soboty. Použité pneumatiky je povinen bezplatně převzít prodejce v souladu se zákonným ustanovením o zpětném odběru.

Foto archiv

Město prochází jarní očistou. Nejen
v rámci akce Ukliďme Česko 2015 se
do ní zapojili pracovníci Technických
služeb města Olomouce a také řada
dobrovolníků. Druhý ročník celostátní akce pomohl 17. a 18. dubna na
celkem 750 místech České republiky.

AKTUALITY

Jak dále s tříděním odpadů v Olomouci? Hlavně inteligentně
třídit, může v následujícím roce místo
2500 Kč, zaplatit pouze 750 Kč),
• platba za odpady byla spravedlivá – domácnost, která třídí odpady, bude platit
za odpady méně než domácnost, která
odpady netřídí,
• třídění odpadů bylo nevšední – každé
čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení
jednotlivých domácností a jednotlivých
částí obce/města.
Díky tomuto systému se daří v Mikulově
a okolí velmi dobře třídit SKO, množství vytříděného dopadu je zde srovnatelné s Olomoucí (tedy 50 %), ale zároveň také účinně
snižovat produkci směsného odpadu. V nejlepších obcích (např. Březí), tedy těch, kde je
ISNO používáno nejdéle, již dosáhli méně
jak 100 kg SKO na jednoho obyvatele za rok
(pozn. v Olomouci ročně vyprodukujeme
160 kg SKO na jednoho obyvatele). ISNO je
tedy zajímavým a úspěšným příkladem, jenž
může být inspirující pro další obce a města.
Účastníci exkurze měli v rámci debaty s ředitelem STKO Tomášem Hlavenkou možnost více nahlédnout do vnitřního fungování ISNO a na místním sídlišti se přesvědčit
o jeho praktickém provedení, tj. lokalizaci
a funkčnosti sběrných nádob.
Tím, že lidé v obci více vytřídí, se ušetří na
likvidaci SKO a obec získá vyšší příjem za
vytříděné suroviny, čímž se pokryjí zvýšené náklady na svoz nádob. Konstrukce poplatku motivuje lidi jednak k třídění, jednak
ke snižování produkce odpadů. Zejména je
však ISNO postaveno na komfortu pro jeho
uživatele, který spočívá především v dostupnosti nádob na tříděný odpad, která je
zcela shodná s klasickou popelnicí.

INZERCE

Naše město se dlouhodobě věnuje třídění
směsného komunálního odpadu (SKO)
a dosahuje v této oblasti velmi dobrých
výsledků – daří se vytřídit až 50 % SKO.
Přesto je dále co zlepšovat. Například
dostupnost nádob na plast, papír či sklo
v historickém centru města nebo na velkých panelových sídlištích je pořád komplikovanější než dostupnost klasických
popelnic na SKO. Na základě jednání
mezi zastupiteli Občanů pro Olomouc se
zástupci vedení města, odboru životního
prostředí i Technických služeb města Olomouce se 20. dubna uskutečnila pracovní
exkurze do Mikulova, kde v oblasti hospodaření s odpady působí firma STKO, což
je místní obdoba technických služeb.
STKO v Mikulově a okolních čtyřiadvaceti
obcích provozuje systém ISNO, tedy „inteligentní systém nakládání s odpady“, jehož
cílem je, aby:
• třídění odpadů bylo stejně pohodlné
jako vyhazování odpadu do popelnice
se směsným odpadem – tedy každá domácnost, která si zažádá, získá zdarma
čipem označenou nádobu na plast, na
papír a na bioodpad, kterou si přidají ke
své stávající popelnici. Domácnosti, které
nemají prostor na nádoby, dostanou pytle na třídění odpadů se sadou čárových
kódů; případně se dohodne více domácností na vybraném odvozním místě (stanovišti), kde jsou k dispozici kontejnery,
a používají je společně.
• třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které poctivě třídí odpad, mohou
dosáhnout snížení poplatku za komunální odpad až do výše 70 % stanoveného
poplatku (v případě, že např. pětičlenná
rodina bude v rámci ISNO zodpovědně

Michal Krejčí, zastupitel města Olomouce

TŘI OTÁZKY PRO:
odpadového hospodářství OŽP magistrátu
Olomoučané jsou v třídění odpadu celkem uvědomělí a město neustále nabízí nové možnosti, jak odpad
třídit. Plánujete přesto do budoucna jejich rozšíření?
Stávající systém odpadového hospodářství v Olomouci je
výsledkem dlouholetého vývoje. Jeho základním principem je vytváření co nejlepších, dostupných podmínek,
zejména pro dobrovolné třídění odpadů, ve všech částech
města. Hledání vhodných možností pro jeho rozšiřování
naráží již nyní na mnohá omezení v historické části města
(zájmy památkové péče) nebo v lokalitách s hustou sídlištní zástavbou (nedostatek prostoru).
Je systém třídění, se kterým jste se seznámili v Mikulově, aplikovatelný i na Olomouc?
Systém ISNO, který byl prezentován v rámci odborné diskuse ve společnosti STKO Mikulov, je bezpochyby inspirativní,

ale je vhodný spíše do menších měst a obcí. Jeho zavádění
do lokalit se sídlištní zástavbou, tak typickou pro Olomouc,
je velmi problematické. Toto potvrdil i ředitel společnosti
Tomáš Hlavenka, který připustil, že cesta hledání vhodných
„dobrovolníků“, kteří zajistí fungování systému i v bytových
domech, není doposud zcela funkční. Navíc velká sídliště,
jak je známe z Olomouce, se v Mikulově vůbec nevyskytují.
Takže problémem jsou velká sídliště?
Nutno také podotknout, že zavedení systému ISNO v Mikulově bylo spojeno se zrušením všech dalších úlev či
osvobození od místního poplatku za odpad (viz strana 8
– pozn. redakce) a jeho výše se stanovuje výhradně na
základě složitého propočtu dle množství některých složek
tříděného odpadu stanoveného vyhláškou města. Domnívám se, že v současné době je zavedení „mikulovského“
modelu jako jednotného systému pro všechny občany
města, bez ohledu na to, ve kterých částech města bydlí,
nerealizovatelné.
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Janu Matzenauerovou, vedoucí oddělení
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 Srbské partnerské město Subotica, které začátkem
května navštívili představitelé Olomouce v čele s primátorem Antonínem Staňkem, nabízí možnost firmám
účastnit se 9. ročníku Mezinárodního a regionálního
ekonomického veletrhu, který se uskuteční od 4. do
6. června. Tématem letošního veletrhu je „Energetická
účinnost“. Veletrhu se zúčastní řada špičkových odborníků ze Srbska i zahraničí a svůj stánek s propagačními
materiály zde bude mít i město Olomouc. Zájemcům
zdarma nabízí jak možnost využít výstavní plochy, tak
reklamu v katalogu vystavovatelů. V případě zájmu
kontaktujte pořadatele veletrhu PUC „Suboticke pijace“
na telefonním čísle: +381 24 555 013 nebo na adrese:
direkcija@supijace.co.rs.
 Tělocvičná jednota Sokol Olomouc-Chválkovice ve
spolupráci se Sokolskou župou Olomouckou – Smrčkovou a KMČ Chválkovice pořádá v rámci oslav 25. výročí
obnovení ČOS a 70. výročí ukončení 2. světové války veřejné cvičení. Na programu akce, která se koná v sobotu
13. června od 14 hodin na hřišti sokolovny Olomouc-Chválkovice, budou hromadná vystoupení cvičenců
Olomouckého kraje. Veřejnost je srdečně zvána.
 Výtvarná skupina s názvem Olomoučtí působící při
Domu armády zve návštěvníky na svou pravidelnou
výstavu obrazů. Výstava se bude konat v Mánesově sále
Domu armády Olomouc od 25. května do 6. června. Výstava bude zahájena verisáží, která se koná 25. května
v 17 hodin.
 Nebývalé přízni počasí i návštěvníků se těšily všechny
čtyři dny 36. ročníku jarní etapy mezinárodní květinové
a zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc 2015.
Do areálu výstaviště ve Smetanových sadech dorazilo
přes 65 tisíc platících návštěvníků, což je o pět tisíc lidí
více než vloni, kdy byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný pavilon A.

Nejpozději do 31. května musejí občané
Olomouce uhradit poplatek za komunální
odpad pro rok 2015. Částka zůstává stejná
jako v minulém roce – 660 korun na poplatníka, a stejně jako v předchozích letech
platí i letos osvobození a úlevy od tohoto
poplatku.
Poplatek pro rok 2015 je povinna uhradit
fyzická osoba s trvalým pobytem v Olomouci, cizinec, kterému byl povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů a je hlášen v Olomouci, cizinec,
který pobývá na území Olomouce přechodně po dobu delší tří měsíců, a cizinec,
kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana.
Osvobozeni od poplatku jsou poplatníci
narození v roce 1935 a starší, poplatníci
narození v roce 2015, poplatníci, kteří mají
na území města Olomouce ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba. Děti narozené od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2014 platí poplatek ve výši 330 Kč.
Oznámit a doložit do konce května osvobození a úlevy od poplatku musejí občané ubytovaní v domovech pro osoby se
zdravotním postižením, domovech pro
seniory, domovech se zvláštním režimem
a chráněném bydlení, osoby umístěné ve
vyšetřovací vazbě a výkonu trestu, osoby
zdržující se nepřetržitě v zahraničí delší
dobu než půl roku, čtvrté a každé další
dítě ve společné domácnosti, kdy se společně posuzují ty děti, které v daném kalendářním roce nedovrší 16 let, děti umístěné v dětských domovech, ve výši 50 %
studenti denního studia škol umístěných

Foto Robert Mročka

 Možnost navázat spolupráci s partnery z Makedonie mají podnikatelé olomouckého regionu. V úterý
9. června navštíví olomouckou radnici makedonský
velvyslanec pan J. E. Paskal Stojčeski, který představí svou zemi a její ekonomický potenciál zástupcům
regionálních firem, případně zprostředkuje kontakty.
Zástupci firem se budou moci prezentovat v 10 hodin
v zasedací místnosti primátora. Cílovými sektory pro
hospodářskou spolupráci a investiční příležitosti jsou
následující obory: stroje a komponenty pro automobilový průmysl, informační a komunikační technologie,
lékařské přístroje a farmacie, podnikání v zemědělství
a potravinářství, energetika, nemovitosti a stavebnictví,
textilní a cestovní ruch. Firmy, které mají zájem se této
akce zúčastnit, nechť potvrdí svou účast do 3. června na
e-mail hosp.rozvoj@olomouc.eu.

Jen pár dní zbývá na uhrazení poplatku za odpad

mimo Olomoucký kraj, kteří tuto skutečnost prokáží.
Oddělení místních poplatků, kde můžete
platbu provést, sídlí v budově NAMIRO
v Palackého ulici 14. Pokladny jsou umístěny v přízemí budovy. Tamtéž je možné
získat i poštovní poukázku, kterou lze zaplatit na poště. Uhradit poplatek je možné
také na detašovaných pracovištích magistrátu v jednotlivých městských částech či
převodem z účtu (č. ú. 19-1801731369/0800,
variabilní symbol 1337 a jako specifický
symbol rodné číslo bez lomítka.
Více informací poskytnou pracovníci oddělení místních poplatků na adrese Palackého 14
nebo telefonicky na číslech 588 488 617–621,
(red)
588 488 611–612.

KOLIK SE VYBRALO LONI?
 za rok 2014 bylo vybráno na poplatku 56,6 milionu korun
 počet poplatníků, kteří měli povinnost zaplatit v roce
2014 alespoň jeden měsíc, byl cca 103 tisíc osob
 osvobození od poplatku vyplývající z obecně závazné vyhlášky města Olomouce za rok 2014 činilo cca
9,5 milionu korun
 ke dni 31. 4. 2015 evidujeme 8683 dlužníků, kteří
dluží na poplatku za rok 2014 cca 6,3 milionu korun
(součástí této dlužné částky je i vyměřená sankce za
nezaplacení, která nyní činí zhruba 1,5 milionu korun)

Velvyslanec Mexika navštívil Floru Olomouc
Flora Olomouc pokračuje v tradici zámořských kontaktů. Po velvyslankyni Peru paní Maritě Landaveri, která vloni na jarní Floře
pokřtila novou odrůdu tulipánu, přijel letos velvyslanec Mexika
pan Pablo Macedo Riba spolu s konzulkou paní Maxaira Baltazar
a pokřtili nově představenou odrůdu narcisu. Vzácná diplomatická návštěva pak zavítala i na olomouckou radnici, kde ji přijal
náměstek primátora Martin Major. Mexický velvyslanec si odpoledne prohlédl Olomouc a večer se zúčastnil oficiální večeře.

Foto Blanka Martinovská

KRÁTCE Z OLOMOUCE

INZERCE

OD VŠECH ŠKŮDCŮ KOLEM VÁS RYCHLE, SPOLEHLIVĚ
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Fungování olomouckých městských částí v následujících letech, právě to bylo tématem pro jednání radních města s předsedy komisí jednotlivých částí města, které se konalo vůbec
poprvé začátkem května. Setkání s předsedy olomouckých
KMČ se proto zúčastnili také ředitelé všech příspěvkových
a akciových společností města Olomouce.
„Smyslem počátečního setkání je především nastavení pravidel spolupráce a komunikace samosprávy s předsedy
jednotlivých komisí a také formulování konkrétních forem
součinnosti. Při svém rozhodování chceme zohledňovat vaše
připomínky a zabývat se návrhy na řešení konkrétních problémů. Chceme vám více naslouchat,“ řekl primátor Antonín
Staněk. „Budeme rádi za vaše podněty i návrhy k tomu, jak
by spolupráce měla fungovat. Chceme být vstřícní vašim připomínkám,“ vyzval předsedy KMČ náměstek primátora Pavel Urbášek.
Hlavním cílem vedení města v tomto volebním období je zejména prohloubení vzájemné komunikace při pravidelných
setkáních se zástupci KMČ, nastavení klíčových témat a posílení aktivního přístupu komisí v jejich rozhodování.
Do vedení komisí městských částí usedlo nově celkem 13 předsedů z celkových 27, součástí programu prvního setkání s vedením města proto bylo také jejich seznámení se s činností
všech příspěvkových a akciových společností města Olomouce
(red)
i s fungováním jednotlivých odborů magistrátu.

Foto Blanka Martinovská

Radnice chce zlepšit spolupráci s městskými částmi

PENÍZE NA CHODNÍKY I SLAVNOSTI
Do každé z 27 městských částí nyní každoročně z rozpočtu města směřuje částka ve výši
300 tisíc korun na opravy komunikací a chodníků. Dalších 130 tisíc ročně pak každá městská
část dostává na další drobné úpravy či aktivity spojené například s organizací místních akcí.
„Roli komisí městských částí spatřuji také ve spolkovém životě. Přimlouvám se za to, abyste
maximálně podporovali pravidelné akce či místní slavnosti,“ vyzval předsedy primátor.
Do městských částí plyne z rozpočtu města celková částka převyšující 12 milionů korun. Pravomocí komisí je pak stanovovat priority např. v oblasti investičních akcí. V roli poradního
orgánu pak na základě připomínek obyvatel předkládají Radě města Olomouce i magistrátu
konkrétní podněty pro řešení problémů.

INZERCE

MAJITELÉ VOZIDEL, POZOR NA POLOPŘEVODY,
HROZÍ VYŘAZENÍ AUTA Z PROVOZU!
V souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vstoupila v platnost 1. ledna 2015, si majitelé vozidel musejí dát pozor
na tzv. polopřevody.
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
Od začátku dubna do začátku května bylo doregistrováno pouze 188 vozidel, více než
šest a půl tisíce jich ještě zbývá!

Více informací lze získat na přepážkách evidence vozidel magistrátu v přízemí budovy
(red)
Vejdovského 2 nebo na telefonu 585 513 737.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Vlastivědné muzeum v Olomouci vypisuje výběrové řízení na kastelána zámku Čechy
pod Kosířem. Předpokládaný nástup od 1. srpna 2015. Podmínky přijetí: vysokoškolské vzdělání magisterského typu, základní znalost AJ nebo NJ, odpovídající praxe
minimálně tři roky výhodou, beztrestnost, ŘP sk. B. Písemné přihlášky doplněné
o strukturovaný profesní životopis a prohlášení o beztrestnosti zašlete na adresu:
Vlastivědné muzeum v Olomouci, k rukám ředitele, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc do 10. 6. 2015. Nabízíme platové zařazení dle NV č. 564/2006 Sb. v platném
znění (11. platová třída). Informace: personální oddělení VMO, tel. 585 515 140.

tel.: 720 128 177

www.vilakrasy.cz

HUBNĚTE JAKO SLAVNÍ: REVOLUČNÍ
METODA VE VILE KRÁSY
Potřebujete se zbavit přebytečného tuku, ale zatím všechny pokusy selhaly?
Svěřte se do péče odborníků na olomoucké Klinice estetické medicíny Vila krásy, kteří nabízejí bezbolestnou liposukci unikátním přístrojem VANQUISH.
Odborníci mluví o revoluci v hubnutí a odbourávání podkožního tuku. Nová metoda je naprosto bezpečná, bezbolestná a mnohem účinnější. Přístroj VANQUISH
využívá radiofrekvenční vlny, které míří přímo k tukovým buňkám. „Přístroj se
umístí nad problematickou partii a klienti cítí pouze hřejivé teplo, zatímco moderní
technologie ničí tukovou tkáň. Po prvním ošetření se sníží obvod pasu v průměru
o 1 až 2 procenta. K dosažení nejlepších výsledků je vhodné provést 4 až 6 ošetření
v týdenních intervalech,“ říká lékař Jiří Pumprla, který se svým týmem ověřoval
účinnost a bezpečnost technologie. „Výsledky rozsáhlé studie potvrdily zkušenosti
kolegů ze zahraničí a prokázaly vysokou účinnost i spokojenost klientek.“
K vysněné postavě pomohl VANQUISH i herečce Jitce Asterové. „Během čtyř půlhodinových terapií jsem shodila osm centimetrů v pase, což bych za tak krátkou
dobu sama nikdy nedokázala. Žádné změny v jídelníčku jsem nedělala, jen jsem
pila mnohem víc vody, aby tuk odcházel z těla ven,“ popsala své zkušenosti herečka.
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K žádosti se dokládá:
– občanský průkaz či jiný doklad totožnosti,
– doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla),
– doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta),
– protokol o evidenční kontrole vozidla,
– doklad o platné technické prohlídce,
– plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

TÉMA

Léto v Olomouci? Zažijte něco nového každý den!

Přĳeli vám hosté odjinud a chcete jim ukázat krásy Olomouce? Nevíte, kde začít?
Máte možnost využít některou z tematicky zaměřených prohlídek města, které organizuje po dobu letní sezony Informační
centrum Olomouc. A můžete se spolehnout, že řada informací překvapí i vás,
kteří „znáte Olomouc jako své boty“!

Turistou ve vlastním městě
Od května až do září máte například možnost poznat význam nejen dobře známých
domovních znamení na olomouckých
měšťanských domech. Prohlídkovou trasu s názvem Po domovních znameních
začalo informační centrum pořádat loni
a setkala se s velkým ohlasem. Koná se
každou první sobotu v měsíci od 10 hodin
a je možné se na ni předem objednat.

Foto Jan Andreáš

Historie, památky, koupání, příroda, hudba, divadlo, věda, jarmarky,
sport i relaxace. Zůstat letos v létě
v Olomouci nebo sem pozvat přátele rozhodně nebude chyba. Každý
den tu můžete prožít nebo poznat
něco nového, každý den vás může
Olomouc něčím překvapit. Můžete
ji poznávat pěšky, na kole i lodích,
z nadhledu i „podhledu“, přes den
i v noci. A pokud vám chybí inspirace, vyberte si některou z nabídek,
kterou město ve spolupráci s dalšími partnery pro letošní turistickou
sezonu připravilo.

Hodinová prohlídka centra zakončená výstupem na radniční věž s názvem Olomouc
v kostce je už stálicí a bude probíhat denně
od 15. června do 30. září v několika časech:
9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 a 17:00. Ti,
kteří si raději město projdou sami, mají
možnost využít audioprůvodce a projít
s ním centrum a nově i budovu radnice.
Ani letos nechybí v nabídce možnost poznat Olomouc ze sedla kola, či dokonce
čtyřkola, případně při projížďce na raftu.
Prohlídky Olomoucí kolem a raftem pořádá agentura Peřej tours (www.perej.cz).
Vlastní kola je možné nově od minulého
roku uložit v úschovně v podloubí rad-

Zahájení
turistické
sezony 2015
„Staňte se na jeden den turistou ve svém městě.“ – 2. ročník

sobota 23. května 2015 | 10:00–15:00
Přijďte si ZDARMA vyzkoušet,
co vše může návštěvník města v Olomouci zažít za jeden den…
tematické prohlídky města • projížďky na raftech • cyklovýlet po olomouckých
pevnostech • zapůjčení audioprůvodce • projížďky na 4kolech • projížďka
turistickým vláčkem • otevření vyhlídky v 10. patře hotelu Flora • prohlídky
olomouckého podzemí • Sluňákov • Pevnost poznání • Fort XIII – Nová Ulice •
plavba motorovou lodí

Rezervace, informace: tourism.olomouc.eu
INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC | Horní náměstí – podloubí radnice | tel.: 585 513 385
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nice, ale v informačním centru si můžete
kola také zapůjčit (stejně jako v ČD Centru nebo v Centru Semafor – viz dále).

Církevní památky ve dne i v noci
Hlavním lákadlem pro turisty jsou historické, především církevní památky. I ty
budou letos zpřístupněny zdarma, stejně
jako expozice na radnici, o které je stále
větší zájem. A to nejen ve dne.
Jako každoročně i letos se o Noci kostelů otevřou desítky chrámů, kaplí, sborů
a modliteben v Olomouci a dalších přes
dvě stě pak v olomoucké arcidiecézi. Každý kostel je jedinečný svou originální krásou i programem, který je v něm pro Noc
kostelů připraven. Na programy je možné
se podívat na www.nockostelu.cz a pro
občany Olomouce budou k dispozici výtisky Poutnických pasů s programy kostelů
a mapkou ve všech kostelích. Slavnostní
zahájení Noci kostelů se uskuteční 29. května v 18 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické. Všechny prohlídky a programy jsou zdarma.

Plavby motorovou lodí
historickou Olomoucí
Úplnou novinkou bude během letošního
léta možnost pokochat se krásami města
z paluby motorové lodi. Tu provozuje spolek Řeka Morava pro Olomouc. Plavby se
budou konat od 23. května do 21. září 2015
v pravidelných denních a víkendových intervalech. Nástupní místo bude v přístavi-

TÉMA

Milovníci vojenské historie mají možnost navštívit některý z pevnostních fortů, kterých je kolem Olomouce skutečně
dostatek. „Olomouc byla odedávna pevnostním městem a největší rozmach zažila
v tomto ohledu v 18. a 19. století, kdy byla
hlavním vojenským střediskem habsburské monarchie. Některé části opevnění se
dochovaly dodnes a po dlouhých desetiletích, kdy patřily armádě, mají možnost
okusit jejich atmosféru i běžní občané,“
podotkl náměstek primátora pro kulturu
a cestovní ruch Pavel Urbášek, který patří
mezi znalce pevnostního systému ve městě. Mezi nejnavštěvovanější objekty patří
momentálně objekt bývalého dělostřeleckého skladu, tzv. Korunní pevnůstka, který se stal sídlem nejen vědeckého muzea
Pevnost poznání, ale kde se během celého
roku koná řada kulturních a společenských akcí. Oblíbený je také fort číslo XVII

I v Olomouci už bude možné stanovat!

v Křelově, kde kromě samotných prohlídek objektu můžete také navštívit mnoho
hudebních či divadelních představení.
Přístupný je také fort číslo II v Radíkově
či nedávno otevřený fort XXII v Černovíře. Nově k nim letos přibude fort číslo
XIII v Nové Ulici, který bude veřejnosti
přístupný od července.
Některé z fortů mají pravidelnou otevírací
dobu, jinde je nutné prohlídku domluvit
předem. Kontakty a další informace najdou zájemci na webu tourism.olomouc.eu.

Žhavá novinka: Muzeum vědy
Již zmíněná Korunní pevnůstka nenabízí
jen exkurzi do vojenské historie města, ale
od letošního dubna patří mezi centra popularizující přírodní vědy. Muzeum Pevnost
poznání nabízí všem věkovým kategoriím
možnost proniknout do tajemství vědy zábavnou formou prostřednictvím interaktivních expozic. Procházka modelem koryta
řeky s jeho živočichy, expozice světla, obří
modely mozku a oka, ale i digitální planetárium a mnoho dalších neméně zajímavých
objektů umožňuje návštěvníkům strávit
tady mnoho hodin zábavou a poznáním.
„Stojí za to navštívit už jen samotný čtyřpatrový objekt bývalé prachárny, která vznikla v polovině 19. století a prošla rozsáhlou
rekonstrukcí. Kromě vědeckých poznatků
jsou některé části expozice věnovány také
samotné historii města, především té vojenské,“ pozval náměstek Urbášek. Historii ar-

OLOMOUC SE STÁVÁ OBLÍBENÝM CÍLEM EVROPSKÝCH SOUSEDŮ
Olomouc se stává stále oblíbenějším cílem evropských
návštěvníků, což potvrzují i čerstvé statistiky návštěvnosti
za rok 2014. Počet hostů, kteří se ve městě loni ubytovali
a přenocovali, stoupl od roku 2013 o deset procent.
Podle statistik získaných od zástupců ubytovacích zařízení do
Olomouce přijelo a ubytovalo se bezmála 116 tisíc turistů, přičemž počet českých hostů jen mírně převýšil ty zahraniční.
Nejvyšší nárůst zaznamenali poskytovatelé ubytovacích služeb u lidí přijíždějících z Rakouska (o 30 %), Polska (20 %)
či Slovenska (13 %). Taktéž se zvýšil počet hostů z asijských
zemí jako jsou Čína (74 %) či Japonsko (65 %). Délka pobytu
u hostů zůstala od roku 2012 neměnná, tedy 1,8 dne.
V žebříčku návštěvnosti svou pozici stále drží hosté z Ruska,
Německa, Slovenska a Polska. Na pátém místě se umístili nově
Britové. „Zde je patrný vliv zapsání Olomouce po několik sezon

Další žhavou novinkou pro návštěvníky Olomouce, ať už vodáky, pěší turisty,
cyklisty, či majitele karavanů, bude nově
vybudovaný kemp, který v krajském
městě dosud citelně chyběl. Jeho stavby
se ujal spolek Krásná Morava, který ho
plánuje otevřít už letos v červnu v Hejčíně, na břehu Moravy (naproti restauraci
U Travise). V první fázi počítá s dvěma
desítkami míst pro karavany a stovkou až
sto padesáti místy pro umístění stanů. Do
budoucna uvažuje i o vybudování chatek.
Chybět nebudou sprchy, toalety, půjčovna
sportovního vybavení i lodí, hřiště pro
děti i na plážový volejbal a občerstvení.

do průvodce Lonely Planet jako nejkrásnějšího města České republiky, skrytého pokladu Evropy či TOP DESTINACE,“ podotkla
Karin Vykydalová, vedoucí oddělení cestovního ruchu.
„O významu cestovního ruchu pro místní ekonomiku nikdo
nepochybuje. Proto vítáme každou snahu o jeho podporu
a budeme napomáhat každé takové aktivitě, ať už na půdě
zastupitelstva, nebo odborných komisí, kterých se tato tematika týká. V poslední době se podařilo uskutečnit několik projektů, které mohou mít na cestovní ruch kladný vliv,
např. otevření Pevnosti poznání, rekonstrukce výstaviště
Flora. Je třeba v tom nepolevit a vymanit se z charakteristiky Lonely Planet jako sice nejkrásnější, ale málo známá
turistická destinace. Chceme patřit mezi nejkrásnější, ale
také dobře známé a vyhledávané turistické destinace,“ říká
zastupitel Miroslav Marek.

Foto archiv

Poznejte Olomouc jako pevnost

mády je věnována mimo jiné expozice v přízemí budovy, která přiláká i děti formou
komiksu na velkoformátových panelech.

Foto Robert Mročka

šti před U-klubem (Šmeralova 12). Kromě
pravidelných výletních plaveb s výkladem
o historii města nabídne spolek i školní výlety, příměstské tábory, plavby pro seniory,
dětské domovy či zájmové spolky. Plavby
budou dostupné všem skupinám obyvatel,
i těm s pohybovými a různými jinými omezeními. V podvečerních hodinách bude
možné si loď pronajmout k soukromým
oslavám a večírkům či svatbám. Také přístaviště s občerstvením se stane dějištěm
pro nejrůznější kulturně-společenské akce.
„Cílem projektu je oživení řeky Moravy
a využití skrytého potenciálu, který řeka
v daném místě má. Turistům a obyvatelům
má nabídnout nové místo pro trávení volného času v Olomouci, poukázat na krásy
města z jiné perspektivy a díky spolupráci
s našimi partnery, producenty regionálních
surovin, podpořit jejich produkci,“ přibližuje provozovatel Šimon Pelikán. Podrobnosti najdete na www.plavbyolomouc.cz.

Zoo nabídne další část safari
Ani oblíbené výletní místo, zoologická zahrada na Svatém Kopečku, nezahálí a pro
nastávající turistickou sezonu připravuje
novinky. Vedle mláďat všech druhů, která
každoročně s přicházejícím jarem oživí výběhy, se letos návštěvníci dočkají také další
části safari, tentokrát africké. Vláček s návštěvníky vjede do výběhu oryxů jihoafrických a bude projíždět i těsně kolem rozšířeného výběhu žiraf Rothschildových.
První z pěti plánovaných etap, euroasĳská
část, je již dva roky funkční. Jsou v ní k vidění zubři, mohutní sudokopytníci, kteří
kdysi dávno před staletími obývali i naše
lesy, ale také losi, kamzíci, kozorožci, jeleni
sika a další zvířata. „Slavnostním otevřením afrického safari bychom rádi v červnu zahájili hlavní návštěvnickou sezónu,“
říká ředitel zoo Radomír Habáň.
Nový antikorozní nátěr dostane v nejbližších týdnech také vyhlídková věž, z jejíž
terasy ve výšce 29,3 m je jedinečný výhled
nejen na některé výběhy, ale i na baziliku
Navštívení Panny Marie a jako na dlani
je město Olomouc a okolí. Dobrodružné
povahy se letos opět budou moct vydat
na procházku mezi opicemi makaky po
zrekonstruované visuté lávce.

RADNIČNÍ LISTY / 11

TÉMA

Milovníky vzácných exotických zvířat
jistě potěší možnost v unikátním prostředí pozorovat matku s mládětem levharta
mandžuského, krásné velké kočky, která
je bohužel v přírodě na pokraji vyhubení.
V Olomouci se jim však daří a chovatelé
se opět radují z nového mláděte. Jejich
pavilon i výběh jsou částečně zapuštěné
do terénu, připomínají skálu s jeskyněmi
a právě těmi se návštěvníci vydají dovnitř
do teritoria těchto divokých šelem.
Další atraktivní novinkou jsou dvojčata
geparda štíhlého narozená na Štědrý den
loňského roku. V zoologické zahradě na
Svatém Kopečku je k vidění více než 370
druhů zvířat. Od dubna do srpna je zoo
otevřená denně od 9 do 18 hodin.

Vzhůru dolů!
Znáte už Olomouc ze všech úhlů, prošli
jste každý kout a máte pocit, že vás už ničím nepřekvapí? Je tu ještě další možnost:
„Ta je určena hlavně těm, kdo mají rádi trochu dobrodružství a tajemna,“ napovídá
náměstek pro cestovní ruch Pavel Urbášek
a dodává: „Olomoucké podzemí, kterým
ve vlastní režii provádí historický spolek
Durancia, skýtá opravdu nevšední pohled
na město a jeho historii. Jsem rád, že se členové spolku profesionálních i amatérských
historiků těchto prohlídek zhostili. Vzhledem k tomu, že bývají pravidelně vyprodány, dělají to zřejmě velice dobře.“

Cílem prohlídek je například podzemí
kostela sv. Mořice či podzemní protiletecký kryt z druhé světové války, který se
nachází pod zahradou kláštera kapucínů.
Na prohlídky, které lze objednat v několika jazycích, je nutné se předem registrovat na stránkách www.durancia.cz.

Olomoucí na kole
Zachtělo se vám trochu pohybu nebo si
chcete od městského ruchu odpočinout
v přírodě? Co třeba vyrazit na cyklovýlet?
Že nemáte vlastní kolo? Ani to není problém – v Centru Semafor, které sídlí v areálu dopravního hřiště vedle plaveckého stadionu (Legionářská ulice), si můžete půjčit
veškeré vybavení, od jízdních kol, koloběžek, hanbiků až po přilby, chrániče a další
pomůcky. A nejen to. „Pro letošní sezonu
jsme připravili pro obyvatele i návštěvníky města tipy na cyklovýlety. Na našem
webu najdou nejen tipy na zajímavé trasy,
včetně popisu toho, co na nich lze vidět,
a jejich délky, ale také mapy, které si mohou
vytisknout a vzít s sebou,“ přiblížil manažer Centra Semafor Josef Línek. Všechny
trasy začínají v Centru Semafor, stejně jako
již zmíněná prohlídka s názvem Olomoucí
kolem a raftem. „U nás nasednete na kolo
nebo na koloběžku (vlastní nebo si můžete
půjčit) a pojedete cyklostezkou asi dva kilometry proti proudu Mlýnského potoka
na parkoviště u in-line areálu Hejčínské

louky, kde přesednete na raft. Na tom pak
proplujete po Mlýnském potoce celým historickým jádrem města až do Michalského
výpadu, kde plavba končí. Tady opět nasednete na mezitím přistavené kolo a projedete přes Smetanovy a Čechovy sady zpět
do Centra Semafor,“ popsal Línek zhruba
dvouhodinový výlet po souši i po vodě.
Také letos v létě se budou moci milovníci
jízdních kol zapojit do rodinné soutěže
MRX GRAND PRIX SEMAFOR a vyhrát
exkluzivní jízdní kolo. První ze seriálu
soutěží začíná už 21. května. Bližší informace na www.olomouc.eu/semafor.

Každý týden koncert nebo divadlo
Je libo trochu kultury? Pestrou škálu koncertů všech hudebních žánrů nabídne letos opět
tradiční festival s názvem Olomoucké kulturní prázdniny, které oživí centrum města
od konce června do konce srpna. Koncerty
a divadelní představení se nebudou odehrávat jen na nádvoří radnice, ale také v areálu
Korunní pevnůstky či u Terezské brány. Velkou hvězdou letošních kulturních prázdnin
je dlouholetý věrný průvodce slavného Santany, zpěvák Alex Ligertwood či jihoafrická
jazzová zpěvačka Melanie Scholtz, rodinná
kapela The Brew, reprezentující klasický
britský rock, nebo irská pěvkyně Patricia
Kelly, někdejší členka kultovní formace
Kelly Family. Vystoupí i legendární bluesoví Krausberry, funk-soul-rocková parta Ota

INFORMAČNÍ CENTRUM PŘIPRAVILO NOVÉ PUBLIKACE
V Informačním centru Olomouc budou od června k dispozici reedice a vydání nových propagačních materiálů. První je věnován Svatému Kopečku, druhý barokním perlám Moravy (Olomouc – Kroměříž, barokní
perly Moravy). Obě publikace budou vydány v české, německé, anglické a polské verzi. Na podzim chystá
oddělení cestovního ruchu ve spolupráci s Tyfloservisem reedici Průvodce po olomouckých památkách
pro slabozraké a nevidomé obohaceného o nově připravenou trasu po památkách pro nevidomé.

KAM V HORKÝCH LETNÍCH DNECH
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Školkyy jjsou zavëené?

Babiêky adédeê

kové daleko...?

Právé pro Vás a Va
še déti jsme letos op
ét pëipravili
SPORTOVNÍ PRÁZDN
INOVÉ CAMPY vAqu
aparku Olomoou
ucc..

MALÝ PRóZKUMNÍK je pro déti vevéku 3-7 let, bude
de
fungovat každý všední den od 29.6. do 28.8.2015 vždy
od7:30 do16:00 hod. domaximálního poêtu 15 détí.

Foto Blanka Martinovská

V horkých letních dnech budou Olomoučané i návštěvníci města mířit za osvěžením
k některému z koupališť. Jezero Poděbrady v chráněné
krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví patří k nejčistším přírodním koupalištím
v kraji. V letní sezoně jsou
jeho břehy udržovány
a slouží jako pláže, milovníci vodních sportů i rybaření mají k dispozici také občerstvení. Vyhledávaným se stal po rekonstrukci také venkovní areál
plaveckého stadionu, který kromě plaveckého bazénu láká na dětský bazén se spoustou vodních
atrakcí (viz foto), hřištěm na plážový volejbal nebo dětským hřištěm. Olomoucký aquapark letos
nabídne především malým návštěvníkům novinku v podobě herního parku s lezeckou stěnou,
zábavnými zákoutími a interaktivními herními panely. Zatímco o děti se každý prázdninový den
postarají animátoři s řadou soutěží a jiných dobrodružství, rodiče si zatím mohou odpočinout při
masáži, saunových ceremoniálech nebo u bazénu s aquafitness či aquazumbou. Pro děti je připraven také zábavný prázdninový osmiboj.

MLADÝ ZÁCHRANÁò je pro déti ve véku 8-14 let, které milují vodu
a umí plavat. Bude fungovat v týdny od 6.7. do 28.8.2015 vždy od7:30
do16:00 hod. domaximálního poêtu 15 détí.
Souêástí campì bude ivýuka plavání pod vedením zkušeného
aproškoleného instruktora. Samozëejmostí je zajišténí celodenního
stravování dle zásad zdravé výživy, vêetné pitného režimu.
Více informací obdržíte natel.: 725735483 nebo
e-mailu: prodeti@aqua-olomouc.cz
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Ildebrando D´Arcangelo:
z milánské La Scaly do Olomouce
Příznivci opery si přĳdou na své 22. června, kdy se ve 20 hodin promění Horní náměstí opět v koncertní halu. Po úspěšných
vystoupeních hvězd typu José Cura, Paco
de Lucia či Elina Garanča, ale i Moravské
filharmonie či souboru opery Moravského
divadla navštíví letos Olomouc hvězda
řady operních domů v Evropě, italský bas-barytonista Ildebrando D’Arcangelo.
Koncertní stagiona pod širým nebem
v historickém centru Olomouce nabídne
místo bezmála třem tisícovkám diváků.
Díky majestátnímu jevištnímu umění
a nezaměnitelné barvě svého hlasu je Ildebrando D’Arcangelo chválen kritiky i publikem. Příznivci opery jej znají z řady Mozartových postav (Figaro, Don Giovanni
a Leporello), v jeho repertoáru najdeme
i řadu belcantových rolí z oper Belliniho,
Donizettiho a Rossiniho. Italské hvězdě
bude asistovat Simona Houda Šaturová.
Oba protagonisty doprovodí Moravská
filharmonie Olomouc.

Španělské rytmy a barvy,
to je Colores Flamencos
Po závanu Itálie se na přelomu července
a srpna centrum města promění pro změnu ve španělskou metropoli. Sedmý ročník
multižánrového festivalu Colores Flamencos přinese i letos všehochuť španělského
kulturního dědictví – tanečnice flamenca,
kytaristy a další muzikanty, španělskou
gastronomii i kinematografii a flamencovou fiestu na Horním náměstí. Festival
Colores Flamencos se tentokrát koná od
30. července do 2. srpna a jeho podrobný

program najdete v příštím vydání Radničních listů či na webu www.flamencool.cz.

DŮM PŘÍRODY

Olomouc barokní
Beznadějně vyprodané byly v předchozích
dvou letech představení barokních oper
v podání souboru Ensemble Damian, která
jsou součástí Olomouckých barokních slavností. Letošní třetí ročník je připraven na 1. až
24. července v atriu jezuitského konviktu
a nabídne neméně lákavý program, který už
nyní naleznete na stránkách baroko.olomouc.
eu. Kromě letních večerů s barokní operou
v historických kulisách starobylé Olomouce
jsou připraveny i oblíbené prohlídky po barokních skvostech města. Ty budou probíhat
po dobu barokních slavností vždy v pátek
a sobotu od 17 hodin a budou zaměřeny na
barokní skvosty města a barokní vojenskou
pevnost. Vstupenky na prohlídky budou
k zakoupení od 1. 7., lístky na festival jsou už
nyní k dostání v síti Ticketpro.

Svátky Olomoučanů
zakončí bitva o město
Svátek všech Olomoučanů láká každoročně
na bohatý program nejen místní obyvatele,
ale je i skvělou příležitostí pro návštěvníky
města, jak jej poznat ve slavnostním hávu.
Do toho se letos město zahalí po dobu dvou
dní – 5. a 6. června – aby vzdalo hold patronce města svaté Pavlíně. U té si podle
pověsti Olomoučané v 17. století vyprosili
odvrácení morové epidemie, za což jí pak
každoročně dávali najevo svou vděčnost.
A přestože se podoba oslav za staletí podstatně změnila, i letos bude jejich vrcholem tradiční historický průvod. „Ten letos
z Horního náměstí poprvé vyrazí až večer,
po hlavním koncertu. Představitelé města
v kostýmech historických konšelů, zhruba
150 šermířů rovněž v historických oděvech,
navíc s hořícími pochodněmi, ale i předsta-

Budete-li mít dost ruchu velkoměsta a zatoužíte-li po oáze
přírody, zamiřte do Horky nad Moravou. Zde je uprostřed chráněné lužní krajiny nedaleko Centra ekologických aktivit Sluňákov od loňského podzimu otevřena unikátní galerie v přírodě
s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví. O této novince
letošní turistické sezony se dočtete více na stranách 14 a 15
v rozhovoru s jejím duchovním otcem Michalem Bartošem.

Foto archiv

Balage Band či slovenský bluesrockový kytarista René Lacko. Celý program prázdnin
přineseme v příštím vydání.

vitelé církve vyrazí do chrámu sv. Mořice,
kde budou ostatky patronky města uloženy,“ přiblížil náměstek Urbášek.
Historické centrum ale ožĳe už od pátečního
rána – na Dolním náměstí budou moci návštěvníci nakoupit v rámci Hanáckého farmářského trhu, Flerjarmarku a Knižních a antikvariátních trhů, později se přidá historický
a řemeslný jarmark s dílnami a také lákavá
prezentace olomouckých minipivovarů.
Během dne se budou na Horním náměstí
představovat pěvecké sbory, které se účastní
Svátků písní Olomouc, a konečně v 19 hodin
se sejdou tři stovky zpěváků spolu s kapelou
Olomouckého hudebního institutu k velkému open-air koncertu. V sobotu doplní jarmarky v centru také vystoupení šermířů,
historických kapel a divadelních souborů.
Pod středověkými hradbami v Bezručových
sadech bude po celý den k vidění vojenské
ležení z třicetileté války, aby v 16 hodin vypukla velká bitva o Olomouc mezi Švédy
a císařským vojskem (více na str. 26).
Pokud chcete ušetřit a v průběhu vícero dní
navštívit více subjektů, je dobré si koupit
Olomouc region Card, díky níž jsou vstupy do muzeí, zoo či hradů a zámků v kraji
zdarma (www.olomoucregioncard.cz).
Lenka Jedličková

INZERCE

Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války

EUROPEAN TOUR 2015
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Klíčem k objevování přírody může
Zpomalit nebo se úplně zastavit. Relaxovat a ponořit se do krásy přírody našich předků, vychutnat si ptačí
nebo žabí koncert, který nikde jinde
neuslyšíte. A k tomu se pokochat
uměleckými díly od výtvarníků zvučných jmen. Kde můžete tohle všechno najednou prožít? Nemusíte jezdit
daleko. V Horce nad Moravou, vedle
Centra ekologických aktivit Sluňákov, se loni na podzim otevřel areál
s názvem Dům přírody Litovelského
Pomoraví. Unikátní galerie v přírodě
se jistě stane turistickým lákadlem,
ale hlavně pro Olomoučany nabízí
možnost opustit na chvíli městský
ruch a užít si klidu a pohody v nádherné přírodě. Autoři projektu v čele
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR už za něj získali od města
Olomouce Cenu za počin roku. „Tohoto ocenění si velmi vážíme, je to
odměna pro všechny, kteří se projektu účastnili. Věříme, že radost, kterou
jsme měli při jeho vzniku, budeme
schopni předávat i návštěvníkům,“
říká ekolog Michal Bartoš, který stál
u zrodu myšlenky a který je také duchovním otcem Sluňákova a festivalu
Ekologické dny Olomouc (EDO).
Můžete stručně popsat, v čem tento unikátní projekt spočívá a proč by ho neměli
minout nejen turisté, ale ani místní?
Dům přírody je věnován krajině, která
je od nepaměti součástí okolí Olomouce.
Krajina vždy výrazně ovlivňovala to, kde
se lidé usídlovali, tedy i to, kde bylo založeno město Olomouc. Ne nadarmo se říká,
že městům, která mají na svých okrajích
bažiny, se vede lépe. Olomouc leží mezi Litovelským Pomoravím a Královstvím a je
tady spousta mokřadů. Je to velice vzácné
území a my jsme se snažili tady vytvořit
jakousi bránu do přírody. Pro návštěvníky
Olomouce, kteří ji vnímají především jako
historické město, jsme chtěli přispět vzpomínkou historie krajiny. Pro Olomoučany
jsme zase chtěli vytvořit další možnost
příměstské rekreace. Doplnit tradiční vycházky do okolí města o další možnost,
kde si mohou užít zdejší krajinu jedineč-

Foto Robert Mročka

říká ekolog a ředitel Sluňákova Michal Bartoš

Michal Bartoš se o přírodu zajímá celý život. Nově se ji pokouší přiblížit lidem prostřednictvím umění.
ným způsobem, v kontextech její historie
a významů.
Jak jste přišli na myšlenku spojit přírodu
s uměním?
Pro mě osobně je umění klíčem, který otevírá přírodu lidem. Už před mnoha lety
jsme na EDO začali zvát výtvarníky, kteří se
v krajině pohybovali a něco tam vytvářeli,
a kdysi dávno pro mě udělali takový náčrt,
jak by mohla vypadat některá zastavení
v okruhu, který je věnován Litovelskému
Pomoraví. Naštěstí se podařilo na základě
tohoto jejich prvního výtvoru udržet autorská práva, a proto u projektu už ti lidé
zůstali. Jsem za to moc rád, protože si jich
a jejich tvorby velmi vážím.
Na co konkrétně tedy mohou návštěvníci
při procházce narazit?
Jednak je to příroda – sice se nacházíme
v nížině a lužních lesích, takže na první pohled to nemusí znít příliš lákavě – lidé mají
mnohdy představu, že tam rostou jen kopřivy – ale ty bažiny mají svůj půvab a kouzlo,
které lze objevovat z různých úhlů pohledu.
Milovníci umění se zase mohou zaměřit na
stavby, které tady vznikly – Rajská zahrada
Františka Skály, Sluneční hora snů Miloše
Šejna, lesní chrám, Kouzelný les a mosty
Miloše Fekara a Ohniště zlaté spirály Marcela Hubáčka.
To jsou dost zvučná jména...
Myslím si, že se nám podařilo sehnat skutečně renomované autory, ale nejzajímavější
na tom je, že ačkoli je každý z nich úplně
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jiný, stejně jako jejich díla, dohromady vytvořili prostor, který působí příjemně na
lidské duše. Při procházce má v sobě zdejší
krajina určitý rytmus a napětí, ať se vydáte
jakýmkoli směrem.
Projekt vznikal řadu let, můžete přiblížit
jeho vývoj?
Idea vytvořit tady komponovanou krajinu
s vycházkovým okruhem je velice stará. Po
roce 1989 bylo v tomto území hodně podmáčené pole, na kterém nechtěl nikdo hospodařit. Nám se podařilo postupně získat
pozemky a vytvořit tady krajinu, která připomíná Litovelské Pomoraví – je možné se
tady setkat s jejími pěti typickými biotopy
– lužním lesem, nivními loukami, stojatými
i tekoucími vodami a lidskými sídly.
Kontakt s umělci jsme navázali už před asi
deseti lety a dali jim zadání vytvořit galerii
v přírodě s díly, která by posilovala genius
loci a odkazovala by na přírodu lužních
lesů. Každý to pojal po svém, každé dílo je
jiné a jinak mimořádné, ale všechna umožňují dvě věci – jednak rozhled po krajině
a jednak možnost zastavení se, posezení,
odpočinku a relaxace. Působí to na všechny
cílové skupiny, od starších lidí až po děti.
Návštěvu bych doporučil všem, kteří mají
rádi přírodu, krajinu, umění a krásu. Je to
prostor, kde se dá být i několik hodin, navíc
je díky chodníkům i bezbariérový.
Je galerie volně přístupná?
Areál je volně přístupný, při procházce mohou návštěvníci projít daný okruh, včetně

OSOBNOST

být i umění,
a příměstské tábory a samozřejmě děláme
i prohlídky po budově Sluňákova, která
byla svého času unikátní jak použitými materiály, tak technologiemi a získala i cenu
Grand Prix architektů. Momentálně je venkovní areál také vyhledávaným místem pro
pořádání nebo alespoň focení svateb.
Jste také duchovním otcem festivalu Ekologické dny Olomouc, který letos oslavil
už čtvrt století. Jak jste spokojen s jeho vývojem za tu dobu?
Mám dojem, že ačkoli se program postupně
rozšiřuje, ještě pořád nejsou EDO masovou
akcí. Ani na prvomájový jarmark nezveme
kapely ze středního proudu, které by přilákaly davy, ale spíše ty, které inklinují k alternativnějším směrům. Stejně tak pečlivě vybíráme řemeslníky a prodejce a tento koncept se
snažíme držet celou dobu. První ročník spočíval pouze v koncertu na náměstí, postupně se
do programu přidávaly besedy a přednášky
se zajímavými osobnostmi, které umějí otevírat aktuální a ne úplně jednoduchá témata
a podat je srozumitelně všem posluchačům.
Součástí EDO jsou i výlety a exkurze s kompetentními průvodci na zajímavá přírodní
místa. Bývá o ně velký zájem, stejně jako
o výlety za bobry a ptačím zpěvem, nočními
ptáky a netopýry, zkrátka akce, kdy se hlavně
děti dostanou k přírodě zajímavým a neobvyklým způsobem. Traduje se, že nikde jinde
nezpívají ptáci a žáby tak jako na Sluňákově.
Je pravda, že mnoho dnešních dětí vyrůstajících ve městě zná podrobně exotická
zvířata ze zoologických zahrad, ale často
neviděly na vlastní oči žábu...
To je pravda, možná proto je o naše vzdělávací pobyty takový zájem, že jsou obsazené

Foto Jan Andreáš

lesního chrámu a ohniště, ale protože vnitřní prostory lodě a hory jsou velmi pěkně
udělané a při volném pohybu návštěvníků
by hrozilo, že by mnoho věcí nevydrželo,
děláme tady třikrát denně placené prohlídky – jejich termín lze předem domluvit i individuálně. Vstupné je 80 korun a prohlídka trvá asi hodinu a půl.
Právě mezi těmito dvěma největšími díly –
lodí Františka Skály a horou Miloše Šejna
existuje navíc zvláštní napětí. Rajská zahrada v lodi je krásná, světlá, kvetoucí, kdežto ta hora (na kterou je možné i vystoupit
a umožňuje rozhled) má vnitřní prostor,
kde po vstupu člověk chvíli nevidí, a má
tak možnost ponořit se sám do sebe, do snu
a vyjít pozměněn a o něco vnitřního obohacen. Miloš Šejn tam připravil řadu překvapení a záleží na tom, jak je člověk citlivý
a zda je dokáže vnímat.
Když se před lety otevřel Sluňákov, nenechaly si ujít příležitost prohlédnout si unikátní stavbu tisíce lidí. Určitě se ale najde
dost těch, kteří tam ještě nebyli. Umožňujete i prohlídky tohoto objektu?
S městem spolupracujeme na řadě akcí, při
kterých se lidé do Sluňákova mohou podívat zdarma – naposledy to bylo třeba před
několika dny v rámci Muzejní noci. Pak asi
třikrát do roka pořádáme větší akce pro veřejnost, hlavně pro rodiny s dětmi – ty jsou
velmi oblíbené, jak v zimě, tak na podzim.
V rámci Ekologických dnů Olomouc jsme
zahájili novou tradici, takzvaný Den snů,
při kterém pozvaní umělci v areálu něco vytvoří. První ročník se velmi podařil a vzbudil ohlas i v uměleckém světě. Pro děti pořádáme v létě pravidelně letní stanový tábor

MGR. MICHAL BARTOŠ, PH.D.
 studoval na Gymnáziu v Hejčíně, poté absolvoval obor
Ochrana životního prostředí na PřF UP v Olomouci
 v roce 2008 ukončil doktorandské studium na
Humanitní environmentalistice FSS MU
 do roku 1989 působil jako podnikový ekolog v Agrochemickyém podniku Litovel
 poté pracoval na odboru životního prostředí MmOl,
zároveň externě přednášl na PřF UP
 je autorem projektu Centra ekologických aktivit města
Olomouce Sluňákov a od roku 2007 také jeho ředitelem
 hlavní organizátor festivalu Ekologické dny Olomouc
a cyklu Ekologických večerů pro veřejnost
 autor řady odborných článků a publikací se zaměřením na ekologii, životní prostředí a krajinu
 autor a lektor ekologických výukových programů pro
MŠ, ZŠ i SŠ
několik let předem. Snažíme se při nich děti
nadchnout pro dobrodružství pozvolného
poznávání přírody. Na rozdíl od škol na to
máme dostatek času, takže ke všem poznatkům se dostáváme postupně. Jde nám o to,
aby děti bavila ta pomalost, která doprovází
příběh vlastního porozumění věcem.
Co kromě ptáků, žab či netopýrů mohou
děti (ale i dospělí) v okolí Sluňákova
potkat?
Například teď zrovna máme u nás rodinku bobrů. Nejsme z nich sice úplně nadšení, protože nám ukazují svou sílu a jejich
hráze nám zaplavují území, ale ke zdejší
přírodě prostě patří. Bobři jsou daleko čilejší a šikovnější než my, takže ačkoli jejich
hráze dokola boříme, absolutně jim v tom
prostředí nestačíme. Ale líbí se mi na tom,
že naši bobři jsou si zřejmě vědomi toho,
že jsou ve vzdělávacím zařízení, takže netvoří jen tak obyčejné stavby. Není běžné,
že bobři staví v našich podmínkách hrady,
ale ten náš ho vystavěl a je naprosto fantastický, téměř dvoumetrový. I ten ukazujeme návštěvníkům.
V oblasti životního prostředí se angažujete celý život. O politické kariéře jste neuvažoval?
To víte, že se mě politické strany občas snaží
oslovit. Ale v tom, co dělám, se cítím daleko
svobodněji. Pro mě je radost, že mohu uskutečňovat svoje myšlenky a nápady a moci
ovlivňovat jejich podobu. Největší odměna
pro mě je, že mohu dělat práci, která má
smysl. To je krásné.

Sluneční hora snů Miloše Šejna v Domě přírody Litovelského Pomoraví.
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Kdy skončí uzavírky ve městě?

Foto Blanka Martinovská

Už na přelomu března a dubna zkomplikovala dopravu v Olomouci uzavírka Wolkerovy ulice, kde dělníci opravovali tramvajovou
trať. Souběžně s ní byla na začátku dubna
uzavřena ulice U Podjezdu a částečně i Pavlovická. „Správa železniční dopravní cesty,
která tady rekonstruuje železniční nadjezd,
by měla skončit v polovině června. Tato uzavírka je sloučena s další akcí, kterou je I. etapa výstavby Nákupního parku Bělidla a jeho
napojení na stávající komunikaci. Součástí
úprav bude posun tramvajové zastávky, výstavba nového přechodu pro chodce, včetně
středového ostrůvku a osvětlení, a odbočovacího pruhu,“ přiblížil náměstek primátora
Aleš Jakubec. Obě ulice by už měly být otevřeny v den konání olomouckého půlmaratonu, který se koná 20. června a kvůli němuž
budou rovněž na pár hodin některé ulice
uzavřeny (podrobnosti přineseme v červnovém vydání Radničních listů).
Vedení města nyní s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR vyjednává o začátku uzavír-

Foto Blanka Martinovská

V březnovém vydání Radničních listů jsme informovali o plánovaných
uzavírkách, které letos na jaře a v létě
zkomplikují dopravu ve městě. Nyní
přinášíme aktualizované informace
o termínech jednotlivých staveb.

ky dopravní tepny, která se na provozu ve
městě projeví asi nejvýrazněji. Ulice Velkomoravská se tentokrát uzavře v úseku
od křižovatky se Schweitzerovou ulicí po
estakádu u Baumaxu, včetně nájezdových
ramp, přičemž zákaz vjezdu nebude platit
pro autobusy MHD. Ostatní vozidla budou
muset tento úsek objíždět po trase Rolsberská, Přerovská, Brunclíkova, Sladkovského,
Holická, Šlechtitelů, Dolní Novosadská, Slavonínská a Schweitzerova. „Požadovali jsme
začátek prací od 4. července, ale ŘSD chce
začít až 6. července. Začátek stavby údajně
posunout mohou, ale její konec nikoli kvůli naplánovaným výlukám MHD v době
pokládky asfaltu v křižovatce Velkomoravská–Rooseveltova, která musí proběhnout
o víkendu. Ukončení uzavírky je tedy naplánováno na 29. července, protože zkrácení
uzavírky by mělo velký negativní dopad na
provoz MHD – museli bychom přistoupit
k úplným výlukám i během pracovních dní,
což je nemožné,“ vysvětlil Jakubec.
Teprve z výsledku výběrového řízení vyplyne, jak dlouho bude uzavřena třída Svobody,
jejíž rekonstrukce začne bezprostředně poté,
co se řidičům otevře Velkomoravská. Začátek
uzavírky tř. Svobody je plánován na 1. srpna,
skončit by měla za šest až osm týdnů.

Přesný termín uzavírky zatím není znám
u částečné uzavírky třídy Kosmonautů
a 17. listopadu (most přes Moravu – Šantova, včetně křižovatky 17. listopadu – tř. Kosmonautů). Oprava začne až po otevření
třídy Svobody a potrvá čtyři až šest týdnů.
O přesných termínech budeme průběžně
informovat v Radničních listech a aktuální
informace lze nalézt také na webu města
(jed)
www.olomouc.eu.

VÝSTAVBA HORKOVODU OMEZÍ
DOPRAVU MINIMÁLNĚ
Jen mírná dopravní omezení se dotknou obyvatel města
v souvislosti s výstavbou IV. etapy vratného potrubí horkovodu, které provádí společnost Veolia Energie ČR. Bez zásahu
do dopravního systému se obešla oprava kolektoru pod Wolkerovou ulicí, do konce května by měl být zprovozněn úsek
od šachty na křižovatce ulic K Sídlišti a Polská, ulice K Sídlišti,
Bieblova, Kpt. Jaroše, Finská až po šachtu za křižovatkou ulic
Kpt. Jaroše a Finská. S touto akcí souvisí jen dočasné zrušení
parkovacích míst v ulicích Finská a Bieblova.
Rovněž zásah mezi ulicemi Rooseveltova a Schweitzerova
se obejde bez dopravních omezení, pouze cyklisté se budou muset vyhnout cyklostezce podél Velkomoravské ulice,
která bude neprůjezdná od 10. června do 13. července.
Parkovací místa v ulici Kpt. Jaroše budou dočasně zrušena
od poloviny července do poloviny září, kdy by měla být
stavba horkovodu dokončena.
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Pavlovičky se dočkaly nových silnic i chodníků
Na konci dubna ukončilo město jednu z nejdůležitějších investičních
akcí, která byla zahájena v loňském
roce. Obyvatelé ulic Za Školou
a Lindnerova v městské části Pavlovičky se dočkali nejen opravených
silnic, ale také infrastruktury, nového veřejného osvětlení a zeleně.
Hlavní stavební část se odehrávala v úseku 250 metrů v ulici Za Školou, v nava-

zující části Lindnerovy ulice se jednalo
o opravu zhruba 80 metrů silnice.
Na nevyhovující stav komunikací v této
městské části poukazovali obyvatelé
i komise místní části dlouhodobě. V lokalitě navíc v posledních letech přibylo několik domů, ke kterým měli jejich
majitelé přístup jen po nezpevněných
komunikacích.
„Kromě kompletní obnovy cest opravila stavební firma od září loňského roku
také chodníky a přeložila stávající ve-

dení veřejného osvětlení podél komunikace do zeleného pásu. Součástí akce
byla i rekonstrukce stávající kanalizace
včetně přípojek, výstavba nového vodovodního řadu včetně přípojek a vegetační úpravy,“ přiblížil investiční náměstek
Jaromír Czmero.
Celkové investiční náklady činily 8,8 milionu korun, přičemž většinu z nich –
zhruba 5, 2 milionu korun – pokryla dotace z Regionálního operačního programu
(jed)
Střední Morava.

Ulice Za Školou před rekonstrukcí. Majitelé domů k nim jezdili po
nezpevněné komunikaci.

Rekonstrukce silnice a inženýrských sítí tady začala loni v září
a skončila letos v dubnu.

Ulice Za Školou po opravě. Kromě silnic a chodníků mají obyvatelé
i nové osvětlení a zeleň.

INZERCE

Koyo investovalo do závodu více než 150 milionů Kč
Společnost Koyo Bearings Česká republika, s. r. o., se sídlem v Olomouci vyrábí jehličková a válečková ložiska do automobilového
průmyslu, strojírenství a pro distribuci. Firma je součástí japonské nadnárodní korporace JTEKT, jež se řadí mezi největší světové dodavatele v automobilovém průmyslu a patří do skupiny společností částečně vlastněných automobilkou Toyota. Po celém
světě má korporace 82 výrobních závodů, z toho tři v ČR – v Pardubicích, Plzni a v Olomouci.
pu nás podporuje. V současné době
máme přislíbeny investice přesahující
300 milionů korun v průběhu následujících tří let. V roce 2015 budeme
pokračovat v postupném navyšování objemu výroby, kdy očekáváme
nárůst prodeje o téměř 20 %. Každý
týden jsme poptávaní současnými
i novými zákazníky na nové projekty
a v automobilovém průmyslu dnes
řešíme poptávky speciálních ložisek na nové aplikace do převodovek
a motorů s náběhem výroby od roku
2018. Musíme se tedy zaměřovat působíme. Naši zaměstnanci jsou si
hodně dopředu, což nás nutí se neu- toho vědomi a za jejich podporu mi
stále zlepšovat a vyvíjet nové meto- dovolte tímto poděkovat.“
Petr Novak, MBA, ředitel závodu
dy a technologie v oboru, ve kterém

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:
Inženýr/ka pro zavádění nových produktů
Operátor/ka strojírenské výroby
Mistr
Seřizovač
www.koyobearings.cz
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Olomoucký závod ukončil hospodářský rok k 31. březnu 2015 s vynikajícími výsledky. V průběhu posledních 12 měsíců navýšil objem
výroby o více než 20 %, a to nejen
díky postupně se zlepšující hospodářské situaci v automobilovém
průmyslu ve světě, ale i díky novým
projektům pro automobilky Daimler,
Audi, Land Rover a Jaguar. Během
roku závod investoval přes 150 milionů Kč do nových strojů a výrobních linek pro stávající a nové zákazníky. Přidaná hodnota se navýšila
o více než 35 % z důvodu razantního
navýšení produktivity. Při objemu 12
miliónů vyrobených ložisek za rok
závod v oblasti kvality nezazname-

nal žádnou závažnou zákaznickou
reklamaci. V oblasti bezpečnosti práce ﬁrma neevidovala žádný pracovní
úraz vyžadující absenci zaměstnance. Vynikající rok byl podtržen
oceněním Nejlepší zaměstnavatel
olomouckého kraje v kategorii do
500 zaměstnanců, ocenění v oblasti
kvality jako nejlepší závod korporace
JTEKT v Evropě, ocenění dodavatel
pro Auto roku 2015 v ČR a v sociální oblasti ocenění Koyo jako Společnosti přátelské rodině.
Ředitel závodu Petr Novák uvedl:
„Rok 2014 byl pro náš závod rokem
výjimečným a ocenění, která jsme obdrželi, potvrzují výbornou týmovou
práci všech zaměstnanců. Společnost
prochází viditelnými změnami, které
jsou evidentní při každé návštěvě olomouckého závodu. Máme místní vizi
a strategii, kam chceme směřovat.
Nás majitel vidí v závodě obrovský
potenciál, díky proaktivnímu přístu-

DĚTI A MLÁDEŽ

SPŠ strojnická prožila velký den

Foto archiv

V sobotu 28. března měla Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci hned
tři důvody k oslavě. Kromě Dne učitelů
si připomněla 65. výročí svého založení
a také slavnostně otevřela centrum odborného vzdělávání.
Prostory centra se otevřely za účasti význačných hostů, kteří symbolicky přestřihli pásku. Stejně jako chod školy, tak
ani oslavy 65. výročí založení školy se
nemohly obejít bez podpory významných
strojírenských firem regionu, jejichž zástupci vyjádřili uznání nad rekonstrukcí
školních dílen a strojovým zařízením otvíraného centra vzdělávání. Obdiv si zasloužily nová kovárna a svařovna se třemi
metodami svařování či moderní simulační učebna s 18programovými stanicemi.

Slavnostního okamžiku se zúčastnili mimo jiné hejtman Jiří Rozbořil,
náměstek primátora Olomouce Ladislav Šnevajs, senátor Martin Tesařík,
z UP proděkanka Hana Marešová a Josef Molnár, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Koubek, ředitelka krajské hospodářské komory
Jitka Janečková či Jaroslav Havelka z okresní hospodářské komory.
Ke konvenčním strojům přibyly nové
(red)
CNC frézky, brusky a soustruhy.

Dobrovolníci pomáhají rodinám s dvojčaty
Olomoucké Centrum pro rodiny s dvojčaty
a vícerčaty přesně před rokem odstartovalo nový dobrovolnický program Asistent
do rodiny. Setkání těchto dobrovolníků
s rodinami, které jejich služby využívají,
se bude konat 9. června od 16 do 18 hodin v herně Centra pro rodiny s dvojčaty
a vícerčaty. „Jedná se o druhé společné setkání, na kterém představíme vznik a dosavadní průběh programu, představíme se
navzájem a umožníme tak vzájemné sdílení zkušeností, “ uvedla ředitelka centra Zuzana Staroštíková. Součástí letního setkání
bude představení plánů centra na druhou
polovinu roku 2015. „Zveme tímto i nové
zájemce (z řad dobrovolníků i rodin), aby
se přišli informovat či jen podívat, jak program Asistent do rodiny s dvojčaty/vícerčaty funguje v praxi. Na setkání je také
možná registrace do programu,“ dodala

SDRUŽENÍ D POMÁHÁ DĚTEM
OPOUŠTĚJÍCÍM DĚTSKÝ DOMOV

ředitelka. V současné době centrum pracuje díky programu již v 17 rodinách s vícerčaty v Olomouci a okolí. Podstatou programu je ulevit rodině, zatížené jak z hlediska
času, tak materiálně, organizačně a lidsky,
nabídkou pomoci asistenta-dobrovolníka. Ten dochází jednou týdně a umožňuje rodině účastnit se aktivit, které by
byly se dvěma a více dětmi náročné nebo
neuskutečnitelné. Každá rodina si přitom
může vybrat, zda má zájem o doprovod
a asistenci při volnočasových aktivitách,
doprovod a asistenci při pochůzkách k lékaři či na rehabilitační cvičení nebo o individuální podporu vícerčat zaměřenou
na rozvoj psychomotorických dovedností.
Těmto rodinám pomáhá centrum již řadu
let také formou sbírek či poradenství. Zájemci z řad dobrovolníků i rodičů se více
(jed)
dozvědí na www.dvojcata.net.

Již od začátku roku 2013 se olomoucké Sdružení D věnovalo soustavné práci s dětmi z dětských domovů
z regionu. Olomoucká nezisková organizace Sdružení D působí v oblasti primární prevence a osobnostní
výchovy již od roku 2000, i díky tomu ví, jak velkému
nebezpečí rizikového chování je vystavena skupina
mladých lidí opouštějících dětské domovy. Proto pro
ně uskutečnila systém preventivních a osobnostně-rozvojových programů, které měly posílit kompetence
těchto dětí pro samostatný život v dospělosti. Nácvikem modelových situací z oblasti získávání práce, hledání bydlení a podobně si klienti lépe osvojili sociální
a profesní dovednosti.
Metoda tvořivé dramatiky, na které byly Kluby Na cestě
založeny, je postavena na zapojení a osobním prožitku
každého účastníka, což zvyšuje schopnost dětí lépe se
v situaci orientovat, efektivně se zapojit do jejího řešení a následně ji úspěšně zvládnout.
Velmi důležitou součástí projektu je také následný
program Big Brother / Big Sister, v rámci kterého mají
děti k dispozici „staršího bratra“ nebo „sestru“, a to po
dobu osmi měsíců. „Hlavní myšlenkou Big Brothera
je být zodpovědný k sobě a k tomu, kdo se mi nabízí,
abychom spolu mohli smysluplně trávit čas. Tento průvodce, kamarád či rádce může dětem pomáhat zvládat
přechod z dětského domova do samostatného života.
Pomoct mu uvědomit si, co na něj budoucnost chystá
a jakým způsobem by se na ni mohl připravit a následně ji lépe zvládnout,“ říká Jan Šprynar, jeden z lektorů
Klubů Na cestě.
K příležitosti zakončení projektu proběhne konference
v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje
(Jeremenkova 40a, Olomouc), a to 4. června od 10 do
14:30 hodin. Jejím obsahem bude prezentace zkušeností získaných v projektu, představení publikace Praxe Klubů Na cestě, videoukázky z činnosti, příspěvky účastníků
projektu a jeho sociálních partnerů a seznámení se zkušenostmi z podobných programů pro ohroženou mládež
v ČR. Účast na konferenci není zpoplatněna, v případě
zájmu pište na funds@sdruzenid.cz.
Projekt Posílení sociálních a profesních kompetencí dětí
a mladistvých z dětských domovů prostřednictvím Klubů Na cestě byl podpořen Evropským sociálním fondem
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
(red)
a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

INZERCE

NÁBYTEK

NA MÍRU – HOLÍNKA
t skříně t kuchyně t postele t matrace
t dětské a obývací pokoje t kanceláře

Bludov 777 743 580
Olomouc 777 743 589
www.nabytek-holinka.cz
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e-mail: info@nabytek-holinka.cz

20 let
na trhu

Čajkárna ovládla esejistickou soutěž
Studenti olomouckého gymnázia Čajkovského
ukázali své literární sklony v soutěži Olomouckého kraje, ve kterém vybojovali hned tři z pěti
hlavních cen, cenu pro nejlepší prezentující tým
a s obchodní akademií navíc získali cenu pro SŠ
s nejvyšším počtem účastníků v soutěži.
Finále soutěže proběhlo 29. dubna v BEA
centru v Olomouci, kam byli pozváni nejlepší reprezentanti z celého Olomouckého kraje
v jednotlivých kategoriích, aby prezentovali
své práce. Eseje společně s prezentacemi hodnotila odborná komise složená ze zástupců
Olomouckého kraje a garantů témat.
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Eseje byly rozděleny do pěti soutěžních okruhů, kterými byly: Každý chce osobní úspěch,
jaký je tvůj recept?, Zajímavé místo v Olomouckém kraji, Kde ve světě můžeme hledat
inspiraci pro rozvoj našeho domova?, Jak se živit tím, co mě baví?, Využití ICT – předpoklad
úspěšného byznysu.
Studenti gymnázia Čajkovského dokázali zvítězit ve třech prvních zmíněných tematických
okruzích. Ukázali tak nejen svůj talent při psaní esejí, ale také to, že se nezaleknou publika
a dokáží své práce úspěšně obhájit před od(red)
bornou porotou.

POLICIE A HASIČI

Na hasičskou soutěž dorazí i borci z Walesu
Hasičský člun se spustí na hladinu vodní
nádrže v městské části Radíkov v sobotu
13. června. To již podeváté místní sbor dobrovolných hasičů pořádá netradiční hasičskou soutěž s podporou statutárního města
Olomouce. Soutěž si za pár let získala fanoušky jak z řad soutěžních týmů, tak i diváků. Patronem celé akce je letos náměstek
primátora Olomouce Martin Major.
„K nám do Radíkova jezdí týmy organizované městem Olomouc, kamarádi

z okresů Břeclav, Opava, Kroměříž, Zlín
a posledních 5 let také ze Slovenska. Loni
premiérově dorazili také Maďaři,“ popisuje startovní pole Čestmír Prudký, jeden
z rozhodčích soutěže. „Letos máme slíbenou účast i profesionálů z Walesu z města Swensea. To nám jen potvrzuje, že tato
soutěž podle specifických pravidel je oblíbená a její věhlas se šíří do všech stran.
Od prvního ročníku jsme měli zájem, aby
akce byla nejen soutěží, ale i veřejnou

prezentací jednotek a vybavení, které
nám svěřilo vedení města Olomouce,“
doplňuje Čestmír Prudký.
Pokud tedy chcete vidět techniku dobrovolných hasičů, netradiční sportovní
zápolení a v neposlední řadě i podpořit
mladé radíkovské hasiče, neváhejte vyrazit do Radíkova. Program začíná před
polednem v 11 hodin. Po celou dobu je
zajištěno bohaté občerstvení a večer tra(red)
diční hasičská zábava.

Nadace Bezpečná Olomouc chystá dětský den
Nadace Bezpečná Olomouc připravuje v parku v Rudolfově aleji
31. května nadační dětský den s atraktivním
programem pro všechny příchozí. Kouzelník,
divadlo, malování na
obličej, vodní zorbing,
segwaye, kola, koloběžky, in-line brusle nebo
přenosné dopravní hřiště – to je výběr z atrakcí, které na malé i velké čekají.
Děti se mohou těšit na soutěže s dopravní a bezpečnostní tématikou,
jízdy zručnosti, cyklokuriozity a řadu stanovišť, kde si ověří šikovnost i obratnost a postupně tak naplní svoji hrací kartu razítky. Na
konci malé olympiády čeká každého odměna a losování hracích karet
o hodnotné ceny. Pro návštěvníky jsou připraveny i výtvarné dílny
nebo setkání se skauty. Pro větší a odvážnější děti jsou připraveny
sportovní hry a lanové aktivity.
Program na pódiu vyvrcholí v závěru odpoledne předáním cen Nadace Bezpečná Olomouc za hrdinský čin v roce 2014. „Letos půjde
o druhý ročník nadačního dětského dne a pevně věříme, že touto
hravou formou dokážeme do dětí vnést povědomí o tom, jak správně, a hlavně bezpečně jednat v různých dopravních situacích. Navíc
jsme se opět rozhodli propojit tradiční udělování cen nadace s nadač(red)
ním dětským dnem,“ vysvětlil tajemník nadace Josef Kaštil.
INZERCE

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE DOPLŇUJE POČETNÍ STAVY
pohovoru s personalistou předkládá uchazeč
občanský průkaz, životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém
vzdělání a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho
souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje náročné psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti
a zdravotní prohlídku.
Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo se zařazením na obvodní oddělení nebo dopravní
inspektorát. První rok služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních
školách a absolvují praxi na mateřských odděleních.
Kontaktním pracovištěm výběru nových policistů je Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.
(red)

INTERIÉROVÉ CENTRUM NÁKLO 10

www.BELINUSART.CZ

Nabízíme Vám více
jak 1500 druhù
kobercù a podlah
Vše vèetnì servisu
PROVOZNÍ DOBA

PO - PÁ 9:00 - 17:30
NÁKLO 10, Tel. 725909687
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Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové policisty.
Preferuje uchazeče, kteří žijí v Olomouckém kraji a kteří vnímají
práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání. Policistou by
se měl stát takový člověk, který chce ve svém životě zastávat a ctít
zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky,
který o přijetí písemně požádá, je starší 18 let, je bezúhonný, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má
být ustanoven (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou), je
zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby a splňuje další, zákonem stanovené podmínky.
Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti o přijetí
do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. Při osobním
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Šakalí léta
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Hubička
Rusalka
Romeo a Julie
Paganini
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Mezinárodní klavírní kurzy Jin Wanga
Koncert laureátů
W. A. Mozart, J. Haydn
Moravská filharmonie Olomouc
Dirigent
Jin Wang
vstup volný

červen

Foto archiv

1. po
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6. so
7. ne
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27. so
28. ne
29. po
30. út

ČERVEN

KULTURA

www.moravskedivadlo.cz
tel. 585 500 500

NOVINKY Z KNIHOVNY MĚSTA OLOMOUCE
• Šmoulí den dětí. Že legrace není nikdy dost, se přesvědčí
děti, které přijdou v pondělí 1. června od 12 do 18 hodin do
oddělení pro děti a mládež. Mohou se vyfotit se šmoulou, složit šmoulí puzzle, vyplnit šmoulí kvíz a prohlédnout si šmoulí
výstavku z knih, které v knihovně máme. Ti, kteří přijdou
v modrém, dostanou i malou odměnu.
• Architektura od minulosti po současnost. Knihovna
spolu s neziskovou společností EuForAll pokračuje v budově
na náměstí Republiky v cyklu besed věnovaným literatuře,
umění a hudbě. Ve čtvrtek 4. června v 15:30 hodin bude Věra
Mičková, pedagožka a autorka sedmdesátimetrového gobelínu – repliky Tapiserie z Bayeux, rozprávět o desítkách skvostů
architektury od minulosti po současnost.

• Nový Zéland – cesta tam a zase zpátky. V budově na
náměstí Republiky proběhne ve čtvrtek 18. června v 17 hodin
další díl z cyklu cestopisných podvečerů Cestopárty. Tentokrát
zavítáme na Nový Zéland. Přítomné čekají osobní postřehy
a zážitky amatérské cestovatelky Jitky Brabcové z ostrovní
země, zvané též Aotearoa – Země dlouhého bílého mraku.

běhu dvouletého projektu věnujícího se vzdělávání dospělých
v knihovnách. Český pohled na významný projekt můžete najít
v prostorách budovy na náměstí Republiky až do konce srpna.

• Olomouc mnoha tváří. Výstavní prostory prvního patra
pobočky Jungmannova budou od 1. června do 31. srpna patřit
fotografiím mladého olomouckého amatérského fotografa
• Library. I love it! Současně v osmi zemích, které se zúčastnily Martina Benčíka. Pod názvem Olomouc mnoha tváří se skrývají
společného projektu Grundtvig (mimo Olomouce ještě Finsko snímky rozmanitých koutů Olomouce – rodného města autora.
– Iisalmi, Polsko – Piekary Śląskie, Španělsko – Arucas na Ka- • Obrazy Jonathana Huxleyho. Ještě do 26. června 2015
nárských ostrovech, Itálie – Řím, Turecko – Aydin, Chorvatsko lze zhlédnout na pobočce Brněnská výstavu obrazů zrakově
– Korčula a Rakousko – Dornbirn), budou 22. června 2015 za- postiženého malíře Jonathana Huxleyho z Londýna, kterou
hájeny fotografické výstavy týkající se zážitků, dojmů, zeměpis- knihovna připravila ve spolupráci se Sjednocenou organizací
ných zajímavostí, ale především zkušeností načerpaných v prů- nevidomých a slabozrakých v Olomouci.

SC 350196/04
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Knihovna města Olomouce získala na
období 2013–2015 grant Evropské unie
v oblasti vzdělávání dospělých – program
Grundtvig ve výši 13 200 eur. V rámci této
dotace si své zkušenosti předávají knihovníci osmi knihoven (mimo Olomouc ještě
Finsko – Iisalmi, Polsko – Piekary Śląskie,
Španělsko – Arucas na Kanárských ostrovech, Itálie – Řím, Turecko – Aydin, Chorvatsko – Korčula a Rakousko – Dornbirn).
Program připravený olomouckou knihovnou ve dnech 15.–17. dubna 2015 byl předposledním setkáním tohoto programu.
Mottem celého vzdělávacího programu
se stalo zvolání: „Library. I love it!“
Po úterní zastávce v Praze, kde 18 zahraničních účastníků zhlédlo Národní
knihovnu ČR a setkalo se s představiteli
Svazu knihovníků a informačních pra-

program kulturních akcí
www.olmuart.cz

červen

út | 2. 6. | 18.30 hodin | BESEDNÍ SÁL | 50 Kč
Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje | Hostem je
Zdeněk Konečný, pivovarník, předseda představenstva Pivovaru Holba a. s.
út| 2. 6. | 19.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc | z cyklu Vítězové a poražení
| Invictus | USA | 2009 | 128 min. | režie: Clint Eastwood | hrají: Matt
Damon, Morgan Freeman, Tony Kgoroge, Scott Eastwood
st | 3. 6. | 17.00 hodin | BESEDNÍ SÁL | VSTUP VOLNÝ
Absolventský koncert Terezy Čvrtlíkové a jejích hostů
st | 3. 6. | 19.00 hodin | DIVADLO HUDBY | 150 Kč
M. Doleželová – R. Vencl: Královny | Moravské divadlo Olomouc |
tragikomedie, repríza
st | 3. 6. | 19.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Prezentace a čtení z Antologie německé moravské literatury
ne | 7. 6. | 16.00 hodin | DIVADLO HUDBY | 70 Kč
Strašidla v Čechách + Pohádková dílna | Divadlo Minaret, Praha
| divadlo dětem
po | 8. 6. | 18.30 hodin | BESEDNÍ SÁL | 50 Kč
V dobrý společnosti | Setkání s grafikem a cestovatelem Josefem
Dudkem a kapelou Madelen.
st | 10. 6. | 18.00 hodin | BESEDNÍ SÁL | VSTUP VOLNÝ
Absolventský koncert Veroniky a Kateřiny Krejčích
pá | 12. 6. | 18.30 hodin | BESEDNÍ SÁL | 50 Kč
Lea Vítková zve na… rozloučení se sezónou
pá | 12. 6. | 19.00 hodin | DIVADLO HUDBY | 120 min. | 100 Kč
Olivy vs. Praliny | divadelní improvizace
út | 16. 6. 17.00 hodin | AMO | Galerie | VSTUP VOLNÝ
Komentovaná prohlídka výstavy Barokní knihkupectví světa |
Nizozemské tisky 16.–18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci
út | 16. 6. | 17.00 hodin | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Café
Amadeus | VSTUP VOLNÝ
Výstava studentů a absolventů Svatopluka Klesnila k 10. výročí
založení České fotoškoly.
so | 20. 6. | 20.00 hodin | Muzeum moderního umění | Terasa Café 87
| 200 / 150 Kč
Ami Warning: Part of Me | reggae, folk, soul
út | 23. 6. | 19.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc | z cyklu Vítězové a poražení
| Šílený Max | Mad Max | Austrálie | 1979 | 93 min. | režie: George
Miller | hrají: Mel Gibson, Joanne Samuel, Steve Bisley, Paul Johnstone

Foto archiv

Knihovníci ze sedmi zemí se sešli na Hané

covníků, prohlédlo si pražské pamětihodnosti a prověřilo hospodu U Fleků, se
celá skupina přesunula do Olomouce.
Na radnici je přĳal náměstek primátora
Pavel Urbášek a po prohlídce budovy vystoupali návštěvníci i na radniční věž. Večer navštívili baletní představení Rusalka
v Moravském divadle. Protože se knihovníci denně setkávají s papírem, nemohlo

se zapomenout na návštěvu ruční papírny
ve Velkých Losinách, kde si zájemci vyrobili i svůj vlastní papír a obálku s pečetí.
Poznávání Olomouckého kraje pokračovalo výletem na Bouzov a do Litovle.
„Moderní knihovnické a informační
služby a další rozmanité aktivity, které
Knihovna města Olomouce nabízí, byly
pro cizince velkým překvapením. Byli
ohromeni příjemným prostředím, vnitřním vybavením, množstvím i kvalitou
poskytované techniky, milými a vzdělanými knihovníky, zájmem čtenářům.
Vzpomínkou na pobyt v Olomouci je
i společně pokřtěné mláďátko lemura
katy, kterému účastníci setkání dali společné jméno Library (Knihovna),“ zhodnotila akci ředitelka olomoucké knihovny
(red)
Lenka Prucková.

Moravské divadlo chystá jedenáct premiér
Mozart, Verdi, Shakespeare, Chopin – tato
velká jména zdobí repertoár Moravského divadla Olomouc pro příští sezonu 2015/2016.
Divadelní rok přinese celkem jedenáct premiér, k tomu se mohou dětští diváci těšit na
dvě nové pohádkové inscenace.
„Po celá staletí bylo divadlo nejen zdrojem
zábavy a poučení, ale také místem mnoha
společenských událostí a přátelských setkání. Celé naše snažení směřuje k tomu, aby
naše příští divadelní sezona byla jasným potvrzením této pravdy,“ uvedl ředitel Moravského divadla Olomouc Pavel Hekela.
Tradičně nejvíce premiér – pět – nabídne
v nové sezoně soubor činohry, který si
mimo jiné připomene čtyřsté výročí úmrtí
Williama Shakespeara, ale neopomene ani
současnou světovou tvorbu. Soubor opery
a operety potěší rovným dílem příznivce
vážného i lehkého žánru. Událostí jistě
bude uvedení Kouzelné flétny, jejíž premiéra připomene 260. výročí Mozartova
narození a rovněž 225 let od světové premiéry opery ve Vídni. Baletní soubor bude
v nadcházející sezoně pokračovat v osvědčené dramaturgické linii. „Rád bych diváky pozval na další z tanečních zpracování významného díla světové literatury
– tentokrát to bude Dumasův nesmrtelný román Dáma s kaméliemi. A po delší
přestávce se na naše jeviště vrátí i slavná
skupina Queen v celovečerní obnovené
premiéře stejnojmenné inscenace,“ uvedl
umělecký šéf souboru Robert Balogh.
V nové sezoně se premiérových titulů dočkají také malí diváci – hudební pohádku
O Honzovi a víle Verunce nastuduje se sou-

borem opery a operety Petr Hloužek. Baletní příběh na motivy řeckých bájí a pověstí
Odysseus pak bude po stále s úspěchem
uváděných Broučcích a Tarzanovi dalším
titulem v podání dětí z Baletního studia při
Moravském divadle Olomouc.
Stávající předplatitelé mohou abonmá na
další sezonu přednostně prodloužit do
29. května, nové předplatitele uvítají v pokladně Moravského divadla Olomouc od
(red)
3. června.

PREMIÉROVÉ TITULY 20015/16
BALET
13. 11. 2015 Sergej Rachmaninov, Fryderyk Chopin:
DÁMA S KAMÉLIEMI (r. Robert Balogh)
15. 4. 2016 Robert Balogh: QUEEN – THE SHOW
MUST GO ON! (r. Robert Balogh)
ČINOHRA
4. 9. 2015 Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU
(r. Bogdan Kokotek)
25. 9. 2015 Penelope Skinnerová: LÉTO NA KOLE
(r. Michal Spišák)
18. 12. 2015 Marius von Mayenburg: KÁMEN
(r. David Šiktanc)
19. 2. 2016 William Shakespeare: BOUŘE
(r. Michael Tarant)
6. 5. 2016 Martin McDonagh: PAN POLŠTÁŘ
(r. Robert Bellan)
OPERA A OPERETA
16. 10. 2015 Jacques Offenbach: RYTÍŘ MODROVOUS
(r. Václav Málek)
22. 1. 2016 Giuseppe Verdi: RIGOLETTO
(r. Andrea Hlinková)
18. 3. 2016 Rudolf Piskáček: PERLY PANNY SERAFÍNKY (r. Dagmar Hlubková)
10. 6. 2016 Wolfgang Amadeus Mozart: KOUZELNÁ
FLÉTNA (r. Linda Keprtová)
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Jak na Mattoni 1/2Maraton Olomouc?

V Olomouci se bude
skákat. Na koních!

Šermíř Jurka vybojoval stříbrnou medaili

V olomouckém jezdeckém areálu Equine
Sport Center se ve dnech 11. až 14. června
uskuteční Světový pohár a olympĳské kvalifikace v parkurovém skákání. Jedná se
o nejvýznamnější parkurovou akci v České
republice, kterou doplní doprovodný program pro rodiny s dětmi. Vrcholem červnových závodů bude soutěž uznaná FEI jako
kvalifikace na olympĳské hry v Riu de Janeiru v roce 2016. Na jezdce a diváky čeká
v Olomouci opravdu nabitý program.
Letos se navíc návštěvníci dočkají příjemných změn v podobě nové příjezdové
cesty a sektoru pro rodiny s dětmi. (red)

Hlavní město Uzbekistánu Taškent bylo
pořadatelem mistrovství světa v šermu
kadetů a juniorů. Do tříčlenných reprezentačních družstev kadetů a kadetek
byli nominováni dvě kadetky a jeden kadet z Dukly Olomouc.
O největší senzaci šampionátu se postaral
kordista Jakub Jurka. Po základním kole,
kde vybojoval šest zápasů, byl nasazen do
128členné eliminace jako desátý. V zápase
o zlatou medaili prohrál nejtěsnějším poměrem s Korejcem Kimem 14:15 a vybojoval stříbrnou medaili. Jakub je vnukem
bývalého vynikajícího šermíře Jaroslava
Jurky, který je zároveň jeho trenérem.

pro tento rok Guy Jolly z Nového Zélandu,
kterému se podařilo vybrat na Volkswagen
Maratonu Praha celých 2332 liber. Hlavním
charitativním partnerem Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je Spolek Trend vozíčkářů.
Více informací o tom, jak získat startovní
číslo a běžet pro dobrou věc, se dozvíte na
(red)
www.runczech.com.

PROGRAM VÍKENDU
19.–20. června, Výstaviště Flora, pavilon A
• Moravia Sport Expo – veletrh zdravého životního stylu
20. června
• dm rodinný běh – start v 17 hodin z Horního náměstí
• Mattoni 1/2Maraton Olomouc – start v 19 hodin z Horního náměstí

Do reprezentačního
družstva kadetek
byly z Dukly Olomouc nominovány
Anna Špatenková
a Markéta Sehnalová. Obě s přehledem postoupily ze
základního
kola,
skončily v první polovině startovního pole a rozhodně svými
výsledky nezklamaly. O tom, jak je šerm
v současné době populární, svědčí fakt,
že na MS kadetů v šermu kordem starto(red)
valo 110 kadetů ze 49 zemí světa.
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BĚHÁTE? PODPOŘTE
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Hledáme
obchodní
zástupce!

A potřebujeme
právě VÁS!
Akce trvá od 20. 5. do 30. 6. 2015
Závazná pravidla akce naleznete na www.provident.cz.

844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc

SC 350695/03

844 198 198

SC 350695/01

www.provident.cz

Přidat k dobrému pocitu z pohybu
také dobrý pocit z podpory dobré
věci. RC Heřmánek je jednou z organizací zapojených do PIM Charitativního projektu – Běž pro dobrou věc.
Zakoupením startovního čísla na olomoucký půlmaraton přes RC Heřmánek podpoříte činnost centra, jehož
posláním je podporovat hodnotu rodiny. Přinášet rodinám kreativní a smysluplné využití času, profesionální
hlídání dětí, odborné poradenství
zaměřené na těhotenství, rodičovství,
výchovu dětí a slaďování osobního,
rodinného a profesního života, vzděláváním posilovat rodičovské kompetence. Bližší informace k zakoupení
registrace na www.rc-hermanek.cz
nebo na tel.: 774 272 479.
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Běžet Mattoni 1/2Maraton Olomouc je zážitek. Těch, co by chtěli zažít Olomouc během
víkendu, kdy celé město žĳe během, je stále
více. Letos se kapacita závodu navýšila na
5500 účastníků, přesto je více než měsíc do
startu závodu vyprodáno. I ti, kdo si nestihli svá startovní čísla koupit včas, však mají

ještě šanci postavit se předposlední červnový víkend na start jednoho z nejoblíbenějších běžeckých závodů u nás. RunCzech
spolupracuje s řadou charitativních organizací, jejichž prostřednictvím lze startovní
číslo zakoupit i ve chvíli, kdy už má závod
vyprodáno. Nejenže tak získáte vstupenku
na start, ale navíc poběžíte pro dobrou věc
a na každém kroku k cíli záleží. „Princip
je velmi jednoduchý. Stačí si vybrat spolupracující charitativní organizaci, kterou
byste chtěli podpořit, od nich si zakoupíte
startovní číslo, zaregistrujete se a běžíte,“
uvádí Karolína Kratochvílová z organizačního týmu. Výše příspěvku je zcela na vás,
většinou je stanovena jen minimální hranice. Rekordmanem v „dobroběžectví“ je

SPORT

Richard Hála získal po rychlostní „vložce“ titul na divoké vodě

Foto archiv

Po mistrech republiky v dlouhém sjezdu
mezi seniory známe i nové české šampiony v téže disciplíně do třiadvaceti let. Na
Labi pod přehradou Labská, která pro vodáky otevřela svá stavidla po dvou letech,
zajeli na konci dubna nejrychlejší časy
favorité, jmenovitě Ondřej Rolenc (singlkánoe muži), Anežka Paloudová (kajak
ženy), Filip Jelínek s Václavem Kristkem
(deblkánoe muži) a Richard Hála (kajak

Andrův stadion čeká na Anglii, Itálii a Švédsko
Rekonstrukce hotová, kolaudace úspěšná.
Andrův stadion už může přĳmout reprezentanty Anglie, Itálie a Švédska, kteří
zde odehrají své zápasy na červnovém
mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let.
Modernější fotbalový stadion byste dnes
na Moravě těžko hledali. Nové prostory
pro novináře, nové TV studio, reprezentativní místnosti pro VIP hosty, parádní zázemí pro fotbalové týmy i pro rozhodčí…
Na konci dubna se na západní tribuně
Androva stadionu a také v tréninkovém
areálu v Řepčíně odehrála kolaudace.
Ta dopadla dobře – po technické stránce
je vše v pořádku. U Androva stadionu
ovšem nadále zůstávalo oplocení. Bylo
potřeba opravit komunikaci i trávník, poničení půlročními stavebními pracemi.
„Díky rekonstrukci tribuny dnes náš stadion splňuje všechna kritéria, která UEFA
stanovuje. UEFA samozřejmě dobře ví,
jaké podmínky musí splňovat stadion ve
21. století, jaké musí být zázemí pro aktéry
utkání a jaké podmínky vyžadují například média,“ uvedl Jaromír Gajda, předseda neziskového spolku SK Sigma Olomouc MŽ. Kromě již zmíněných vylepšení
se na západní tribuně dočkají příjemnějšího režimu i diváci, kteří budou mít k dis-

pozici například více toalet i více občerstvení, a tedy výrazně kratší fronty.
Současně s modernizací hlavního stadionu prošel v uplynulých měsících
rekonstrukcí i tréninkový areál v Řepčíně. Zcela se změnila zdejší malá tribuna
a zázemí a u hřiště přibylo i umělé osvětlení. V budoucnu bude klub využívat
toto sportoviště pro fotbalovou mládež.
Kvalitu trávníku na tréninkovém hřišti
si už v březnu vyzkoušeli a pochvalovali
mladí angličtí reprezentanti. O výborném
stavu stadionu se přĳedou koncem května na vlastní oči přesvědčit představitelé
UEFA na slavnostní kolaudaci.
Euro hráčů do 21 let se hraje od 17. do
30. června v Praze, Olomouci a Uherském
Hradišti. Olomouc bude hostit tři utkání základní skupiny B (18., 21. a 24. června) a jedno ze dvou semifinálových utkání 27. června. Město se připravuje už nyní na tisíce
fotbalových fanoušků nejen z tuzemska, ale
především z Itálie a Anglie. V době šampionátu přibude ve městě speciální orientační
systém, vznikne fanzóna nedaleko stadionu
a informační centrum na radnici, posílena
bude také MHD. Fanoušci se vstupenkou
na utkání budou mít v den zápasu cestu
(mf)
v tramvaji či autobuse zdarma.

muži). Hála navíc bojoval v Račicích při
nominačních závodech na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Těsnou, ale
bohužel neúspěšnou bitvu o start na ME
v Račicích svedl i Karel Slepica, kterému
spolu s Filipem Švábem účast na deblkajaku v závodě na 200 metrů o vlásek unikla.
Hála spolu Martinem Seidlem ujel ve stejné disciplíně čtvrté místo a s výsledkem
(red)
byl spokojený.

JEDEN BĚH NESTAČÍ?
Přijďte si poměřit své síly nebo porazit naše sportovce
v neděli 7. června na benefiční závod s názvem Jeden
běh nestačí. Zúčastní se ho hokejisté HC Olomouc a Klub
házenkářů mužů Tatran Litovel.
Akce bude zahájena v 10 hodin u restaurace Fontána ve
Smetanových Sadech v Olomouci. První běžci se vydají
na trať v 11 hodin. Budou připraveny tratě pro rodiny
s dětmi a pro děti v délce 50, 250, 500 a 1000 metrů,
pro kondiční běžce 2,5 kilometru a hlavní závod pro ženy
a muže na 10 kilometrů odstartuje ve 14 hodin.
Pořadatelem závodu je Středisko rané péče SPRP Olomouc, které poskytuje odbornou a lidskou pomoc rodinám, kterým se narodilo dítě s postižením. Charitativní
startovné bude použito na podporu právě těchto rodin.
Více na www.ranapece.cz.

Své nejvyšší ocenění udělila Česká asociace Sport pro všechny Olomoučance Haně Metelkové. Zlatou medaili Dr. MiroslavaTyrše získala za dlouholetou a záslužnou práci s mládeží v TJ Olomouc-město.
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Specializovaná prodejna na KRBOVÁ KAMNA v Olomouci
Vše vám vysvětlíme a poradíme s výběrem vhodných kamen. Prodáváme také kouřovody, doplňky
ke krbovým kamnům a náhradní díly. Zajišťujeme i montáž kamen a jejich bezproblémový servis.

TIP ZE ŠIROKÉ NABÍDKY

JØTUL - F 602 N GD
Litinová kamna • Bezroštové spalování

SLEVA 10 %

Mimořádná
na kamna
JØTUL při objednávce do 31. 5. 2015!

R
ZO
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Přijďte si vybrat svoje kamna během výstavy
JØTUL ROAD SHOW před prodejnou GAS-TM
ve dnech 18. 5. - 31. 5. 2015. Více na www.gas.cz

před prodejnou
Navštivte vzorkovou prodejnu
na Vejdovského 6 v Olomouci
RADNIČNÍ LISTY(kruháč
/ 23
u Kauﬂandu)
tel. 585 235 319 • www.gas.cz

SC 350384/03

KRBOVÝCH KAMEN

VOLNÝ ČAS

Máte rádi olomoucký hokej a rádi byste
se o něm dozvěděli více? Nyní máte jedinečnou možnost. Až do konce června
je ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
k vidění výstava o historii nejrychlejší
kolektivní hry na světě, kterou pořádá
ve spolupráci s HC Olomouc. Nejen hokejoví fandové se tak mohou pokochat
helmami a dresy z šedesátileté historie
klubu, starodávnou brankářskou výstrojí, medailemi z extraligy a mezinárodních
soutěží či kolekcí unikátních historických
fotografií. Exponáty na tuto jedinečnou
výstavu zapůjčili jak bývalí a současní
hráči hanáckého týmu, tak i četní soukromí sběratelé, kteří se o své cenné kousky
chtějí podělit i s ostatními. „Náš klub je
nadšen z toho, že se podařilo tuto výsta-

Foto Blanka Martinovská

Výstava připomíná 60 let hokeje v Olomouci

vu uskutečnit. Rád bych poděkoval za
spolupráci nejen Vlastivědnému muzeu,
ale také všem sponzorům a jednotlivcům,
kteří nám historické předměty poskytli.
Doufáme, že si výstavu prohlédne mno-

ho spokojených návštěvníků,“ okomentoval akci Mario Cartelli, marketingový
manažer HC Olomouc.
„Výstava o historii olomouckého hokeje je
již čtvrtým výstavním projektem se sportovní tematikou, na němž spolupracujeme. Zatím jsme udělali radost fanouškům
fotbalu, volejbalu či házené a letos na
podzim bychom chtěli potěšit výstavami
také příznivce vodních sportů,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci
Břetislav Holásek.
Aby si výstavu mohlo prohlédnout skutečně široké spektrum návštěvníků, stanovilo na ni muzeum symbolické vstupné 20 Kč pro dospělé návštěvníky, 10 Kč
pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory
(red)
nad 65 let.

Bubenická škola podpoří Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Máte rádi bubny, bubínky, kouzla s nimi
a chcete svou účastí podpořit i dobrou
věc? Dorazte společně se svými přáteli
24. května v 11 hodin do olomouckého
kina Metropol. Bubeníci a bubenice ve

věku od 10 do 50 let, jednotlivci i celá
skupina, vám v zajímavé dramaturgii
předvedou umění, kterému se učí pod
vedením Iva Batouška. Svou přítomností podpoříte nejen studenty bubenické

školy, ale i organizaci Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, které poputuje vybrané vstupné na podporu osobní asistence
klientů s handicapem. Vstupné minimálně 50 Kč v prodeji v den koncertu. (red)
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Doprovodný program:

Zlín Film
Festival
55. mezinárodní
festival filmů
pro děti a mládež

Koncerty:
NO NAME, Michal Hrůza,
BUTY, Vivaldianno, Laco Deczi

Celodenní programy
na náměstí
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www.zlinfest.cz
#ZLINFEST
SC 350598/01

29⁄5 — 4⁄6/2015
SC 310977/1

Festivalový zámek
Divadelní zóna
Open Air Place
Sporťáček

VOLNÝ ČAS

Kam s dětmi o prázdninách?

Foto archiv

Chtěli byste si pohladit surikatu, nakrmit
z ruky žirafu nebo si popovídat s tancujícím
papouškem kakadu Luigim? Není to nic
nemožného. V olomoucké zoo na Svatém
Kopečku se již čtvrtým rokem mohou děti
zúčastnit příměstských táborů, které zde
probíhají téměř po celou dobu letních
prázdnin. Malí cestovatelé se zúčastní expedice, která probádá v zoo místa, kam je běžným návštěvníkům vstup zapovězen.
Děti se dozví, proč je ochrana životního
prostředí důležitá, a poznají chod zoologické zahrady. Ošetřovatelů se mohou

zeptat na vše, co je zajímá. Dále je čekají
akční soutěže a hry v lanovém centru.
Své poznatky potom mohou děti uplatnit ve
vědomostních soutěžích a svého sportovního ducha v koloběžkovém orientačním
závodě, který letos bude spolu s lanovým
centrem pro zúčastněné děti novinkou.
Připravované turnusy: 7.–11. 7., 13.–17. 7.,
20.–24. 7., 10.–14. 8., 17.–21. 8. Více na
www.taborvzoo.cz.

a pobyt v lese. Pro chvíle odpočinku je
jim k dispozici zázemí lesní školky. Pět
turnusů pro děti od 4 do 9 let se uskuteční
v termínech 13.–17. 7., 20.–24. 7., 27.–31. 7.,
3.–7. 8., 10.–14. 8. a skautský příměstský
tábor pro všechna děvčata i kluky od 6 do
12 let proběhne v týdnu 24.–28. 8. Cena za
pobyt je 1200 Kč + 250 Kč za jídlo, provoz
od 8 do 16 h. Podrobnosti na stránkách
slunenka.cz/aktivity/skolaci.

Tábory v lesní školce
Sluněnka Olomouc

Příměstské tábory s fantazií

V Olomouci-Slavoníně, v těsném sousedství nemilanského lesa vzniká přírodní
zahrada pro zázemí lesní školky i dalších
aktivit. Sluněnku provozuje spolek Setkání – já a ty, který se zaměřuje na práci
s dětmi a výchovu a vzdělávání v souladu
se zdravým vývojem. Také chce vytvářet
otevřený prostor k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti.
Pro letošní prázdniny je pro menší děti
připravena nabídka příměstských táborů.
Ve společnosti kamarádů zažĳí děti spoustu her, tvoření, pohádky i dobrodružství

Občanské sdružení Povzbuzení pořádá
o letošních prázdninách příměstské tábory na téma knihy Vzhůru na kouzelný
strom. „Tábory jsou určené pro děti od
4 let věku. Tematicky budou zaměřeny
nejen na rozvoj smyslového vnímání, ale
i na rozvoj dětské představivosti a fantazie. Jeden kouzelný strom se dokonce
nachází i uvnitř našeho centra Snoezelen
Olomouc,“ přibližuje jedna z lektorek
Šárka Růžičková. Více informací o příměstských táborech a termíny přihlášek
naleznete na www.povzbuzeni.cz nebo
(red)
tel.: 734 549 248.

Nadační Fond DĚTEM a Auto Kubíček s.r.o. zvou na

HANÁCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Pro každého, kdo má rád čerstvou zeleninu ze sousedství, poctivou uzeninu, dobré tradiční pochoutky, koření,
marmelády či třeba ovocné šťávy, jsou tu od dubna do
října Hanácké farmářské trhy. Na trhu jsou k dostání
i produkty oceněné regionálními značkami Haná, Jeseníky a Moravská brána i ty, které obdržely ocenění
Výrobek Olomouckého kraje či Regionální potravina
Olomouckého kraje. Odehrávají se vždy na Horním náměstí před podloubím radnice od 8 do 13 hodin v těchto
termínech – pátky: 22. 5., 12. 6., 19. 6., 10. 7., 17. 7.,
7. 8., 14. 8., 21. 8., 18. 9., 9. 10., 16. 10., 23. 10.; soboty:
30. 5., 27. 6., 4. 7., 25. 7., 5. 9., 26. 9., 3. 10., 31. 10. (red)

GLOBUS Olomouc
od 12:30 hod.
Míša Nosková

INZERCE

SC 350649/01

Dobrodružství v zoo
na Svatém Kopečku
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PROGRAM
Čtvrtek 28. 5. 2015

Hlavní scéna:
14:00 Otevření brány festivalu
15:00 Slavnostní naražení soudku
15:10 The Again
17:00 Fast Food Orchestra
19:00 Walda Gang
21:00 Hells Bells
AC/DC Tribute Band (UK)
Druhá scéna:
16:00 Zoči voči
18:00 Fleret
20:00 Sklizeň 2014 MCS Show

Pátek 29. 5. 2015

Copyright © 2015. Designed by: DAVID DVORSKY DESIGN www.dvorsky.net/design

Hlavní scéna:
12:00 Otevření brány festivalu
15:00 The Spankers
17:00 Kamil Střihavka
se skupinou Leaders
19:00 No Name
21:00 Falco Tribute Band (AT)
Druhá scéna:
16:00 Prague Conspiracy
18:00 vypsaná ﬁXa
20:00 Mandrage

Sobota 30. 5. 2015

Hlavní scéna:
10:00 Mezinárodní burza sběratelů
12:00 Beerfest Cup
start závodu na horských kolech
13:00 Empty Flags (AT)
15:00 Five O´clock Tea
17:00 Peter Cmorik Band
19:00 Desmod
21:00 Iné Kafe
Druhá scéna:
14:00 Tři sestry Banditos
16:00 Johny Machette
18:00 Vilém Čok
se skupinou Bypass
20:00 Burma Jones
PRVNÍCH

K
VÍCE JA

1500 PIV
ZDA
RMA!

RŮ
PIVOVA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN!

Jednodenní vstupné od 95,-Kč

PŘEDPRODEJE: Informační centrum Olomouc, CK Bavi Litovel
Informančí centrum Přerov, Ostrava: OIS Svinov, OIS Elektra

Prvních 1500 návštěvníků získá 1 pivo zdarma!

www.pivnifestival.cz
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ZMĚNY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
Pokud se potýkáte s dluhy
a uvažujete o tzv. insolvenci neboli oddlužení, máte
možnost se obrátit na některou z bezplatných poraden. Mezi ně patří i dluhová
poradna organizace Člověk
v tísni v Litovelské ulici č. 14.
„Setkáváme se s lidmi, ke kterým se nedostaly informace
o změnách v insolvenčním zákoně. Dříve mohl do oddlužení neboli osobního bankrotu obvykle ten, kdo neměl
dluhy z podnikání, byl zaměstnaný nebo v důchodu, byl
schopen zaplatit minimálně 30 % z celkové dlužné částky a splňoval tři zákonné podmínky, které prokazovaly
tzv. úpadek (1. minimálně dva různí věřitelé, 2. závazky
30 dnů po lhůtě splatnosti a 3. neschopnost plnit své
závazky),“ uvedla dluhová poradkyně Lucie Jirušková.
Nyní jsou podmínky rozšířené o další okruhy lidí. Do
oddlužení mohou lidé, kteří jsou podnikateli a mají dluhy z podnikání, dále také manželé a v neposlední řadě
je zde možnost dárcovské smlouvy nebo také smlouvy
o osobním důchodu ve výši 100 %.
Návrh na oddlužení si může dlužník vyplnit sám, jelikož
je ke stažení na internetu. „Vždy je ale vhodnější jít se
poradit do poraden pro dlužníky, kde jsou pracovníci,
kteří mají zkušenosti s vypracováním a mohou poradit,
jak návrh správně vyplnit a co je potřeba si opatřit. Není
nutné platit desetitisíce ve společnostech, které ne vždy
jednají v zájmu dlužníka. Vzhledem k velkému počtu oddlužovacích společností je dobré si dát práci ve výběru,“
upozorňuje poradkyně.
Kontakty na dluhovou poradnu organizace Člověk v tísni: Lucie Jirušková, tel.: 777 782 078, e-mail: lucie.jiruskova@clovekvtisni.cz.
(red)

DC 90 Topolany zve na návštěvu
Už čtvrt století funguje v Topolanech zařízení poskytující systém kvalifikované
moderní péče o zdravotně postižené, a to
zejména v podobě sociální služby denního stacionáře, speciálního školství, chráněných dílen a dalších forem péče v oblasti zdravotní a vzdělávací.
Obecně prospěšná společnost DC 90 je nestátní nezisková organizace, která vznikla
10. května 1990 jako Dětské centrum 1990
v Olomouci-Topolanech. „Poskytujeme
komplex zdravotní, výchovné a sociální
péče osobám s mentálním nebo kombinovaným handicapem (psychickým i fyzickým), a to tak, aby veškeré schopnosti handicapovaného byly individuálně rozvíjeny
se zajištěním péče od nejútlejšího věku do
64 let. Důležitým aspektem péče je zachování úzkého kontaktu s rodinou, přáteli
a možností integrace do společnosti,“ přiblížil ředitel zařízení Jaroslav Martínek.
V posledních letech prošlo zařízení rozsáhlou rekonstrukcí. „Díky těmto změnám
jsme zaznamenali nejen větší spokojenost
ze strany uživatelů služeb i personálu, ale
také zvýšení zájmu o naše služby. Jsme
jednou z mála organizací v Olomouckém
kraji, která poskytuje ambulantní služby
v rozsáhlých venkovních a vnitřních prostorách mimo městských ruch,“ dodal ře-

ditel. Zařízení má v plánu v nejbližší době
revitalizovat i ostatní budovy, ve kterých
se nachází speciální škola, jednotlivé dílny, kuchyně a zdravotní péče. Zároveň
nastavit například novou službu osobní
asistence, vzdělávacích programů pro seniory a podobně.
S tím, jaké služby zařízení DC 90 poskytuje, i s prostředím, se můžete přĳít seznámit
během každoročního dne otevřených dveří, který už tradičně doprovází zahradní
slavnost. Letos se akce pro veřejnost koná
18. června od 10 do 19 hodin a její součástí bude prohlídka stacionáře, ukázky prací
uživatelů, ukázka práce na hrnčířském kruhu, taneční a divadelní vystoupení a další
zábavný program. Samozřejmostí je i bohaté občerstvení po celou dobu akce.
Žáci zdejší střední a základní školy také
připravili pro svoje vrstevníky z jiných
škol sportovní odpoledne. Bude se konat
3. června a děti při něm nejen změří své
síly ve vybraných přizpůsobených disciplínách, ale podpoří i kontakty a spolupráci mezi jednotlivými školami.
Soutěžit budou žáci Sřední školy a Základní školy DC 90 Topolany, Základní
školy a Střední školy CREDO, a Střední
školy, Základní školy a Mateřské školy
prof. V. Vejdovského Olomouc.
(jed)

Koulíme to SPOLU už 20 let. Sdružení pomáhá postiženým dětem

V roce 1995 vznikla ve městě nezisková
organizace s názvem SPOLU Olomouc,
jejímž prvotním cílem bylo pomoci dětem
s mentálním postižením prožít spokojený
a důstojný život spolu s ostatními lidmi.
„Dnes, po dvaceti letech, poskytuje 15 stálých zaměstnanců a asi 80 terénních pracovníků spolupracujících formou DPP a DPČ
odbornou sociální podporu více jak osmdesáti lidem s mentálním postižením (dětem,
mládeži i dospělým). Podpora SPOLU Olomouc směřuje za potřebnými lidmi do jejich
přirozeného prostředí a pomáhá jim i jejich

rodinám zejména prostřednictvím tří registrovaných sociálních služeb,“ přibližuje ředitelka sdružení Zdeňka Pospíšilová.
Osobní asistence je terénní služba, která
pomáhá člověku s mentálním postižením
s podporou osobního asistenta dělat vše to,
co v důsledku svého postižení sám dělat
nemůže (například cestovat, nakupovat,
obléknout se, obstarat hygienu atp.).
Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání pomáhá lidem se
zdravotním postižením terénní i ambulantní formou získávat a udržet si takové znalosti a dovednosti, které usnadní
vstup nebo návrat do práce, poskytuje
také cílenou podporu přímo u zaměstnavatele na otevřeném trhu práce nebo
v rámci praxí na běžných pracovištích.
Aktivizační a rozvojové programy mají
ambici, jak je patrné už z názvu této sociální služby, působit preventivně a pomáhat
lidem s mentálním postižením získávat,
udržovat nebo rozvíjet škálu schopností
a dovedností způsobem, který nejlépe vyhovuje individuálním možnostem a potře(red)
bám konkrétního člověka.

AKTUALITY SPOLU OLOMOUC
SPOLU NA GOLF | 6. června 2015
V areálu golfového klubu ve Vésce u Olomouce pořádá již šestým rokem Golf Resort Olomouc dobročinný
golfový turnaj, jehož výtěžek bude věnován neziskové
organizaci SPOLU Olomouc. Turnaj svou účastí podpoří
nejlepší česká golfistka Klára Spilková. Hráči golfu se
mohou na turnaj registrovat na www.cgf.cz nebo osobně v recepci GCO.
Tréninkové hřiště ve Vésce se otevře také klientům SPOLU Olomouc, kteří si vyzkouší golfové odpaly pod vedením profesionálního trenéra i Kláry Spilkové.
Tradiční tečkou za turnajem bude od 16 hodin dobročinná dražba darů věnovaných známými osobnostmi,
firmami i jednotlivci. Dražby se mohou zúčastnit nejen hráči golfu, vítáni budou i další návštěvníci golfového areálu.
KOULENÍ V PARKU | 11. června 2015
15:00–18:00 hod
SPOLU Olomouc zve olomouckou veřejnost na neformální přátelské setkání s hudbou a „kulatými“ hrátkami do
Smetanových sadů v Olomouci u restaurace Fontána.
Setkání bude i příležitostí připomenout si a zavzpomínat, co se ve SPOLU Olomouc na poli integrace a podpory
lidí s mentálním postižením za dlouhých dvacet let urodilo a kolik dobrých lidí nám pomáhá pomáhat.
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Holky, už mi zase chutná!
Mamma HELP možná znáte jako pacientskou organizaci, která pomáhá ženám
s rakovinou prsu. V Olomouci její pobočka působí už čtyři roky, její bezplatnou poradnu najdete na Dolním náměstí. „Staráme se hlavně o to, aby nemocným bylo líp,
aby jim nechyběla naděje a chuť do života.
Nabízíme vlastní příběhy – i my máme
zkušenost s obávanou nemocí a neméně
obávanou léčbou,“ říká Karla Otavová,
koordinátorka Mamma HELP centra.
Povzbudit pacientky, které se právě léčí
a zrovna bojují s nechutenstvím způsobeným chemoterapií, chtějí ženy z Mamma
HELPu také novou akcí s názvem: Holky,
už mi zase chutná! Vědí totiž dobře, jak

ROSKA OLOMOUC SI OPĚT PŘIPOMENE
SVĚTOVÝ DEN ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
Na pomoc postiženým roztroušenou sklerózou v našem regionu existuje organizace Roska Olomouc. V ní
se sdružují pacienti s tímto závažným onemocněním
centrálního nervového systému – mozku a míchy. Mezinárodní federace RS vyhlašuje od roku 2009 na poslední
květnovou středu Světový den roztroušené sklerózy. Má
zvýšit informovanost o roztroušené skleróze i o celosvětovém hnutí RS. Toto hnutí sjednocuje osoby s roztroušenou sklerózou, jejich blízké a všechny, kteří bojují za
kvalitnější život lidí s RS. Zabývá se také výzkumem
léčby RS. Letošní World Day of MS připadá na 27. května
a nese podtitul Tisíc tváří RS. Těžko lze najít výstižnější
charakteristiku této nemoci. Příznaky i průběh jsou
naprosto individuální. Vyskytují se poruchy hybnosti,
problémy s rovnováhou, urologické potíže, zrakové
problémy, zpomalená artikulace aj. v různé intenzitě
a kombinacích. Ke Světovému dni RS se dosud přihlásilo
40 zemí včetně Česka. Mezinárodní federace RS nabádá
organizace, aby u příležitosti tohoto významného dne
organizovaly své akce. Také Roska Olomouc se k tomuto
dni hlásí. Hlásí se i k symbolu Světového dne RS, kterým
je zelená barva naděje a pořádá pro své členy společnou
procházku olomouckými parky.
(red)

moc se samy těšily, až léčení skončí, až
jim bude zase chutnat – jídlo i normální
život. A co víc, chtějí se také samy naučit
trošku líp vařit a zdravěji žít.
„Oslovily jsme známé kuchaře, nutriční
terapeuty, dodavatele kvalitních potravin,
autorky kuchařek, gurmány a gurmety,
pořadatele food festivalů – a požádaly je
o pomoc. Jejich reakce byla mimořádně
vstřícná, napříč republikou,“ vysvětluje nadšeně Karla Otavová. „V Olomouci
bude náš kuchařský tým, složený z vyléčených pacientek, vařit s šéfkuchařem
restaurace Lobster Jaroslavem Klárem,
piknik pro naše klientky s námi připraví restaurace Vila Primavesi, ve školní

kuchyni Střední školy
obchodu, gastronomie
a designu PRAKTIK nás
připraví a vyzkouší mistři odborného
výcviku a před koncem roku se utkáme
s dalšími týmy kuchařek v pražském
TOP hotelu na Food festivalu pro Mamma HELP.“
Hledáte-li recept na chuť do života, možná ho objevíte mezi ženami, které se nebojí poprat s překážkami, jež život přináší. Držme jim palce, nejen v kuchařské
soutěži.
Kontakt: Mamma HELP centrum, Dolní
náměstí 42, Olomouc (vchod z Uhelné),
(red)
tel.: 585 220 288.

Středisko pomáhá rodinám i jednotlivcům v krizi
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Olomouckého kraje,
má dlouholetou tradici v oblasti péče o rodiny s dětmi.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi nabízejí aktivní podporu rodičům
i dětem v dlouhodobé nepříznivé sociální
situaci, při komunikačních a jiných vztahových potížích a při dlouhodobém výskytu
sociálně nežádoucích jevů, jako např. nezaměstnanost rodičů, alkoholismus v rodině
apod. „Dokážeme poradit také při řešení
tíživé ekonomické situace rodiny. V rámci
terénní formy služby pracujeme s klienty
v jejich přirozeném prostředí,“ uvedl Drahomír Ševčík, zástupce ředitelky střediska.
Sociální služba odborné sociální poradenství
– poradny pro rodinu Olomouckého kraje
pomáhá zejména při řešení manželských,
partnerských a rodinných problémů.
Lidem, kteří se ocitli v krizových situacích,
jsou určeny dvě sociální služby.

Sociální služba intervenční centra nabízí pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím. „Sociální pracovníci, právník
a psycholog pomáhají klientům zvládnout
tíživou situaci, do které se v důsledku domácího násilí dostali. Jedná se např. o pomoc při podávání návrhů k soudu, zprostředkování azylového ubytování, lékařské
a psychoterapeutické péče, služby advokáta
apod.,“ vyjmenoval Ševčík.
Telefonická krizová pomoc – Linka důvěry
Olomouc, je sociální služba určená lidem,
kteří utrpěli životní ztrátu, jsou nemocní, pomýšlí na sebevraždu, cítí se osamělí, trpí pocity strachu. Na telefonním čísle 585 414 600
jsou od pondělí do pátku v době od 18 do
6 hodin a o víkendech a svátcích nonstop připraveni odborně proškolení krizoví interventi, kteří volajícím poskytnou pomoc a podporu při hledání řešení situace, uvolnění emocí,
znovunalezení pocitu bezpečí apod.
(red)
Další informace na www.ssp-ol.cz.

INZERCE

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka Olomouc
pořádá 21. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě
a zve obdivovatele něžných tónů kytar na

! O D TA H V O Z I D L A Z D A R M A !
s vystavením dokladu o ekologické likvidaci

KYTAROVÝ RECITÁL zrakově postižených umělců
OD RENESANCE PO SOUČASNOST

tel.: 776 009 944 • e-mail: carsgarage@seznam.cz

www.carsgarage.cz
AKREDITOVANÉ VRAKOVIŠTĚ S POVOLENÍM KE SBĚRU AUTOVRAKŮ

AKCE
KVĚTEN

Při předložení tohoto kupónu
dostanete prémii 1000 Kč

(při likvidaci kompletního vozidla)
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VÝKUP VŠECH DRUHŮ A TYPŮ VOZIDEL

JIŘÍ JELÍNEK – nevidomý koncertní kytarista, profesionální hudebník,
hráč na koncertní kytaru a loutnu
FILIP MORAVEC – slabozraký koncertní kytarista, absolvent AMU,
hráč na koncertní kytaru a varhany
Oba vystudovali Konzervatoř Jana Deyla v Praze a setkali se v Podkrkonoší jako žák
a učitel.
Kde – Mozartův sál v budově Moravské filharmonie (vchod z Divadelní ul.)
Kdy – v úterý 2. června 2015 od 18:00
Jednotné vstupné – 50 Kč
Vstupenky na místě před koncertem nebo po domluvě na tel.: 583 034 529, 608 321 399.

OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Centrum Maltézské pomoci v Olomouci poskytuje několik sociálních služeb.
Jednou z nich jsou Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Ty jsou určeny
rodinám s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. „Cílem služby je zlepšení rodinné a sociální situace a podpora
důstojného života těchto rodin. Rodinám
nabízíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí,“ vyjmenovala Markéta Zigová z Maltézské pomoci.
Od roku 2013 poskytuje centrum také službu doprovázení pěstounských rodin. Každou klientskou rodinu doprovází klíčový
pracovník, který je rodině k dispozici, pravidelně ji navštěvuje, pomáhá jí, radí, ale

Foto archiv

Maltézská pomoc pomáhá rodinám s dětmi

zároveň dohlíží nad výkonem pěstounské
péče. „V rámci této služby úzce spolupracu-

Dobrovolníci jsou tam,
kde je jich třeba

DLUHOVÁ PORADNA CHARITY OLOMOUC MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBU
Od 1. dubna 2015 dochází k úpravě pracovní doby Dluhové poradny Charity Olomouc. Pracovníci se budou klientům věnovat
v pondělí až čtvrtek vždy dopoledne od 8 do 11 hodin, odpoledne pak v pondělí od 13 do 15 hodin a ve středu od 13 do 16:30
hodin. Vzhledem k rostoucímu počtu zájemců o službu je poradna pro veřejnost, tedy bez objednávky, otevřena jen v pondělí dopoledne, zbývající časy jsou jen pro objednané. Telefonicky
se můžete objednat na čísle 585 203 102 nebo 736 764 804 či
e-mailu eva.koblihova@olomouc.charita.cz.
Poradna nabízí orientaci ve finanční situaci, komunikaci s věřiteli
a exekutory, nastavení rodinného rozpočtu, sepsání splátkového

kalendáře, sepsání námitky proti nákladům řízení i odporu proti
platebnímu rozkazu, sepsání návrhu na oddlužení, též vstupní
informace ke zvýšení svého příjmu (vyřízení sociálních dávek,
hledání zaměstnání, levnějšího bydlení). Veškeré služby poskytuje poradna zdarma a v případě zájmu klienta i anonymně.
Vedle pomoci dluhové je možná i pomoc psychická metodou krizové intervence, která umožňuje pracovat s lidmi
v akutní psychické krizi.
Dluhová poradna sídlí v objektu Charity Olomouc, ulice
Wurmova 5, po vstupu z ulice pokračujte na konec dvora,
(red)
vlevo v přízemí.

Senioři, nemusíte být sami!
Příspěvková organizace Sociální služby pro
seniory Olomouc se zaměřuje na pomoc seniorům, zdravotně postiženým a především
osobám s demencí, všem, kteří se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci a vyžadují
pomoc jiné fyzické osoby. Pro tyto osoby
poskytuje na základě jejich individuálních
potřeb hned několik služeb. První z nich je
ambulantní forma péče v centru denních
služeb, které funguje ve všední dny od 7 do
18 hodin, v sobotu potom od 8 do 14 hodin.
Kromě nejrůznějších aktivit, které vedou
zkušení, vyškolení pracovníci, je součástí
centra i středisko hygienické péče.
Druhá poskytovaná služba je terénní a je
určena seniorům či zdravotně postiženým
v jejich domácím přirozeném prostředí.
Pečovatelská služba směřuje k posílení či
udržení stávajících schopností a dovedností těchto osob, tak aby mohly co nejdéle
setrvat ve svém domácím prostředí. Kromě
města Olomouce nabízí centrum pečovatel-

jeme s OSPOD. Pro osoby pečující pořádáme také vzdělávací kurzy,“ dodala Zigová.
Podrobnější informace o seminářích, včetně anotací a samotné přihlášky jsou k dispozici na www.maltezskapomoc.cz.
Významným obohacením služeb pro rodiny
je také pomoc dobrovolníků přímo v rodinách. Vybraný a proškolený dobrovolník
doplňuje odbornou práci sociálního pracovníka. Jeho pomoc spočívá v pravidelných
schůzkách s dítětem a ve společném trávení
volného času. Náplní setkávání jsou různé
aktivity, jako školní příprava, doprovázení
do kroužků, rozvíjející volnočasové činnosti.
V případě zájmu o některou z těchto služeb využĳte následujících kontaktů – tel.:
731 626 113 nebo e-mailu: rodiny-ol@maltezskapomoc.cz, příp. přĳďte osobně na
adresu Wurmova 7, Olomouc. Kontaktní
(red)
dny po, st 10–17 hodin.

skou službu včetně rozvozu obědů v těchto obcích: Horka nad Moravou, Hněvotín,
Hlubočky, Křelov, Lutín, Velký Týnec.
Ojedinělou činností pečovatelské služby
je tzv. „pohotovost“ ve dnech pracovního
klidu. V případě, že člověk, který má nahlášené provedení úkonů, neotvírá, může
se daná pracovnice spojit se službou, která
zajistí případnou pomoc.
Organizace poskytuje i pobytovou sociální
službu. Chráněné bydlení v Zikově ulici
č. 14 je určeno dospělým osobám od 50 let
věku, které mají sníženou soběstačnost
a mobilitu a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V zařízení je celkem
76 jednopokojových obytných jednotek.
Všechny byty jsou plně vybavené a bezbariérové a zařízení nabízí obyvatelům také
řadu volnočasových aktivit.
Všechny podrobnosti mohou zájemci získat na webu www.sluzbyproseniory.cz,
(jed)
případně na telefonu 585 757 061.

Možná jste si jich už stačili také všimnout
– mladí lidé ve žlutých tričkách s logem barevného domečku. Většinou jsou nenápadní a jsou tam, kde je potřeba jejich pomoci
– mezi dětmi z problematického prostředí,
v nemocnicích, u seniorů.
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum
v květnu 2015 oslavuje deset let svého vzniku. Za tu dobu jím prošlo několik set dobrovolníků, kteří za sebou mají několik tisíc
odpracovaných hodin a spolupracují skoro
se třemi desítkami organizací.
Náplní práce dobrovolnického centra je šíření myšlenky dobrovolnictví, nábor a zajištění veškerého servisu, který s činností
souvisí. Dobrovolníci pomáhají jak hendikepovaným či ohroženým dětem, tak seniorům upoutaným na lůžku v LDN či pacientům psychiatrických léčeben. Smyslem
dobrovolnické pomoci je být na místě tam,
kde je třeba. Je to práce založená na vcítění se do potřeb druhých, na ochotě věnovat
svůj čas někomu, kdo je potřebný.
Vedle těchto praktických činností, jako je
zajišťování a organizování dobrovolnické
činnosti, se věnuje JIKA ODC také vzdělávací a metodické pomoci – má za sebou téměř
tříletý projekt, který byl hrazen z prostředků
ESF a byl určen pro uchazeče o zaměstnání.
Více informací pro ty, kteří by chtěli nabídnout svou pomoc těm, co ji potřebují, najdete
přímo v sídle centra: na Horním náměstí 18
nebo na: www.jikadobrovol.cz; písemné dotazy na: jika.dobrovol@seznam.cz a telefo(red)
nicky: 608 944 585.
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KŘÍŽOVKA

V OLOMOUCI
SE NARODILI...
(TAJENKA), SLAVNÁ
KRASOBRUSLAŘSKÁ
DVOJICE.

DRUH
TKANINY

AUTOR:
-KAWI-

A TO

NÁSTROJ
SEKÁČE

POLNÍ
PLOŠNÁ
MÍRA

MODŘE
ZBARVENÉ
PLYNY

PÍSMENO
ALFABETY

OSOBNÍ
ZÁJMENO

VZOREC
KARBIDU
URANU

ODHAD
VÝSLEDKU

ZNAČKA
ASTATU

1. ČÁST
TAJENKY
ITALSKÝ
FOTBALISTA

ŘÍMSKÝCH
1001
ROZTAVENÁ
HMOTA
VÝŠINA
VYZNAČENÁ
NA MAPĚ
KTERÝŽ

HAZARD
ZVON
(BÁSNICKY
A KNIŽNĚ)

PŘÍKAZ
K ZASTAVENÍ
CIZÍ VÍNO

NĚMECKÉ
MĚSTO
MLUVA
SPODINY

DOBYTČÍ
NÁPOJ

1000 ML

PŘESNĚ
3. ČÁST
TAJENKY

MANŽELKY

ANGLICKY
"LÁSKA"

MUŽSKÉ
JMÉNO

OTISK NOHY

SILNÉ
PROVAZY
PIVOVAR.
SUROVINA

DOMÁCKY
OLGA

MENŠÍ
POKRM
Z LITÉHO
TĚSTA

TISKNOUT
(ZASTARALE)

OPATŘIT
OBUVÍ
PŘÍPRAVEK
NA OKNA

SPISY

NÁČRT

TOHLE

SÁDLO

TEXTILNÍ
LÁTKA
PRACÍ PROSTŘEDEK

LAKOMEC

TIHLE

ZNAČKA
AMERICIA

PTÁCI
(ZOOLOG.)

KORÁLOVÝ
OSTROV
1x ZVÝŠENÝ
TÓN A

JEDNÁNÍ
2. ČÁST
TAJENKY

ŘÍMSKÝ
BŮH LÁSKY
SLOVENSKY
"VE"

ODBORNÍK
V EKOLOGII

4. ČÁST
TAJENKY

CIZÍ ZN.
OBJEKTIVU
ZKRATKA
NÁR. LISTŮ
NÁDOBY
NA PEČENÍ
POMŮCKY:
EVAR, RIVA, UC

SVOBODNÝ
ŠLECHTICKÝ
STATEK

ČIDLO
ČICHU

SOUBOR
MAP

Tajenku křížovky zasílejte do 4. 6. 2015 na adresu: Magistrát města
Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14,
nebo na e-mailovou adresu: martin.hala@olomouc.eu.
Správná tajenka z minulého čísla: JAROSLAV HUTKA.
Vylosovaným výhercem je Mirek Vyhodil z Olomouce.

CHCETE NÁM NAPSAT?
Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poštou na adresu: RADNIČNÍ LISTY, Horní náměstí – radnice, Olomouc, 779 11,
nebo na e-mail: lenka.jedlickova@consultants.cz. Vaše připomínky a náměty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předáme příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše ohlasy děkujeme.
Vaše redakce

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
Ve školním roce 1944–45 jsem chodil do
první třídy obecné školy v Hálkově ulici na
Nových Hodolanech. Tedy první vysvědčení
mám „protektorátní“. Začátkem roku 1945
jsme museli školu opustit, byli zde umístěni
sovětští zajatci. Na vyučování jsme chodili
do sborovny Českobratrské církve evangelické
na dnešní Husově třídě. Vzhledem k častým
náletům snad i sovětských „hloubkových“ letců, ale zejména spojeneckých bombardovacích
svazů bylo v dubnu, někdy na začátku měsíce, i zde vyučování ukončeno. Pamatuji si, že
pan učitel Losík nám oznámil, že se sejdeme
ve škole po válce (nevím, jestli jsme si nepřáli
válku poněkud delší).
Měl jsem oba rodiče internovány – tátu v pracovním táboře v Postelbergu a maminka byla
v koncentračním táboře v Terezíně. Byl jsem
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Ilustrační foto archiv VMO

LETMÉ VZPOMÍNKY NA JARO 1945

u dědečka a babičky. Tatínkovi se podařilo
v posledních dubnových dnech roku 1945
z tábora utéci. Což jsem samozřejmě nevěděl.
V noci z 8. na 9. května dopadla na vedlejší
dům ve Smetanově ulici zápalná bomba a obě
budovy, sousedova i naše, byly v plamenech.
Otec s bratrem a několika sousedy hasili,
měli na hlavách německé přilby, neboť takové dostávali i civilisté. Brzy ráno se v ulicích
objevily kolony sovětských vojáků na koních

a koňských povozech. Velice rozhodně žádali
slovní kontakt s tím, že začali oslovením: „Ty
german? Idi suda,“ a s namířenými samopaly
se ptali po sovětských zajatcích. Myslím, že
mnoho nechybělo a při jakékoli slovní chybě
mohlo dojít k nejhoršímu.
Dodnes nejradostnějším dnem mého již celkem
dlouhého života zůstává 12. květen 1945. Byla
to neděle, krásné počasí, a když jsem se probudil, na kraji mojí dětské postele seděla maminka.
Později jsem se dozvěděl, jak s kufříkem a dvěma
kamarádkami opustila Terezín, na dlouhé cestě
střídala všechny možné dopravní prostředky
včetně koňského potahu, aby se co nejdříve dostala ke své rodině, odkud byla nesmyslnými
nacistickými zákony přinucena odejít.
Ze „zorného úhlu“ 70 let už si nejsem zcela
jist, ale myslím, že ve zbývajících týdnech školního roku jsme se toho už mnoho nenaučili.
Dr. Jiří Podivínský

FOTOSTRANA

Květen ve znamení oslav konce války

Tři volné dny spojené se Dnem osvobození patřily v Olomouci pietním vzpomínkám i připomínce jedné
z epizod osvobození města. Den státního svátku náležel tradičním pietním momentům v místech posledního odpočinku padlých osvoboditelů. Vzpomínkové akce, kterých se účastnili představitelé města
v čele s primátorem Antonínem Staňkem, se uskutečnily u pomníku obětem obou světových válek v Řepčíně, na ústředním hřbitově v Neředíně a u pomníku v Čechových sadech. V sobotu 9. května se na oběti
války vzpomínalo v městské části Droždín, v Gagarinově ulici.

Premiér Bohuslav Sobotka, primátor Antonín Staněk a další představitelé obce, kraje i parlamentu uctili
památku obětí v obci Javoříčko, kterou 5. května 1945 vypálili nacisté. Při této příležitosti si prohlédli
i novou unikátní expozici připomínající historii Javoříčka a zúčastnili se i sázení lip do aleje památných
stromů. Každý z památných stromů má svého patrona a výtěžek z akce jde na péči o válečné veterány,
kterou poskytuje vojenská nemocnice. Symbolický šek ve výši 40 tisíc korun pak předal v rámci slavnostního koncertu pro válečné veterány ve slavnostním sále Klášterního Hradiska primátor Antonín Staněk.

Další část oslav výročí konce 2. světové války připomněly akce na
fortu v Nové Ulici, na Horním náměstí i v sokolovně na třídě 17. listopadu. Tady členové Sokola a představitelé města položili věnce
u pamětní desky v předsálí budovy, která připomíná vlastenectví
členů spolku. Několik desítek jich položilo svůj život za 2. světové
války v domácím i zahraničním odboji.

Olomoučané, město i armáda si připomněli 70. výročí konce 2. světové války divácky atraktivním programem. Například na fortu v Radíkově
organizátoři návštěvníkům předvedli jednu z epizod, která se uskutečnila při osvobozování Olomouce. K vidění byla armádní technika, která
při bitvách druhé světové války sehrávala klíčovou roli, bojová výstroj i výzbroj a zájemci si mohli prohlédnout fort při komentované prohlídce.

Bývalý fotbalový trenér působící řadu let v Olomouci Petr Uličný
má vlastní biografii. Knihu s názvem Bouřlivák John, jejímž autorem je Roman Smutný, slavnostně pokřtil v neděli 10. května
v Galerii Šantovka za účasti mnoha hostů i přihlížejících. Kmotrem jeho biografie se stala další fotbalová legenda spjatá s Olomoucí Karel Brückner.

Olomócké špajz – příznačný název pro zbrusu novou prodejnu regionálních potravin, která začátkem května otevřela dveře zákazníkům v nákupní Galerii Šatovka. Nabízí široký výběr certifikovaných
produktů od dodavatelů z celého Olomouckého kraje od ovoce,
zeleniny, pečiva, medu přes sýr či uzeniny až po nabídku sortimentu
regionálních minipivovarů.

Za mimořádně zdařilý považují organizátoři letošní IV. ročník Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, který se uskutečnil v pátek
24. dubna na stadionu AK Olomouc. Nejen rekordní počet 26 základních a středních škol zahrnující celkem 303 závodníků ve věku
10 až 15 let, 12 členů All Star Teamu, kteří absolvovali spolu s žáky
velmi náročný šestiboj, ale i bohatý doprovodný program poskytlo
jak účastníkům, tak divákům nezapomenutelné zážitky. Vítězi závodu se stali žáci a žákyně ZŠ a MŠ Lutín, které do krajského kola, které
se bude konat 9. června v Hranicích na Moravě, doprovodí celkově
druzí studenti CGNŘ Olomouc.
Foto Blanka Martinovská a Jan Andreáš
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