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SERVIS

NABÍDKA MĚSTSKÝCH BYTŮ
K PRONÁJMU
Zájemci nemusí mít podanou žádost v pořadníku na
městský byt za podmínky, že nevlastní jiný byt či nemovitost. Výše volného nájemného 84 Kč/m2/měsíc.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ K PRONÁJMU GARÁŽOVÁ STÁNÍ:
Umístění garážového stání
ulice, č. o. č. p.

Číslo
stání

Výměra

Nájemné

Doba nájmu

Byty k pronájmu:

Balbínova
371
7, 9

8

26,90 m2

500 Kč bez DPH/m2/rok
neurčitá s tříměsíční
100 Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované osoby výpovědní dobou

Horní náměstí 20, č. b. 8, ve 3. NP, o velikosti 2+1
(plocha bytu 70,76 m2). Jistota (kauce) 13.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc.

Balbínova
371
7, 9

14

26,90 m2

500 Kč bez DPH/m2/rok
neurčitá s tříměsíční
100 Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované osoby výpovědní dobou

Balbínova
371
7, 9

17

36,90 m2

500 Kč bez DPH/m2/rok
neurčitá s tříměsíční
100 Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované osoby výpovědní dobou

Balbínova
373
3, 5

12

20,10 m2

500 Kč bez DPH/m2/rok
neurčitá s tříměsíční
100 Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované osoby výpovědní dobou

Balbínova
373
3, 5

15

15,60 m2

500 Kč bez DPH/m2/rok
neurčitá s tříměsíční
100 Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované osoby výpovědní dobou

17,30 m2

500 Kč bez DPH/m2/rok
neurčitá s tříměsíční
100 Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované osoby výpovědní dobou

3 m2

500 Kč bez DPH/m2/rok
neurčitá s tříměsíční
100 Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované osoby výpovědní dobou

Holická 51, č. b. 9, ve 2. NP, o velikosti 2+kk
(plocha bytu 27,70 m2). Bez jistoty (kauce). Nájemné
55 Kč/m2/měsíc.
Bytový dům pro seniory v majetku SNO, a. s.
Přichystalova 70, č. b. 12, bezbariérový byt, ve
2. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 74,76 m2). Jistota
(kauce) 20.000 Kč. Čistý nájem 6500 Kč/měsíc (nájem
vč. záloh na služby 8490 Kč/osoba/měsíc).
Termíny prohlídek a kompletní nabídka městských bytů k pronájmu bude k dispozici na bytovém odd. SNO, a. s., od 16. 12. 2015.
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 informace k nabídce, více též
www.sno.cz.

Na Trati 80 217
Vrchlického

část motogaráže

Žádost o nájem lze podat:
– osobně na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
– písemně na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.
Bližší informace poskytne odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení a prodeje domů Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Bc. Kateřina Výskalová, DiS., tel.: 588 488 278, e-mail: katerina.vyskalova@olomouc.eu.
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Vážení čtenáři, milí
Olomoučané,
vrcholící adventní období inspiruje a ponouká
člověka k různým úvahám, na které v průběhu ostatních částí roku
a hektických dnů není
čas. Hluk starostí, povinností a úkolů obvykle nedovolí, abychom se zastavili a naslouchali vnitřnímu hlasu nebo se jen tak nechali
unášet dojmy a vnímali své okolí. Užĳme si
tedy toto výjimečné období.
Radniční listy, které právě držíte v rukou,
přinášejí stejné kvantum informací o dění
ve městě jako jakékoliv jiné další číslo. To
je přirozené; chod tak složitého organismu,
jakým je stotisícové město, se samozřejmě
nemůže zastavit ani ve sváteční době. Přesto ale všichni cítíme, že se tyto dny a týdny
nějak liší od jiných všedních dnů.
Nemalý díl na této příjemné změně mají
olomoucké vánoční trhy. Už teď díky nim
zažíváme příjemná setkání v centru města,
které je tradičně středem všeho adventního dění. Nejde přitom jen o ten punč nebo
různé pamlsky, příjemné je především ono
setkávání se a zastavení uprostřed běhu dne.
Na olomouckých vánočních trzích je sympatické také to, že se v nemalé míře orientují
i na dobročinné účely, což výborně zapadá
do adventního období. Shodou okolností
jsme si právě během tohoto období mohli letos připomenout i rovná tři staletí od zahájení stavby morového mariánského sloupu
na Dolním náměstí. Uprostřed stánků s vánočními dárky se tak na začátku prosince
odehrálo malé adventní setkání u krásné památky, kterou nám zanechali naši předkové,
velcí olomoučtí patrioti.
Vánoční trhy v Olomouci prostě mají své
kouzlo, kterému podléhají stále častěji i návštěvníci města z blízkého okolí i vzdálených
míst světa. Vánoční Olomouc zaujala například odborníky na cestovní ruch z Číny i peruánské diplomaty. Také díky tomu všemu
mohou Olomoučané vnímat nejen blížící se
Vánoce, ale současně i přináležitost ke svému
domovu a hrdost na své město.
Přeji vám, Olomoučanům a čtenářům těchto Radničních listů, abyste nadcházející
vánoční svátky prožili skutečně pozitivně,
abyste si z nynějšího období odnesli jak tu
sváteční atmosféru a mír v srdci, tak i ten
důležitý pocit sounáležitosti se svým městem. Těším se na setkání v příštím roce, třeba hned 1. ledna při novoročním ohňostroji.

Antonín Staněk,
primátor
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Město nabízí k pronájmu areál letního kina

Foto Jan Andreáš

Olomouc přĳala záměr dlouhodobého pronájmu areálu letního kina.
Prostor téměř hektarového areálu,
který se nachází na atraktivním místě samotného úpatí olomouckého
dómského návrší, tak může nově
poskytnout příležitost k zajímavému využití.
„Na myšlenku dlouhodobého, konkrétně desetiletého, pronájmu letního kina
Olomouc přivedla majetkoprávní komisi
rady města žádost stávajícího nájemce
o prodloužení nájemní smlouvy,“ popisuje náměstek pro majetkoprávní záležitosti Filip Žáček. „Vzhledem k tomu, že
se jedná o velmi cennou lokalitu s velkým
potenciálem, je snahou rady města dát
prostor k představení projektů na oživení
areálu letního kina co nejširšímu spektru
možných zájemců. Jsme přesvědčeni, že
jediným hodnoticím kritériem nemůže
být pouze cena, proto jsme schválili netradiční model soutěže na využití areálu,

který umožní významně zohlednit rovněž kvalitu předloženého záměru,“ při-

blížil majetkoprávní náměstek primátora
Filip Žáček.
Záměr celkového využití areálu dává
prostor i pro investice do lokality ze strany
případných zájemců. Předložené nabídky
však musí být v souladu s Územním plánem Olomouc, příslušným regulačním
plánem a územní studií evidovanou pro
danou lokalitu, která může být v návaznosti na vybranou vítěznou nabídku upravena. „Hlavním cílem těchto kroků je další
oživení dané části města se zachováním
letního amfiteátru včetně parkové zeleně,“
(red)
upřesňuje náměstek Žáček.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
V rámci soutěže na využití areálu byla stanovena jednotlivá váhová kritéria, kdy nabídnutá výše nájemného, která musí
dosáhnout minimálně výše obvyklého nájemného, aby město dostálo povinnosti dle zákona o obcích, bude mít hodnotu
30 procent. Zbývající procenta hodnoticích kritérií byla dána k dispozici kvalitě předloženého záměru, a to následovně:
popis podnikatelského záměru na využití kulturního areálu a ekonomický výhled (váha kritérií 40 procent), harmonogram přípravy, realizace a zprovoznění kulturního areálu (váha kritérií 20 procent), reference (váha kritérií 10 procent).
Zájemci mohou své nabídky zasílat v termínu do 15. února 2016, v případě potřeby jim další podrobnosti poskytne
odbor majetkoprávní magistrátu, Hynaisova 10, Olomouc, Kateřina Výskalová, tel.: 588 488 278, 604 290 164, e-mail:
katerina.vyskalova@olomouc.eu. Prohlídka areálu se uskuteční ve dnech 16. 12. 2015 a 21. 1. 2016, vždy v 10 hodin.

INZERCE

999,Povlečení SATÉN
SATÉÉN MANDALA

SC 350936/03

luxusní povlečení z velmi kvalitního saténu, jjemněě ččesaná
á
příze ze 100% egypské bavlny, hebký omak a měkký povrch
zaručují klidný a nerušený spánek, snadná údržba, zipový
uzávěr, přikrývka 140x200 cm a polštář 70x90 cm
PRODLOUŽENÉ POVLEČENÍ 140 x 220 cm za 1099 Kč

VESNA Olomouc
OC Haná, Kafkova 465/39
PO - NE 9.00 - 19.00 hod.
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Platí od 14. 12. do 12. 1. 2015

lá domov
... dělá

Radní se zabývali stavební
uzávěrou v lokalitě u Šantovky
V kontextu odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu se radní města zabývali problematikou stavební uzávěry
v ploše označené v Územním plánu Olomouc jako 03/056P. Jde
o území vymezené ulicí Wittgensteinovou, železniční tratí, obchodní galerií Šantovka a areálem Sochorových kasáren.
Rozsudkem z letošního února totiž zrušil Krajský soud v Ostravě ke dni 31. prosince 2015 část Územního plánu Olomouc,
a to konkrétně výškovou regulaci v této ploše. Proti vydanému rozsudku podalo město Olomouc i navrhovatel Oﬃce
Park Šantovka kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ten však v září obě kasační stížnosti zamítl.
„Na základě těchto informací rada města uložila odboru koncepce a rozvoje zpracovat, projednat a po projednání s dotčenými orgány i veřejností předložit radě města materiál týkající se návrhu územního opatření o stavební uzávěře v dané
ploše,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Chceme tím
vytvořit prostor pro projednání návrhu změny č. II Územního
plánu Olomouc, o jejímž vydání bude ve finále rozhodovat za(red)
stupitelstvo města,“ vysvětluje náměstek Jakubec.

CO JE ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE
Územní opatření o stavební uzávěře vydává v přenesené působnosti rada obce. Jde o opatření obecné povahy, které omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost
ve vymezeném území. A to v případě, že by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto
o jejím pořízení nebo o pořízení její změny. Územní opatření o stavební uzávěře lze vydat
také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách nebo zrušeno
opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, případně jeho část.

AKTUALITY

Poplatek za odpad se příští rok nezvýší
Za svoz komunálního odpadu budou Olomoučané i v roce 2016 platit stejně jako
v předešlých třech letech, tedy 660 korun.
Radní se rozhodli ponechat výši poplatku
nezměněnou, ačkoli výběr poplatku stále
nepokrývá veškeré náklady.
Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
která poplatek stanovuje, navrhuje rada
města zastupitelům schválit beze změn.
Ve stejném rozsahu navrhují radní ponechat i stávající úlevy z poplatků.
„K návrhu na zvýšení poplatku za komunální odpad v roce 2016 jsme nepřistoupili.
I pro příští rok chceme ponechat částku, na
kterou byli Olomoučané zvyklí v posledních
třech letech,“ uvedl náměstek primátora
Martin Major s tím, že poplatek za odpad se
v Olomouci zvyšoval naposledy v roce 2013.
Částka platná od roku 2004 se tehdy zvedla
ze 492 korun na stávajících 660 korun. Popla-

tek za komunální odpad, který se každý rok
stanovuje samostatně, zohledňuje skutečné
náklady města spojené se sběrem a svozem
netříděného komunálního odpadu. „Celkové náklady města na svoz netříděného odpadu dosáhly v roce 2014 částky téměř 57,5 milionu korun. Výběr poplatku za rok 2014
přitom činil k 30. září 51 milionů,“ vypočítal
náměstek Major. Náklady rozpočítané na
počet poplatníků činí za loňský rok 859 korun na osobu a rok, což je téměř o 200 korun
více, než je stanovená výše poplatku.
Kromě vlastního svozu odpadů systém zahrnuje i provoz sběrových dvorů, náklady
na sběrové soboty, platby za uložení odpadu na skládkách, včetně nákladů spojených
s dopravou a likvidací v zařízení na energetické využití odpadu v Brně. Poplatek zahrnuje také náklady na likvidaci černých skládek. Jeho maximální výše daná zákonem
by pro příští rok v Olomouci mohla činit až
816 korun. O návrhu bude rozhodovat zastupitelstvo města 16. prosince 2015. (red)

Reality pro vás

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

Lávka přes železniční trať nezmizí, přibude i přechod
Lávka nad železniční tratí spojující ulice
Na Trati a Václavkova v Olomouci nezmizí. Radní rozhodli o zahájení prací souvisejících s její údržbou a stejně tak dali
zelenou přípravě nového úrovňového přechodu přes železnici.
„Pečlivě jsme zvažovali a diskutovali možná
řešení, která souvisí s technickým stavem
lávky a také s potřebami bezpečného přecházení zdejších obyvatel. Výsledkem je naše
rozhodnutí o provedení údržbových prací
a zahájení projektové přípravy na úrovňový
přechod,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk. Nejnutnější údržba lávky by měla začít
v příštím roce, celkové náklady jsou odhadnuty na 450 tisíc korun. „Hledali jsme cestu,
jak životnost lávky prodloužit. Nezbytná
údržba tak má zajistit bezpečný provoz na

maximálně dva roky. Vzhledem k tomu, že
si nemůžeme dovolit riskovat, bude technický stav lávky dvakrát ročně kontrolovat
odborná firma,“ upozorňuje primátor.
Aktuální rozhodnutí radních se snaží reflektovat potřeby obyvatel, kteří přemostění železnice využívají jako zkratku mezi centrem
města a městskou částí Hejčín. „S variantou
na vybudování nového úrovňového přechodu musí jít ruku v ruce také řešení majetkoprávních vztahů, protože městu nepatří
dotčené pozemky. Při dalších jednáních však
budeme vedeni především snahou minimalizovat dopad této investice na rozpočet města,“ sdělil majetkoprávní náměstek primátora Filip Žáček s tím, že původní odhady na
zřízení nového přechodu pro pěší počítaly
(red)
s částkou až 15 milionů korun.
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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
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• rezervováno již 70% bytů

DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc
tel.: 800 154 723, 585 224 559
dachi@dachi.cz | www.dachi.cz

AKTUALITY

Na propagaci Olomouce nabízí město dotace
Od ledna 2016 zavádí město nový program na poskytování grantové podpory
ze svého rozpočtu. Nový systém bude
podporovat projekty propagující Olomouc prostřednictvím významných aktivit s regionálním i nadregionálním významem.
„Smyslem změn je nastavení přehlednějšího systému pro podávání žádostí
o dotace, a to včetně jasné specifikace
podporované oblasti i konkrétního účelu
využití grantové podpory,“ objasňuje primátor Antonín Staněk.
Projekt, který získá podporu z programu
s názvem Propagace města Olomouce
prostřednictvím významných aktivit, au-

tomaticky získá i záštitu primátora města
Olomouce.
„Naší snahou je zavést přehlednější proces
poskytování dotací na významné aktivity
propagující město, s jejichž realizací žadatel nemohl předem počítat nebo jež jsou
natolik výjimečné svým obsahovým zaměřením, že nemohl využít jiných dotačních programů města,“ vysvětlil primátor.

NOVÝ DOTAČNÍ TITUL BUDE FUNGOVAT SE DVĚMA SPECIFICKÝMI PODPROGRAMY:
– Významné aktivity s regionálním dopadem (min. výše
dotace je 10 tisíc Kč, max. výše může činit 50 tisíc Kč)
– Významné aktivity s nadregionálním dopadem (min. výše
dotace je 55 tisíc Kč, max. výše může činit 300 tisíc Kč)

Foto Jan Andreáš

Olomouc se chce opět prezentovat v zahraničí
Veletrhy cestovního ruchu a představení
v partnerských městech. To jsou cesty, jak
se chce město Olomouc v příštím roce prezentovat, aby přilákalo větší počet turistů.
K těmto hlavním marketingovým aktivitám dále patří například nabízení speciálních pobytových balíčků i vydání letního
turistického magazínu.
„Pokud jde o veletrhy cestovního ruchu,
chceme využít tak jako v předchozích letech nabídky agentury CzechTourism,“
říká náměstek primátora Pavel Urbášek.
V zahraničí se chce Olomouc představit na
šesti veletrzích, nově jsou mezi ně zařazeny
akce v polském Opole a v nizozemském
Utrechtu. Finančně méně náročné, ale
přesto přínosné a zajímavé jsou prezentace
v partnerských městech či na atraktivních
místech v tuzemsku i zahraničí. Na takových akcích se Olomouc představuje možným turistům například i formou ochutnávky regionálních specialit, kulturním

Nový systém zároveň sjednocuje podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města a nastavuje transparentní proces hodnocení a rozhodování o žádostech, včetně
následného vyúčtování poskytnutých dotací. „Celkový objem finančních prostředků pro nový dotační program je v návrhu
rozpočtu města pro rok 2016 stanoven na
3,3 milionu korun,“ uvedl primátor. (red)

programem a různými soutěžemi. Celkově
se Olomouc v roce 2016 představí na deseti
akcích v České republice, třech v zahraničí
a šesti veletrzích v zahraničí.
Pokud jde o nabídku produktových balíčků, bude město znovu lákat na jarní Olomouc, barokní Olomouc a adventní Olomouc. Přehled těchto balíčků i možnost
jejich rezervace najdou zájemci na stránce
www.stayovernight.eu a také prostřednictvím cestovní kanceláře zřízené Střední Moravou – sdružením cestovního ruchu. (red)

Program Propagace města Olomouce prostřednictvím významných aktivit i s termíny pro podání žádostí o dotace
bude zveřejněn na úřední desce magistrátu a na webových
stránkách města.

V prosinci se mění
jízdní řády MHD
S platností od neděle 13. 12. 2015 došlo
k úpravě jízdních řádů. Změny se dotknou pouze autobusových linek, jízdní
řády tramvajových linek zůstávají beze
změn. Důvodem změn jsou podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.
Nové jízdní řády jsou uveřejněny na internetových stránkách www.dpmo.cz
a v tištěné podobě jsou k dostání v prodejnách Dopravního podniku města Olomouce.
Od platnosti nového jízdního řádu dochází také ke změně názvů tří zastávek
v oblasti Droždína. Zastávka U Cihelny
se bude nově jmenovat Droždín, U Cihelny, zastávka Droždín se bude nově jmenovat Droždín, škola a zastávka Horní
Úlehla se bude nově jmenovat Droždín,
(red)
Horní Úlehla.
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Foto Blanka Martinovská

Olomoucké děti mají další nová hřiště

Nové hřiště u ZŠ a MŠ Řezníčkova
a měly by také odolat snahám vandalů,“
dodal náměstek Jakubec.
Dvě nová hřiště se zařadila k desítkám dalších, které město Olomouc postupně obnovilo nebo nově vybudovalo. Každoročně se
tak daří naplňovat dlouhodobou koncepci,
která má za cíl zkvalitnit a zpříjemnit trávení volného času pro děti i jejich rodiče.
Novým trendem se také stalo budování tzv.
workoutových hřišť, které slouží již větším
dětem či dospělým a umožňují tak rodinám
(red)
trávit volný čas společně a aktivně.

Už v příštím roce by mohly děti využívat také upravené
hřiště v Čechových sadech. Pro prostor, který je v současné době hojně využívaný rodiči s malými dětmi,
schválili radní zpracovat další stupeň projektové dokumentace, aby se v další sezoně mohly děti těšit na novou
lanovou prolézačku a pískoviště. Dospělí jistě využijí nové
workoutové hřiště neboli venkovní posilovnu, která je
plánována na místo současného oploceného pískoviště
s hřištěm pro nejmenší. Nové uzavřené pískoviště pak
bude umístěno v jiné části hřiště. Součástí hřiště bude
také nový mobiliář – lavičky a odpadkové koše, přibudou
i stojany na kola. Dominantou celého prostoru by měla
být lanová prolézačka ve tvaru pyramidy. Stávající prolézačky a houpačky, které jsou funkční, na hřišti zůstanou.
Příjemný stín, který zatím v letních měsících na hřišti
chyběl, by měly poskytnout nově vysazené stromy.
„I nadále budeme pokračovat v dlouhodobé koncepci,
která má za cíl obnovu dětských hřišť a sportovišť na území města. Rádi bychom ale k některým z nich přidali také
sportovní prvky pro starší děti nebo dospělé, aby mohli
volný čas trávit všichni společně, a hlavně aktivně. Obliba
workoutových hřišť obecně roste a já jsem přesvědčený,
že se pro cvičení v přírodě nadchnou i Olomoučané,“ říká
náměstek Jakubec.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Ve středu 16. prosince proběhne poslední letošní jednání Zastupitelstva města Olomouce. Jednání se bude konat od 9 hodin ve velkém zasedacím sále magistrátu v Hynaisově ulici 10. Program a materiály jsou k dispozici na www.olomouc.eu,
tamtéž bude možné v den konání sledovat také online přenos.
(red)
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Další dvě nová hřiště pro děti přibyla začátkem prosince v Hodolanech a Slavoníně.
Zcela nové sportovní hřiště vzniklo v blízkosti mateřské a základní školy Řezníčkova,
na nové houpačky a prolézačky se pak mohou těšit děti v ulici Jižní.
Za celkem 6,5 milionu korun stavební firma vybudovala v Řezníčkově ulici moderní
víceúčelové hřiště i hřiště na basketbal, obě
s nejmodernějšími umělými povrchy. „Součástí investice bylo také oplocení areálu,
osvětlení i náhradní výsadba zeleně. Mysleli jsme samozřejmě i na menší děti, proto je
v areálu také pískoviště a oblíbená houpadla,“ vysvětlil investiční náměstek primátora
města Olomouce Filip Žáček. Součástí stavby musela být také nová kanalizační přípojka pro odvodnění plochy hřiště. S financováním pomohla městu dotace ve výši pět
milionů korun z Regionálního operačního
programu Střední Morava.
Již nevyhovující hřiště v ulici Jižní ve Slavoníně pomohla obnovit rekonstrukce za
zhruba 400 tisíc korun. Z původního hřiště
na místě zbyly jen betonové pingpongové
stoly a lanovka s kladkou, ostatní herní prvky nahradily zcela nové prolézačky, houpačky a kolotoč. „Část z původního vybavení
hřiště jsme poskytli TJ Sokol Nový Svět, která o některé prvky projevila zájem. Mohou
tak ještě dobře posloužit na jiném místě,“
řekl náměstek primátora Aleš Jakubec.
Pro nejmenší je zde připravená nová houpačka, pružinová houpadla i kolotoč, větší
děti mohou vyzkoušet novou prolézačku
s věží či lanovou sestavu. „Všechny herní
prvky i bezpečné dopadové plochy samozřejmě vyhovují potřebným normám

AKTUALITY

V souvislosti s úpravami na programovém
vybavení pro výdej dokladů nebude možné
v době od 24. prosince 2015 do 31. prosince 2015 podat žádost o vydání občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji nebo
občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem
ani je předat. V této době může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden
měsíc (nutné dvě fotografie), za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá občan povinnost požádat
současně o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji nebo občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.
Dále v době od 24. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nebude možné podat žádost
o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji ani jej převzít.
(red)

SVOZ ODPADŮ A SBĚROVÉ
DVORY VE SVÁTKY
Technické služby města Olomouce oznamují občanům, že
v období vánočních a novoročních svátků bude svoz odpadů a provoz sběrových dvorů probíhat v mimořádném
režimu. Svoz odpadů bude probíhat od 24. 12. 2015 do
31. 12. 2015 dle platného harmonogramu – tedy ve stanovených svozových dnech beze změn. V prvním lednovém
týdnu se neuskuteční svoz v pátek 1. ledna 2016. Náhradní
svoz bude proveden následující den v sobotu 2. 1. 2016.
Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a v ulici Chelčického
v Hodolanech budou ve svátky uzavřeny s tím, že otevřeny
budou v řádných provozních hodinách (po–so 9–17 h, přestávka 13–13:30 h, ne 9–13 h) do středy 23. 12. 2015 a dále
ve dnech 27.–30. 12. 2015. Na silvestra dne 31. 12. 2015
bude režim jako v neděli, tj. 9–13 h. Běžný provoz sběrových dvorů bude pokračovat od soboty 2. 1. 2016.

Jílová ma nové chodníky a cyklostezku
Nevyhovující chodníky v olomoucké Jílové ulici jsou minulostí, nahradila je více
než 200 metrů dlouhá stezka, kterou mohou využívat nejen chodci, ale také cyklisté. Moderní stezka vyrostla po levé straně
Jílové ulice ve směru do centra města.
Nový úsek stezky začíná u křižovatky
s ulicí Okružní a končí u křižovatky s ulicí Kmochovou v městské části Nová Ulice. „Moderní smíšená stezka pro chodce
a cyklisty vznikla přebudováním stávajícího chodníku. V místech, kde chodníky chyběly, zbudovala stavební firma zcela novou
komunikaci,“ popsal investici primátor Antonín Staněk. „Součástí stavby je také nové
místo pro přecházení v Okružní ulici, kde
vznikl středový ostrůvek, což je další důle-

Foto Blanka Martinovská

Příjem a výdej občanských
průkazů a cestovních
dokladů v závěru roku 2015

žitý prvek, který napomůže bezpečnému
přecházení,“ upozornil primátor.
Náklady si vyžádaly částku 1,49 milionu
korun, z čehož 800 tisíc korun pokryla dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. (red)

ÚŘEDNÍ HODINY MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE NA KONCI ROKU 2015
Středa
Pondělí
Úterý

23. 12. 8:00–12:00 hod.
28. 12. 8:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod.
29. 12. 8:00–12:00 hod., 13:00–15:30 hod.

Termíny svozu plastů a papíru
na Lazcích, v Černovíře
a na Svatém Kopečku
Ve vybraných lokalitách města Olomouce
– Lazce, Černovír a Svatý Kopeček – bude
v roce 2016 pokračovat oddělený svoz tříděných plastů a papíru z nádob 240 litrů
přidělených k rodinným domům. Změnou oproti roku 2015 je to, že nádoby na
plasty a papír nebudou vyváženy společně ve stejný den.
Noví zájemci z uvedených lokalit Lazce,
Černovír a Svatý Kopeček mohou o nádoby zažádat u Technických služeb města
Olomouce, Radim Plachý, tel.: 585 205 904,
e-mail: plachy@tsmo.cz.

Středa
Čtvrtek

30. 12. 8:00–12:00 hod., 13:00–17:00 hod.
31. 12. 8:00–10:00 hod.

PLASTY
8. 1. 2016
29. 1. 2016
26. 2. 2016
25. 3. 2016
22. 4. 2016
20. 5. 2016
17. 6. 2016
15. 7. 2016
12. 8. 2016
9. 9. 2016
7. 10. 2016
4. 11. 2016
2. 12. 2016
30. 12. 2016

PAPÍR
15. 1. 2016
12. 2. 2016
11. 3. 2016
8. 4. 2016
6. 5. 2016
3. 6. 2016
1. 7. 2016
29. 7. 2016
26. 8. 2016
23. 9. 2016
21. 10. 2016
18. 11. 2016
16. 12. 2016
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U nás pořád věříme

na ručně pletenou
Z našeho Pekařství vám dále nabízíme…
vánoční věnec ŧ vánoční věnec bez rozinek ŧ vánoční štolu
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Zářĳovou návštěvu delegace z čínského
Kunmingu, se kterým město Olomouc nově
pojí memorandum o porozumění týkající se
vzájemných vztahů, v listopadu opětovali
členové vedení města Olomouce společně
s vedením výstaviště Flora a olomoucké fakultní nemocnice.
„S partnery z Kunmingu jsme jednali o rozvoji zejména čtyř základních témat. Jsou
jimi podpora cestovního ruchu, podpora
fakultní nemocnice v myšlence propagace
a uplatnění některých forem tradiční čínské medicíny, dále potom podpora Výstaviště Flora Olomouc a možnosti spolupráce
v oblasti výstavnictví a tou čtvrtou oblastí
je spolupráce a výměna na úrovni univerzity,“ představil hlavní účel cesty primátor
Olomouce Antonín Staněk.
Olomoucká delegace se v Čínské lidové
republice v rámci svého programu zúčastnila i mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu, kde se Olomouc také představila.
„Naše prezentace na tomto veletrhu byla
velice úspěšná. S sebou do Kunmingu
jsme přivezli dokonce mobilní aplikaci

Foto archiv

Olomouc navázala spolupráci s čínským Kunmingem

v čínské mutaci, díky které si mohli návštěvníci veletrhu ihned prohlédnout některé památky a krajinné hodnoty v Olomouci a okolí,“ uvádí náměstek primátora
Pavel Urbášek.
Město se pyšní taktéž vydáním nového
propagačního letáku o Olomouci v čínské
verzi, který byl na veletrhu velmi žádaný
a bude využitý i pro další spolupráci a pro
potřeby olomouckého informačního centra
pro čínské turisty.
Jako velmi nadějná a perspektivní se ukazuje také spolupráce v oblasti výstavnictví.

„Předpokládáme, že už na jarní etapě výstavy Flora by se mohli představit první vystavovatelé z Číny a v roce 2017 by mohla být
velká hlavní výstava v pavilonu A věnována
právě čínským zahradám,“ říká ředitel Výstaviště Flora Olomouc Jiří Uhlíř.
Oblast spolupráce ve zdravotnictví sledoval
během svého pobytu zejména ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.
Cenné poznatky si olomoučtí zástupci s partnery z Kunmingu vyměnili také v problema(red)
tice odpadového hospodářství.

KUNMING
Město Kunming jako centrum jihozápadní Číny a hlavní
město provincie Yunnan se 7 miliony obyvateli patří dnes
mezi nejvýznamnější historická města Číny. Je zároveň dynamicky se rozvíjejícím městem a branou do jihovýchodní
Asie. Ročně Kunming navštíví 50 milionů turistů. Kunming, který je nazýván městem věčného jara, je domovem
několika univerzit, muzeí, galerií a dalších významných
ekonomických, kulturních a vzdělávacích institucí i sídlem
velkých průmyslových podniků. Kunming má smlouvu
o partnerství podepsanou s 36 městy po celém světě.
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Radní hodnotili, jak se jim daří
Lídři koalice, která vede Olomouc po komunálních volbách v roce 2014,
hodnotili programové prohlášení Rady města Olomouce na období
2014–2018. „Vytvořili jsme stabilní koalici zdravého rozumu. Po roce jejího
fungování mohu s jistotou konstatovat, že se nám daří naplňovat priority
programového prohlášení a i přes názorové rozdíly na některá témata dokážeme najít vždy společnou řeč. Stabilitu současné koalice vnímám jako
jednu z nejdůležitějších hodnot, kterou jsme městu i občanům dali,“ konstatoval primátor města Olomouce Antonín Staněk.
Koaliční uskupení pro bezpečnou a prosperující Olomouc reprezentují v Zastupitelstvu města Olomouce tradiční demokratické politické strany ČSSD, KDU-ČSL, ODS
a TOP 09. Zde jsou některé konkrétní výsledky její činnosti:

Občanům vstřícné město
Pro evidenci smluv využívá olomoucký magistrát aplikaci Centrální evidence
smluv. V rámci závazku o transparentním
zveřejňování smluv chce město rozšířit její
funkce a od Nového roku přenášet smlouvy
z vnitřního systému na web města. Občanům je k dispozici také plně funkční dálkový přístup do přehledného rozklikávacího
rozpočtu města, a to včetně nových funkcí.
Ti, kteří nemohou osobně dorazit na jednání
zastupitelstva, mohou sledovat on-line přenosy na www.olomouc.eu.

Zodpovědné hospodaření
V majetkoprávní oblasti byl schválen v březnu 2015 aktualizovaný materiál Sazby nájemného a pachtovného z nájmu a pachtu
pozemků a sazby za zřízení věcných břemen,
který stanoví sazebník za jednotlivé dispozice v hodnotách maximalizujících výnosnost
těchto dispozic pro město Olomouc. Na poslední letošní jednání zastupitelstva předkládá rada města harmonogram přípravy Dlouhodobé koncepce hospodaření s nemovitým
majetkem SMOl. Vedení města rovněž hodlá
formou auditu prověřit smluvní vztah, jehož předmětem je nájem vodohospodářské
infrastruktury vlastněné SMOl. Vedle toho
se radní zaměřují na kontrolu hospodaření
příspěvkových organizací SMOl (vytvořeno
bylo nové oddělení řízení příspěvkových organizací, proběhl audit Moravského divadla
Olomouc) a obchodních společností s majetkovou účastí SMOl (proběhl audit Dopravního podniku Olomouc).
Radní aktuálně připravují novou strategii
hospodaření města a v úzké spolupráci s volenými zástupci kraje se snaží intenzivně
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apelovat na Vládu ČR kvůli navýšení podílu
daňových příjmů města.
Připravovány jsou také dva zásadní strategické dokumenty, které ovlivní čerpání
dotací z operačních programů v novém
programovém období. Tyto strategické dokumenty vycházejí z analýzy potřeb v územích navázaných na možnosti financování
z evropských dotací. Na obou dokumentech
se podílí prostřednictvím širokých pracovních skupin zástupci odborné veřejnosti.
Letos vznikl také dokument Vymezení koridorů cyklistické infrastruktury. Díky němu
je možné pokračovat v budování cyklostezek tak, aby vytvářely širší propojenou síť,
která prospěje celé aglomeraci.
Dokončeno bylo mapování brownfieldů na
území aglomerace a vznikl ucelený materiál, který umožní nabízet potenciální vhodné rozvojové plochy.
S Olomouckým krajem město připravilo
materiál, který umožní synergicky řešit problematiku odpadového hospodářství.
V červnu 2015 bylo ukončeno schvalování
jednotlivých operačních programů. Odbor
evropských projektů zajišťuje monitoring výzev, informuje jednotlivé odbory MMOl, probíhá příprava projektů, chystá se i zajištění
projektového servisu pro organizace města.

Komfortní a bezpečná doprava
Město i nadále vyvíjí tlak na realizaci východního obchvatu města. Proběhla jednání se zástupci Vlády ČR, MD, ŘSD, z nichž
vzešel slib zahájit stavbu východní tangenty
nejpozději v roce 2020.
Zastupitelstvo města Olomouce v září schválilo odůvodnění veřejné zakázky na rekonstrukci komunikace 1. máje. Půjde o komplexní rekonstrukci ulice včetně tramvajové tratě
v úseku od náměstí Republiky po hotel Palác
v rozsahu 115 milionů korun bez DPH. Bezmála 50 milionů korun bude hrazeno dotačními prostředky z tzv. Švýcarských fondů. Dle
připravovaného střednědobého investičního
plánu by v roce 2017, bude-li možné čerpat
prostředky z ITI, byla realizována komplexní

rekonstrukce ulice 8. května včetně tramvajové tratě, a to s předpokládaným nákladem ve
výši 95 milionů korun bez DPH.
Zastupitelé v září schválili také zadání souboru změn č. I Územního plánu Olomouc,
jehož součástí je i zakotvení II. a III. etapy
tramvajové tratě v územně plánovací dokumentaci coby veřejně prospěšné stavby.
Město jedná s vlastníky nemovitostí dotčených II. etapou výstavby tramvajové tratě,
tak aby mohly být pokud možno v průběhu
roku 2016 dořešeny majetkoprávní vztahy.
Rada města také zařadila dostavbu tramvajové tratě mezi své priority, které bude uplatňovat v operačním programu Doprava.
V průběhu roku 2015 přibyly v jednotlivých
městských částech desítky parkovacích míst.
Odbor koncepce a rozvoje pořizuje regulační
plány zaměřené na řešení deficitu parkovacích stání na sídlištích. Jako první dvě lokality byly vybrány sídliště Lazce a I. P. Pavlova
– Hraniční – Brněnská. V následujících dvou
letech budou zpracovány všechny ostatní
regulační plány navržené územním plánem
(sídliště Nová Ulice, Na Vozovce, Nové Sady,
Norská). Připravována je územní studie k řešení statické dopravy na Sv. Kopečku.
Rada města Olomouce přĳala v červnu plán
aktivit v oblasti cyklodopravy pro období
let 2016–2022. Letos byl dokončen chybějící
úsek cyklotrasy pod Velkomoravskou ulicí,
II. etapa Jantarové cyklostezky podél Bystřičky a přebudování chodníku na smíšenou komunikaci pro chodce a cyklisty v ul.
Jílová. V září schválila rada zahájení veřejné
zakázky Plán udržitelné městské mobility.

Moderní a kvalitní vzdělávání
V roce 2015 byly uskutečněny následující
investiční akce: ZŠ Nemilany – společně do
školy s náklady ve výši 26 mil. korun, kde
byla vybudována nová tělocvična, výdejna
stravy a modernizovány učebny i zázemí
pro žáky a učitele; akce ZŠ a MŠ Demlova –
nové oddělení MŠ Petřkova s rozpočtovými
náklady ve výši 3,4 mil. korun; akce MŠ Dělnická – odstranění statických poruch s rozpočtovými náklady ve výši 1,2 mil. korun;
akce ZŠ Komenium 8. května – nové oddělení MŠ s náklady ve výši 2,9 mil. korun; hřiště
u ZŠ Řezníčkova a Nedvědova se souhrnnými náklady ve výši 9,7 mil. korun.

Kultura, sport a volný čas
Bylo dokončeno nové WORKOUT hřiště
v městské části Povel ve vnitrobloku by-

AKTUALITY

plnit programové prohlášení
tových domů v Kischově ulici. Jedná se
o venkovní posilovnu, kterou mohu využívat i dospělí. Nové dětské hřiště vznikne
do konce roku v parku při Lesní ulici na
Nových Sadech.
Ke 30. listopadu byla dokončena obnova dosluhujícího dětského hřiště v areálu TJ Sokol
Slavonín při ulici Jižní.
V rámci závazku na efektivní grantovou
podporu organizacím působícím v oblasti
sportu, kultury, volného času dětí a mládeže
i dobrovolným hasičům byla přepracována
grantová schémata.
Podpora příspěvkovým organizacím města
bude navýšena o podporu v oblasti propagace a dále o možnosti využívat jednotný
styl prezentace příspěvkových organizací
v kalendáři akcí na sdílených webových
stránkách města. Bylo zřízeno nové oddělení na odboru vnějších vztahů a informací
magistrátu, které bude sledovat efektivitu
hospodaření a výkonové ukazatele a napomáhat managementu příspěvkových organizací při procedurálních záležitostech.
V rámci rozvíjení tradice vánočních trhů byla
uzavřena výhodnější dlouhodobá smlouva
s provozovatelem a zahájena nová tradice
svatomartinských trhů. V rámci Svátků města a Dnů evropského dědictví realizuje město většinu programu s maximální úsporou
vynaložených prostředků.

Bezpečná Olomouc pro všechny
Město Olomouc systematicky finančně podporuje jednotlivé sbory dobrovolných hasičů.
V roce 2015 byly vybudovány čtyři přechody pro chodce za celkem 3,8 milionu Kč.
V roce 2016 se uskuteční opravy či vybudování přechodů za celkem 10,9 milionu Kč.
V oblasti hazardu vedení města cíleně pracuje na snížení počtu heren. Podstatně razantnější postup ve věci samé komplikuje ministerstvo financí svým liknavým přístupem
při přípravě nového zákona „o loteriích“.

Více pracovních míst
Prioritou vedení města je podpora rozvoje podnikatelských zón. Průmyslová zóna
Šlechtitelů už je zcela zaplněna, je připraven
materiál definující další nakládání s brownfieldem Kasárna Neředín, který by měl být
do budoucna rozvíjen jako průmyslová
zóna pro lehkou nerušivou výrobu s ohledem na omezení této lokality.
V rámci strategie ITI pracuje město na vytváření konkrétních podmínek pro čerpání

dotací ke zvýšení konkurenceschopnosti firem olomouckého regionu. Jedná se především o zlepšení výkonnosti místních podniků a rozvoj znalostní ekonomiky. Opatření,
která jsou přímo zaměřena na podnikatelské subjekty, jsou v oblasti infrastruktury
pro vzdělávání lidských zdrojů ve firmách,
poradenství pro malé a střední podniky, přípravy ploch pro podnikání prostřednictvím
revitalizace brownfields a opatření zaměřených na rozvoj podnikových výzkumných
a vývojových center a zavádění inovací. Vše
s alokací cca 900 milionů Kč, což představuje celkové investice v těchto oblastech řádově ve výši 3 miliardy Kč. Doplňkově budou
na zvýšení konkurenceschopnosti firem působit opatření směřující ke zvýšení kvality
vzdělávání dle požadavků trhu práce, podpora začleňování absolventů přicházejících
na trh práce, rozšíření služeb VTP atd.

Rozvoj města a protipovodňová ochrana
Probíhá pořízení souboru změn č. 1 Územního plánu Olomouc.
V roce 2015 vydalo město na budování,
opravy a údržbu komunikací téměř 51 milionů korun (viz strana 16).
Do konce roku 2015 by měla skončit první
etapa obnovy rozária. Na příští rok je naplánováno zahájení 1. etapy komplexní opravy
Jihoslovanského mauzolea v Bezručových
sadech. Ve spolupráci s Povodím Moravy
bude už příští rok zahájena další etapa protipovodňových opatření v centru města s důrazem na začlenění řeky do jeho života (bližší
informace na str. 12–15).

Dostupné sociální služby a zdravotní péče
Město Olomouc zvítězilo v soutěži Obec
přátelská rodině 2015 v kategorii měst nad
50 000 obyvatel a bylo oceněno dotací dva
miliony korun na prorodinné aktivity. Tyto
finance jsou využity na zlepšení vybavení
mateřských a rodinných center, přípravu
projektu komunitní školy, konkrétní akce
pro rodiny s dětmi, přípravu interaktivní
mapy města s informacemi o místech přátelských rodinám s dětmi a další. Aktuálně se
rozbíhá příprava navazujícího koncepčního
dokumentu na roky 2016–2017.
Město Olomouc v rámci vlastních dotačních
programů podporuje finančně mateřská
a rodinná centra a dále sociální služby zaměřené na pomoc rodinám a ohroženým dětem. Pokračuje také ve finanční i organizační
podpoře klubové činnosti seniorů, kterých je

aktuálně na území města už dvacet a je v nich
registrováno celkem 1200 seniorů.
V září rada města schválila pravidla pro přidělování městských bytů, která nově upravují možnost přidělení bytu ze sociálních
důvodů.
V rámci projektu Bezbariérová Olomouc
vznikl plán realizace bezbariérových tras ve
městě, letos se připravuje projektová dokumentace trasy Střední novosadská. Do konce roku 2015 bude aktualizována a doplněna
webová aplikace s interaktivní mapou bezbariérových tras a významných objektů.

Olomouc turistická
Finalizuje se zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Wi-Fi na Horním náměstí s tím,
že k vyhlášení soutěže dojde do konce roku.
Ve spolupráci s olomouckými hotely připravuje město koncepci rozvoje kongresové turistiky, návrh kongresových balíčků služeb
uplatnitelných v jednotlivých hotelových zařízeních i ve smluvních zařízeních města.
V rámci Integrované strategie Olomoucké aglomerace navrhli radní opatření zaměřující se na rozvoj kulturního dědictví
s cílem zvýšení atraktivity aglomerace.
V oblasti církevních staveb jde o kostel
svatého Mořice, areál baziliky Navštívení
Panny Marie na Svatém Kopečku, poutní
alej včetně staveb a soch, Zdíkův (Přemyslovský) palác, areál Olomouckého hradu
s kostelem svatého Václava. Na tyto účely
je vyčleněná alokace ve výši 375 milionů
Kč na období 2016–2023.

Sebevědomé městské části
Podařilo se navýšit finanční prostředky
odměn předsedů KMČ na úroveň odměn předsedů odborných komisí. Částky
určené na odměny členům jednotlivých
komisí, které nebyly vyplaceny z důvodu
absence členů, budou přerozděleny po
skončení stávajícího pololetí ostatním členům dle návrhu předsedy konkrétní komise. Město navrhuje zvýšení investičního
příspěvku jednotlivým komisím o 100 tisíc
Kč. Komisím městských částí byli přiděleni garanti – náměstci primátora města
a členové rady města, kteří mohou snáze
reagovat na podněty komisí a předávat si
navzájem informace.
Připravuje se návrh nového elektronického rozhraní webových stránek, na kterém
budou moci občané rychleji komunikovat
a předávat své podněty či připomínky. (jed)
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Plány na úpravy řeky v centru mě
Přípravy další fáze protipovodňové ochrany města jsou v plném proudu. Od ničivých povodní v roce 1997 už se
podařilo vybudovat dvě části, další, zřejmě nejnáročnější, už je naplánována, řeší se poslední detaily. Za rok touto
dobou by se měly rozběhnout stavební práce, které se dotknou především centra města. Jejich výsledkem bude
nejen ochrana města před velkou vodou, ale také příjemnější prostředí pro obyvatele i vodní živočichy. Souběžně
už se připravuje třetí, klíčová etapa.
Ochrana území města Olomouce před
povodněmi zahrnuje mnoho nákladných
investičních opatření. Značná část z nich je
zaměřena na okolí řeky Moravy vzhledem
k tomu, že je největším vodním tokem
města a představuje tak největší povodňové riziko. Jejich realizace byla rozdělena
do několika vzájemně se doplňujících etap
a teprve po dokončení všech bude město
chráněno před téměř čtyřistaletou velkou
vodou (konkrétně průtok 650 m3/s).

Po vyhodnocení katastrofální povodně
z roku 1997, náročné projektové přípravě
a dořešení složitých majetkoprávních vztahů byla v říjnu roku 2006 zahájena realizace protipovodňové ochrany Olomouce. „Ta
v rámci povodí Moravy zahrnuje rozsáhlý
soubor opatření, a proto přináší kromě
ochrany obyvatelstva další výhody: v okolí
řek vzniknou nové rekreační příležitosti,
zlepší se celkový stav krajiny i kvalita zemědělské půdy. Lepší hospodaření s vodou v území a zadržení vody v krajině,
které jsou součástí širšího pojetí protipovodňové ochrany, jsou přínosné i v době
sucha. Mohou totiž přispět ke stabilizaci
rozkolísaného vodního režimu v důsledku

Foto archiv

Nejen ochrana před vodou,
ale i další výhody

První etapa protipovodňových opatření - vybudování obtokového kanálu u olomoucké teplárny - byla hotová v roce 2007.
extrémních výkyvů počasí,“ přiblížil náměstek primátora Martin Major.

První etapa byla hotová
deset let po povodních
V listopadu 2007 byla po roce stavebních
prací dokončena I. etapa. V prostoru stávajícího jezu u olomoucké teplárny byl vybu-

dován 520 m dlouhý obtokový kanál, který
v daném úseku zvýšil průtok na 650 m3/s.
O pět let později začala stavba II. A etapy,
která spočívala v navýšení kapacity koryta
a dalších úpravách na 1,4 kilometru dlouhém úseku od soutoku Mlýnského potoka
s Moravou (od mostu na Velkomoravské
ulici) až k železničnímu mostu trati Nezamyslice–Olomouc. Hotovo bylo v 2013.

PRAVDĚPODOBNÝ HARMONOGRAM II. B ETAPY (V PRŮBĚHU STAVBY MOHOU NASTAT ZMĚNY)
1. FÁZE – 7 MĚSÍCŮ: LISTOPAD 2016 – KVĚTEN 2017
– příprava území (kácení stromů ul. Nábřeží a Blahoslavova), provizorní panelové vozovky,
zpevněné plochy, provizorní oplocení
– osazení provizorní lávky nad mostem Komenského, provizorní přeložky VO
– přenesení inž. sítí z mostu Komenského na provizorní lávku, přeložky inž. sítí na předmostí
mostu Komenského (provizorní i definitivní) přeložka sběrače D u mostu Komenského
– zahájení přeložek inženýrských sítí v úseku od železničního mostu až k mostu na Bystřici
na LB a po ul. Šmeralova na PB
– uzavřen vjezd do ulic Na Letné a Sokolovská od mostu Komenského a na 4 měsíce předmostí mostu Komenského (únor–květen 2017)
2. FÁZE – 12 MĚSÍCŮ: ČERVEN 2017 – KVĚTEN 2018
– demolice a výstavba mostu Komenského, definitivní přeložky sítí
– provizorní přeložky u mostu Masarykova (vždy pouze s lokálním omezením dopravy)
– přeložky v ulicích Nábřeží a Blahoslavova
– zahájení vrtaných pilotových stěn nábřežních zdí v ul. Blahoslavova a Nábřeží
– dokončení přeložek sítí od železničního mostu po most na Bystřici
– provádění úprav koryta a výstavby nábřežních hrází a zdí mezi železničním mostem a ul.
Šmeralova
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– uzavřena ulice Komenského a postupně ulice Nábřeží a Blahoslavova, částečné omezení
provozu na předmostí mostu Masarykova při provádění provizorních přeložek sítí (most
Masarykova bude realizován po polovinách, a proto bude nutné přeložit provizorně zavěšené sítě na polovinu, která zůstane stát při demolici druhé poloviny)
3. FÁZE – 14 MĚSÍCŮ: ČERVEN 2018 – ČERVENEC 2019
– výstavba mostu Masarykova (po polovinách pro zachování tramvajové dopravy), definitivní přeložky v ul. Nábřeží, Blahoslavova a Masarykova
– dokončení pilotových stěn ul. Nábřeží a Blahoslavova, zemní práce (těžení a odvoz zeminy pro rozšíření koryta a betonáž zdí
– dokončení hrází a zdí v úseku mezi železničním mostem a ul. Šmeralova
– uzavřena ulice Masarykova, Nábřeží a Blahoslavova
4. FÁZE – 6 MĚSÍCŮ: SRPEN 2018 – LEDEN (SPÍŠE KVĚTEN) 2020
– dokončení PPO, nábřežní zdi, dokončení úpravy koryta, hrází a zdí
– definitivní úpravy povrchů silnic a chodníků
– sadové úpravy a náhradní výsadby
– nejvíce budou výstavbou dotčeny ul. Nábřeží a Blahoslavova, které budou uzavřeny nebo
v nich bude provoz omezen téměř po celou dobu výstavby
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ěsta finišují, práce začnou za rok

Vizualizace II. B etapy - tzv. náplavky umožní lidem přímý kontakt s řekou.
„Navýšily se dosavadní hráze, vybudovaly
se nové hráze a zdi a snížila se levobřežní
nábřežní hrana nad kojeneckým ústavem,
která v případě potřeby umožní nátok do
volného rozlivového území. Snížení původní bermy pod ulicí Velkomoravská vedlo ke
vzniku paralelního koryta a 350 m dlouhého zeleného ostrova,“ upřesnil náměstek
Major s tím, že opatření zvýšila kapacitu
koryta z průtoku 384 m3/s na 650 m3/s. Především obyvatelé Nových Sadů pak uvítali
úpravy břehů, které skýtají příjemný prostor pro vycházky i vyjížďky na kole.
Celkové náklady na tuto část včetně přípravy projektu a výkupu pozemků činily
330 milionů korun.

Další úpravy promění centrum města
Tři roky by měly trvat stavební práce na
tzv. II. B etapě. Dotknou se především
centra města, konkrétně úseku od evangelického kostela v Blahoslavově ulici až po
Envelopu. „Kamenné nábřeží projde roz-

sáhlou proměnou – na obou březích se rozšíří koryto řeky, na pravém břehu vznikne
kamenná berma neboli náplavka široká až
jedenáct metrů. Na levé straně bude berma
zatravněná a široká až čtytři metry,“ popsala Ludmila Žaláková z odboru koncepce a rozvoje magistrátu.
Součástí pravobřežní náplavky bude i mobiliář v podobě kamenných lavic. Aby se
zde v budoucnu mohly konat i nejrůznější kulturní akce, projekt řeší i vybudování
elektrických přípojek. Nově vybudované
nábřeží bude samozřejmě doplněno zelení
– po jeho obou stranách ve výškové úrovni
navazujících ulic budou vysazeny aleje.
„Na II. B etapu protipovodňových opatření, jejímž hlavním cílem je rozšíření koryta
řeky Moravy a úprava hrází, už je v tuto
chvíli vydáno stavební povolení. Aktuálně je
zpracovávána projektová dokumentace pro
provádění stavby, která by měla být dokončena v březnu příštího roku,“ uvedla mluvčí
státního podniku Povodí Moravy Gabriela
Tomíčková s tím, že teprve poté bude možné vypsat soutěž na zhotovitele stavby. Protože větší část nákladů by měla být uhrazena
z dotací ministerstva zemědělství, začnou
stavební práce ve chvíli, kdy budou finance
k dispozici. „V ideálním případě by se mohlo začít budovat v listopadu příštího roku,
ale již nyní lze předpokládat, že intenzivní
stavební činnost bude zahájena v jarních
měsících roku 2017 v závislosti na klimatických podmínkách,“ doplnila mluvčí. Stavba
bude rozdělena do čtyř fází, z nichž některé
se budou překrývat (viz infobox).

Celková částka na tuto etapu by se měla
pohybovat kolem miliardy korun. „Část
peněz uhradí ze svého rozpočtu město
Olomouc a Olomoucký kraj, nicméně
většina by měla být uhrazena z Programu
prevence před povodněmi III ministerstva zemědělství,“ řekl náměstek primátora Aleš Jakubec.
Stavba by mohla skončit v roce 2020.
V ideálním případě by na ni měla navázat III. etapa, která se už nyní připravuje.

O III. etapě chce město
debatovat s veřejností
V rámci II. B etapy změní podobu také oba mosty - v Masarykově i Komenského ulici.

V souvislosti s třetí etapou, která se nejvíce dotkne městských částí Lazce a Čer-
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novír, nyní ještě město jedná o její podobě
s investorem stavby, kterým je Povodí
Moravy. Cílem je, aby byla řeka Morava
co nejvíce zapojena do života města a aby
investice nejen ochránila město před
povodněmi, ale aby vznikla místa, kde
se lidé mohou řeky doslova dotknout,
brodit se v ní nebo si sednout do loďky
a strávit na ní nějaký čas.
Investiční záměr, který vytvořilo Povodí
Moravy, chce proto město ještě aktualizo-

Ničivé povodně z roku 1997 zasáhly téměř celou Olomouc.

vat. „V tomto případě souhlasíme s připomínkami Unie pro řeku Moravu, že
navrhovaná podoba není v tomto ohledu
optimální. Chceme proto o budoucí podobě této etapy jednat jak s odborníky,
tak s veřejností,“ upozornil náměstek
Aleš Jakubec.
Město proto plánuje sérii besed a veřejných prezentací a spouští také nový web,
kde zájemci najdou všechny potřebné informace, harmonogramy i vizualizace budoucí podoby staveb
– v současné době
nyní již připravené
II. B etapy a v budoucnu i těch dalších. Adresa webu je
protipovodnovaopatreni.olomouc.eu.
Po dokončení třetí
etapy se počítá ještě
se IV. etapou v jižní
části města a se samostatnou částí, která by
měla ochránit městskou část Chomoutov. Před povodněmi

bude město chránené teprve po dokončení všech etap.

Nejde jen o řeku Moravu
Protipovodňová ochrana se ale netýká jen
okolí Moravy. Její součástí jsou i úpravy kolem řeky Bystřice, které zahrnují jak technická opatření, tak i návrh krajinných úprav.
Rovněž malé vodní toky jako Nemilanka,
Stouska, Adamovka nebo Křelovský potok
mohou ohrožovat své okolí tzv. „bleskovými povodněmi“. „Zpracovaná Koncepce
vodního hospodářství města Olomouce,
která posoudila kapacitu všech malých
vodních toků na celém území města, navrhla protipovodňová opatření na těchto
tocích,“ doplňuje Ludmila Žaláková.
Pouze technická a krajinná opatření v bezprostředním okolí vodních toků však
podle ní nestačí. „Řeší totiž jen následky
a nikoliv příčinu povodní, kterou je narušený vodní režim území. Krajina v okolí
Olomouce v důsledku vysokého zornění
a malého zastoupení zeleně není schopna
pojmout větší úhrny srážek. Ty pak působí lokální záplavy a jejich rychlý odtok do

Ochrana před povodněmi je důležitá, ale je
Kromě Povodí Moravy, města a Olomouckého kraje se na budoucí podobě protipovodňových opatření v Olomouci podílí nemalou měrou také
spolek Unie pro řeku Moravu, který
vznikl v roce 1993 jako občanské sdružení. Na jeho činnost jsme se zeptali
předsedy Michala Krejčího.
Co je hlavní náplní práce vašeho sdružení?
Především podporujeme to, aby se do
okolí řek a potoků navracel život. A to
jak biologický, tak lidský. V minulosti
byly vodní toky regulovány, meliorovány
a jejich hlavní funkcí bylo odvést vodu
z území rychle pryč, případně zabránit
povodním. Ale vodní toky mají celou
řadu jiných funkcí a my chceme podporovat jejich oživení jak ve volné krajině,
tak ve městech. Naší ambicí bylo také vytvořit síť jednotlivců a dalších nevládních
organizací, aby témata vodních toků byla
v rámci občanské společnosti provázána.
S kým konkrétně spolupracujete a jak
tato spolupráce funguje?
Dlouhodobě je naším hlavním partnerem
státní podnik Povodí Moravy, protože je
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to správce toku a máme společnou oblast
zájmu. A i když se na řeky dívají ze svého
hlediska a musejí plnit svoje povinnosti,
myslím si, že už se natolik známe, že spolu umíme komunikovat. Velmi oceňuji,
jak se podařila realizace protipovodňových opatření v rámci II. A etapy, jedná
se v podstatě o revitalizační úpravu toku.
V České republice je to na tak velké řece
ve městě opravdu ojedinělé. Za to bych
chtěl město i Povodí Moravy pochválit,
spokojení jsou nakonec všichni a tak to
má být. Velmi dobrou spolupráci máme
v Olomouci i s městem.
Někteří poukazují na to, že od ničivých
povodní v roce 1997 uplynulo už 18 let
a protipovodňová ochrana Olomouce
stále není hotová. Trvá to i z vašeho pohledu opravdu neúměrně dlouho?
Přípravu má na starosti Povodí Moravy
jako investor. Dvě části jsou hotové, je
připravená II. B etapa, a i když od roku
1997 uplynulo mnoho let, je to velmi náročný proces. Ve srovnání s některými
jinými městy je na tom Olomouc dobře.
Například Litovel má stále nízkou úroveň protipovodňové ochrany, zhruba na
dvacetiletou vodu, Olomouc má ochranu
proti stoleté vodě a zvyšuje ji na třistale-

Foto archiv

říká předseda Unie pro řeku Moravu Michal Krejčí

Předseda spolku Unie pro řeku Moravu Michal Krejčí.
tou. Podobné je to i ve srovnání s městy
na Bečvě, která na významnější protipovodňová opatření stále čekají.
Měli jste nějaké konkrétní výhrady
k aktuálně připravované II. B etapě?
Ohledně snížení břehů a řešení tzv. náplavek jsme výhrady určitě neměli, byli
jsme i první, kdo s návrhem takového
řešení přišel. Je ale třeba říci, že nikdo nebyl proti, a tento prvek pak použila i projekční firma v koncepční studii. Možná
by bylo levnější řešení, kdyby hladina
v nábřežním úseku byla ode zdi ke zdi,
ale to by byla škoda. Když mohou lidé
sejít až k řece, vnímají ji pak úplně jinak,
než když stojí vysoko na břehu či hrázi,
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řeky Moravy přispívá ke kulminaci povodňové vlny. Ve svažitém terénu správního
území města studie protierozních opatření
navrhla meze a remízky. Ty byly převzaty
Územním plánem Olomouce jako veřejně
prospěšná opatření,“ dodává Žaláková.
Koncepce vodního hospodářství by podle
ní měla navíc řešit i druhý extrém, tedy su-

cho. Právě to bylo velkým problémem uplynulého léta. V tomto ohledu jsou pro Olomouc klíčové obrovské přirozené retenční
schopnosti lužních lesů na území Litovelského Pomoraví, protože lužní les zadrží
vodu. Stabilní ekosystém lužního lesa má
pro ochranu Olomouce obrovský význam.

Vyberte si
od A do Z
z výkonů
estetické
medicíny.

Lenka Jedličková

ŘEKA NEJEN PRO LIDI, ALE I ŽIVOČICHY

třeba řekám navrátit život,
tedy několik metrů nad ní a nemají s ní
bezprostřední kontakt.
To je právě případ vámi kritizovaného
investičního záměru pro třetí etapu...
Ano, na podzim 2013 si Povodí Moravy
nechalo zpracovat investiční záměr na
třetí etapu a ten opět řeší jenom tu jednu
– byť hlavní – protipovodňovou funkci.
Podél řeky navrhuje vybudování protipovodňových zdí, přes které by ale na vodu
nebylo prakticky vidět. Přitom mezihrázový prostor je tam velmi široký a lze
s ním pracovat. Už nyní vypadá leckde
pěkně a má velký městotvorný potenciál, ale jde o to, aby se ještě více zúročil.
V tomto úseku by mohl vzniknout velmi
atraktivní prostor se zelení a místy na
posezení, takový říční park. K tomu je
ale potřeba snížit úroveň břehů, udělat je
pozvolnější a otevřít řeku lidem. V rámci
III. etapy by mohlo vzniknout i několik
ostrovů a umím si představit, že by na
některém s vyšší úrovní terénu mohla
stát například výletní restaurace. Už před
rokem jsme město upozornili, že investiční záměr Povodí Moravy není ideální,
v mnoha připomínkách jsme se shodli
i s odborem koncepce a rozvoje. Město
je našemu pohledu nakloněno, což prokázalo mimo jiné tím, že radní ustanovili
pracovní skupinu pro přípravu III. etapy.

Dohodli jsme se, že město ze svých prostředků nechá příští rok zpracovat nový
investiční záměr, který by naše připomínky zohledňoval.
Mluvil jste o tom, že funkcí řeky ve
městě je více. Jaké jsou ty další?
Momentálně uvažujeme tak, že hlavně
nechceme, aby nás řeka vyplavila, takže
řešíme protipovodňovou ochranu, ale
zapomínáme na funkce řeky, které byly
běžně využívány i v Olomouci. Bylo například velmi rozvinuto koupání v řece,
fungovaly říční plovárny, které úplně
vymizely, ačkoli dnes je voda mnohem
čistější než v 80. letech. Lidé by mohli
okolí řeky využívat opravdu jako park,
chodit tam ke krátkodobé rekreaci, nejen tamtudy projít či projet na kole, ale
mít možnost a důvod se zastavit. U třetí
etapy mohou vzniknout přirozené štěrkové náplavy, kam se dá vysypat i písek
a vznikne plnohodnotná pláž na opalování a koupání. Kromě toho existují
i atraktivní dětská vodní hřiště, která
využívají řeku a její okolí. I to si umím
v Olomouci představit.

INZERCE

Pokud chceme z přírodního hlediska řešit třetí etapu co nejlépe, musíme mít již nyní informace od odborníků o oživení
toku. Protože v Moravě žije řada druhů ryb, obrátili jsme se na Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR. Během průzkumu odborníci zaznamenali celkem 15 druhů ryb. Ve vzorku se vyskytovaly typické říční druhy ryb, jako jsou jelec tloušť,
jelec proudník, parma obecná, ostroretka stěhovavá a podoustev říční. Z menších druhů ryb byli zastoupeni hrouzek obecný, mřenka mramorovaná a zvláště chráněná ouklejka pruhovaná. Po raku říčním je to již druhý zvláště chráněný živočich,
o jehož výskytu máme informace. Nesmíme zapomínat ani na škeble říční.
Významní pro život řeky jsou ale i drobní živočichové dna, kterým říkáme makrozoobentos. Odborníci z přírodovědecké
fakulty v Olomouci zaznamenali celkem 53 druhů makrozoobentosu. Hydrobiologové preferují pestrost prostředí, hloubkově strukturované koryto, vytvoření ostrova v řečišti, ponechání možnosti periodického zaplavování části sedimentů,
diverzifikace proudových podmínek a vytvoření podmínek pro rozvoj vodních rostlin. Dále navrhují vybudování alternativního břehového opevnění, které poskytne úkrytové možnosti nejen rybám, ale i bezobratlým. Dá se říci, že z jimi
navrhovaných opatření se všichni shodujeme na přírodní variantě umožňující co nejtěsnější kontakt Olomoučanů s řekou.
V rámci stavby III. etapy nesmíme zapomínat ani na sledování netopýrů. Nemůžu vyloučit, že vedle netopýrů nebudeme
muset z prostoru staveniště tentokrát odstěhovat i ryby, raky nebo škeble a užijeme si i s bobry. Chceme-li být úspěšní,
musíme tomuto kousku řeky ve městě porozumět a pochopit, jak se bude chovat při povodni a naopak při nízkých vodních
stavech v období sucha. Cílem je stabilní vodní prostředí a zapojení dalšího kusu řeky do organismu města.
vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka

Plastická chirurgie A–Z
Horní náměstí 8
Olomouc
+420 604 723 403
www.plastickachirurgieaz.cz
SC 351751/01

Bližší informace na nových webových stránkách www.moravaproolomouc.cz (v provozu
budou od 1. 1. 2016).
Lenka Jedličková
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Plastická chirurgie A–Z

KONZULTACE
ZDARMA
platnost kuponu 1. 1. – 29. 2. 2016

ROZVOJ MĚSTA

Město letos investovalo do oprav komunikací na 50 milionů

Foto archiv

Více než padesát milionů korun vydalo letos
město Olomouc na opravy, budování a údržbu komunikací. Tato částka zahrnuje jednak
velké opravy komunikací a jednak údržbu
komunikací prováděnou prostřednictvím
Technických služeb města Olomouce.
„Letos jsme upřednostnili opravy komunikací ve výrazně zhoršeném technickém
stavu. Z valné části se jednalo o komplexní
opravy vnitroblokových komunikací v téměř havarĳním stavu, zajišťující dopravní
Pavlovický podjezd v Olomouci, oprava opěrných zdí a přilehlého chodníku – situace před opravou a po ní.

PŘEHLED VELKÝCH OPRAV
Ulice Jílová, oprava slepé komunikace (náklady 2,78 milionu Kč) • oprava chodníku v ulici Wolkerova (náklady
631 tisíc Kč) • rekonstrukce vnitrobloku na třídě Svornosti (náklady 3,93 milionu Kč) • přebudování chodníku na
smíšenou komunikaci pro chodce a cyklisty v ulici Jílová
(náklady 1,49 milionu Kč) • I. etapa rekonstrukce třídy
17. listopadu a třídy Kosmonautů (náklady 5 milionů
Kč) • pavlovický podjezd – oprava chodníku a opěrných
zdí (náklady 3,41 milionu Kč) • vybudování komunikace
u Aplikačního centra BALUO /FTK UP/ (náklady 171 tisíc Kč) • předlažba chodníku v ulici 8. května (náklady
56 tisíc Kč) • vybudování nové části chodníku v Jeremiášově ulici (náklady 101 tisíc Kč)

obslužnost bytových domů a objektů mateřských a základních škol v lokalitách s velkou potřebou navýšení statické dopravy,“
vysvětluje primátor Olomouce Antonín Staněk. Příkladem takové akce byla komplexní
rekonstrukce vnitrobloku na třídě Svornosti.
Jak primátor Staněk dodal, vybrané upřednostněné akce byly současně také prioritami
příslušných komisí městských částí.
V rámci všech oprav komunikací byly odstraněny vady a opotřebení původních
komunikací a současně byly komunikace
uvedeny do souladu se současnou legis-

lativou. Plán velkých oprav komunikací
schválila Rada města Olomouce v únoru
a všechny opravy do plánu zahrnuté byly
letos také provedeny.
Další část letošní investice zahrnovala
drobné opravy a údržbu komunikací, kterou pro město provádí na základě smlouvy
Technické služby města Olomouce. Jednalo
se o 30,16 milionu korun, v červnu doplněnou o částku 2,87 milionu korun, převedenou z úspor ze zimní údržby. Tím byla celková suma výdajů na údržbu komunikací
(red)
navýšena na 33 milionů korun.

INZERCE

V Olomouci ubývá nových bytů, s koupí není radno váhat

SC 351729/01

Zájemci, kteří si chtějí pořídit nový byt v Olomouckém kraji, by se neměli dlouho rozmýšlet. Podle Mgr. Marka Novotného, ředitele olomoucké realitní kanceláře DACHI, je už nyní bytů nedostatek a ani v příštích
dvou letech tomu nebude jinak. Dá se tak očekávat růst cen bytů.
Poptávka po bytech se v posledních měsících zvýšila napříč celou republikou. Zlepšila se ekonomická situace a koupi nemovitosti nahrávaly
i nízké úrokové sazby hypoték. Mnoho lidí koupi nemovitosti využilo
jako výhodný způsob, jak zhodnotit peníze – to dokládají i údaje realitní
kanceláře DACHI.
„Nejlepší doba pro nákup nemovitosti byla před rokem. Hodně lidí si to
uvědomilo – jak ukazují naše statistiky, bylo v roce 2014 prodáno v Olomouci 357 nových bytů (což je oproti předešlým rokům značný nárůst),
přičemž přibližně jedna třetina byla pořízena za účelem investice,“ říká
ředitel realitní kanceláře DACHI Mgr. Marek Novotný.
Důsledkem zvýšené poptávky je nyní například v Olomouckém kraji
nedostatek nových bytů. „Došlo k tomu, že trh se rychle vyprodal. Developeři na to nebyli připraveni, a tak jsme nyní svědky toho, že na řadě
míst poptávka převyšuje nabídku.“ Podle Mgr. Novotného to bude mít
vliv i na ceny bytů. „Dá se očekávat, že tato situace výrazně ovlivní ceny
bytů – ty v následujících 12 měsících porostou, a to nejen z důvodu vyšší
poptávky, ale také vlivem rostoucích cen za stavební materiál a práci.“
Jak uvádí Mgr. Marek Novotný, situace se v nadcházejících několika letech jen tak nezlepší. „Realitní kancelář DACHI mapuje trh i z hlediska
nových projektů, které developeři podávají na stavebním úřadě, a na základě toho můžeme říct, že v následujících dvou letech bude dostavěno
relativně málo bytů, takže v dlouhodobém horizontu nebude trh s nemovitostmi v našem regionu schopen uspokojit poptávku.“
Ani přes zvýšenou poptávku však podle Mgr. Marka Novotného není nemožné v Olomouci výhodně koupit pěkný nový byt. „Naštěstí ne všude
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je situace takto hraniční. Například projekt Holandská čtvrť, za kterým
stojí silný zahraniční investor, a některé další projekty, jako jsou například Švýcarská a Jánského, se v Olomouci rozvíjejí kontinuálně a i na
následujících několik let jsou u nich připravené další etapy výstavby.“
Investice do bytů v takto atraktivních lokalitách může znamenat poměrně
vysoký výnos. „Díky detailním datům z trhu a praktické znalosti chování trhu s nájemními investičními byty u konkrétních projektů můžeme
potvrdit, že výnos z pronájmu bytu v atraktivních lokalitách činí kolem
5 až 7 procent ročně, takže investici do koupě nového bytu doporučujeme. Zároveň také radím s koupí neváhat, protože předpokládáme v následujících 12 měsících růst cen,“ dodává Mgr. Marek Novotný.

INZERCE

První novostavba v historickém centru Olomouce v novém tisíciletí
Proluka v ulici Sokolská se konečně
zastavuje. Z nevzhledného parkoviště
vznikne moderní dům nabízející maximálně ﬂexibilní využití. O parkování
však místní nepřijdou. Garáž v suterénu schová auta z ulice.
Stavební práce na novém polyfunkčním
domě v Olomouci vzbudily v posledních
dnech velký ohlas. V historickém centru
roste budova využívající nejmodernější
technologie. „Železobetonová kostra budovy osazená na hloubkových podzemních
pilířích zajišťuje vysokou stabilitu a téměř
neomezenou možnost využití prostoru,” doplnil Ing. arch. Ladislav Opletal z projekční
kanceláře ARTERA projekt. Zároveň dodává, že tradiční model budovy, zdokonalený
o nejnovější postupy nejen v nosné konstrukci objektu, povznese městské prostředí
na novou úroveň. O budoucích nájemnících
pro tyto exkluzivní prostory se stále jedná.
Zájemci se mohou bližší informace dozvědět na www.arteraprojekt.cz.

Nenápadná stavba rostoucí za budovou polikliniky SPEA nabídne kromě vysokého komfortu i neomezené možnosti využití. Fotografie
z náměstí Národních hrdinů v Olomouci převzata z www.arteraprojekt.cz.

Nové webové stránky společnosti ARTERA projekt vás překvapí svým obsahem
Olomoucká projekční kancelář si razí
cestu do světa. Na jejich česko-anglicko-čínských webových stránkách
www.arteraprojekt.cz jsme se dozvěděli nejnovější informace o plánovaných stavbách v česku i v zahraničí.
Návštěvníci si zároveň mohou prohlédnout projekty spolu s realizacemi
pro bydlení a komerční využití. V následujícím článku jsme pro vás vybrali přehled těch nejaktuálnějších.

Kaskády Hejčín ožily

za cíl vytvořit příjemné místo pro bydlení,
maximálně propojené s přírodou.

Co jsme slíbili, jsme i splnili. Naši klienti si
přáli klidné bydlení s dobrou dopravní dostupností v zeleni. Realizací Kaskád Hejčín
bylo umožněno pohodlné a bezpečné bydlení
více než 150 rodinám.

Bydlení v parku pro Plzeň
Přípravy exkluzivního bytového komplexu Na
Chmelnicích, čítajícího přes 300 bytů, v těchto dnech vrcholí. Součástí komplexu budou
mimo jiné modernizované kaskádové domy
s vylepšenými dispozicemi a garážovými
prostory. Zcela nový design nabídne moderní
bydlení.

Chystaný projekt obytného souboru pro slovenskou Žilinu je unikátní sochařským přístupem a svým osazením do volného prostranství plného zeleně. Při návrhu měli architekti

Největší vodní svět ve střední Evropě Aquapalace Praha se rozroste o nové kongresové
centrum s moderním hotelem – Spiral Hotel
Tower. Dynamicky pojatá výšková stavba připomínající vodní vír se stane novou dominantou místa.

VĚDĚLI JSTE?
Projekční kancelář Ing. arch. Ladislava Opletala datuje svou
činnost již od roku 1992. Členové týmu společnosti ARTERA
projekt s.r.o. jsou autory a mnohdy i pověřenými investory
více jak 1700 bytů nejen v České republice, ale i na Slovensku.
Více na www.arteraprojekt.cz.
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Inspirace přírodou:
Bytové domy pro Žilinu

Točící se hotel pro Prahu

DĚTI A MLÁDEŽ

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18
18.–19. 1. 2016 14:00–18:00
ZŠ Olomouc, Petřkova 3
18. 1. 2016
14:00–18:00
ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, Svatý Kopeček
15. 1. 2016
13:00–18:00
ZŠ Olomouc, Gagarinova 19, Droždín
6. 2. 2016
v 9:00 hodin
15. 1. 2016
14:00–17:00
ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39
16. 1. 2016
8:00–11:00
Fakultní ZŠ Olomouc, Hálkova 4
15. 1. 2016
13:30–18:30
15. 1. 2016
14:00–18:00
ZŠ Olomouc, Heyrovského 33
16. 1. 2016
9:00–14:00
15. 1. 2016
14:00–18:00
ZŠ Olomouc, Čajkovského 11
16. 1. 2016
9:00–14:00
15. 1. 2016
14:00–18:00
Fakultní ZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10
16. 1. 2016
9:00–12:00
15. 1. 2016
14:00–18:00
ZŠ Olomouc, Rooseveltova 103
16. 1. 2016
9:00–12:00
15. 1. 2016
13:00–18:00
ZŠ Olomouc, Mozartova 48
16. 1. 2016
8:00–12:00
ZŠ a MŠ Olomouc-Holice, náves Svobody 41
2. 2. 2016
14:00–18:00
15. 1. 2016
13:00–18:00
ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17
16. 1. 2016
9:00–11:30
15. 1. 2016
13:00–17:00
ZŠ Olomouc, 8.května 29
16. 1. 2016
9:00–11:00
ZŠ a MŠ Raisova 1, Nemilany (místo konání
4.–5. 2. 2016 15:00–18:00
zápisu ZŠ Slavonín, Zolova 2)
15. 1. 2016
14:00–18:00
Fakultní ZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc, Rožňavská 21
16. 1. 2016
9:00–12:00
ZŠ a MŠ Olomouc, Olomouc, Řezníčkova 1
21.–22. 1. 2016 14:00–17:30
15. 1. 2016
13:00–17:00
ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11
18. 1. 2016
13:00–17:00
ZŠ Olomouc, Stupkova 16
21.–22. 1. 2016 14:00–18:00
Fakultní ZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1
18.–19. 1. 2016 13:00–18:00
Fakultní ZŠ Olomouc, Helsinská 6
18.–19. 1. 2016 13:00–18:00
15. 1. 2016
14:00–18:00
ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8
16. 1. 2016
9:00–11:30
ZŠ Olomouc, Zeyerova 28
18.–19. 1. 2016 14:00–17:30

Středoškolačky se mohou zapojit
do třetího ročníku soutěže MissOK
Již 15. ledna se uskuteční casting dalšího ročníku soutěže Miss středních
škol Olomouckého kraje (MissOK).
Aktuální královna krásy Natálie
Novosadová, studentka gymnázia
Čajkovského v Olomouci, porazila
dívky ze všech koutů Olomouckého kraje. Navázala tak na historicky
první vítězku Alžbětu Krovovou
z téhož gymnázia. Kralování holek
„z Čajkárny“ je tak velkou výzvou
pro další dívky a zejména střední
školy, aby vyslaly své zástupkyně
do této soutěže.
Patronkou soutěže se stala známá
rodačka z Olomouckého kraje Jana

Doleželová. Ta se pyšní titulem
miss ČR 2004 a postoupila do TOP
15 tehdejší Miss World. Na všechny dívky čeká tradiční víkendové
all inclusive soustředění a jedna
z finalistek bude mít garantovanou účast na celosvětové soutěži
Miss Tourism.
Casting je určen studentkám středních škol z Olomouckého kraje. Současně se koná také casting talentovaných studentů. Ti nejlepší z nich se
budou podílet na kulturním programu závěrečného galavečera. Zájemkyně se mohou registrovat na webu
(red)
soutěže www.missok.cz.

Studenti podporují rovnost ve vzdělávání
Seznámit studenty i širokou veřejnost s otázkou rovných příležitostí
pro ženy i muže v oblasti vzdělávání a následně při uplatnění na
pracovním trhu. To je název evropského projektu Řekněme STOP diskriminaci žen ve vzdělávání, do kterého se zapojila olomoucká Střední
škola obchodu, gastronomie a designu Praktik. „V rámci projektu
navážeme spolupráci se školami
z Turecka, Itálie, Rumunska a Španělska,“ přiblížila koordinátorka
projektu Vendula Rulcová.
Hlavní myšlenka projektu vychází

z názoru, že pokud nebudeme mít
rovnost ve vzdělávání, nepodaří se
nám nastolit rovnost ve společnosti
v obecném měřítku. Cílem projektu
je dát studentům příležitost seznámit se s touto problematikou, zapojit se do různých aktivit, sdílet a vyměňovat si zkušenosti se studenty
z ostatních zemí a šířit poznatky
o diskriminaci žen ve své zemi.
Prvním výstupem bude výstava
STOP diskriminaci žen ve vzdělávání
v galerii Sborovna v literární kavárně
Druhý domov. Vernisáž se uskuteční
(red)
11. prosince od 17 hodin.

INZERCE

Největší prodejce zahradní techniky a bazénů Mountﬁeld přijme zaměstnance na pozici

Montážní technik kopaných bazénů Olomouc

Potřebné předpoklady:
výhodou vzdělání v oboru elektro,
vyhl.50 minimálně §6 nebo vyučení
v oboru instalatér
• manuální zručnost
• ﬂexibilita
• samostatnost
•
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www.johncrane.com | Součástí skupiny Smiths

Co jsme pro Vás připravili:
• zajímavou a odpovědnou práci u stabilní
ﬁrmy s dominantním postavením
na českém trhu
Ostatní:
nástup možný ihned nebo dle domluvy

•

•

instalace bazénových technologií

spolehlivost
dobré komunikační schopnosti
• příjemné vystupování
• vstřícný vztah k zákazníkovi
• ŘP sk. B
• zkušenosti se stavebními pracemi –
výhodou
•
•

odpovídající mzdové ohodnocení
po zapracování až 336 000,- ročně
• zaměstnanecké výhody
•

•

pracoviště v regionu Olomoucký kraj

V případ zájmu své životopisy zasílejte na e-mail: zdenek.derych@mounﬁeld.cz

SC 351777/01

Jaká bude Vaše pozice:
• montáž a servis zapuštěných bazénů

POLICIE A BEZPEČNOST

Městská policie má nové webové stránky
na mobilních telefonech a tabletech –
obsah stránek se přizpůsobuje velikosti
displeje zařízení, na kterém se web prohlíží.

Nejdůležitější nové prvky
na webových stránkách MPO:
• Nová podoba úvodní stránky – záměrem bylo poskytnout přímo na úvodní
stránce (homepage) ty nejdůležitější
rady a informace týkající se bezpečnosti a činností, které MPO vykonává, společně s nejdůležitějšími kontakty.
• Nová struktura stránek – vychází z analýzy výsledků přístupů uživatelů na jednotlivé stránky.
• Prevence – preventivní rady – nově zpracovaná sekce s těmi nejdůležitějšími radami a doporučeními občanům.
• Pro veřejnost – nejčastější dotazy, vysvětlení pojmů – nová sekce, odpovědi
na nejčastější dotazy občanů.
• Doprava – vše o parkování, parkovací
automaty, pěší zóna, měření rychlosti,
odtahy vozidel. Nově také dopravní
informace o aktuálních uzavírkách
pozemních komunikací ve městě Olomouci.
Na nové podobě webových stránek MPO
se podílel kolektiv pracovníků oddělení
propagace a marketingu Odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce pod vedením webmastera
Pavla Snášela. Stránky si můžete prohléd(red)
nout na mp-olomouc.cz

V souvislosti s blížícím se koncem
roku 2015 mi dovolte vám všem
poděkovat za spolupráci v letošním
roce. Akceschopnost práce strážníků
v přímém výkonu služby zásadním
způsobem pozitivně ovlivňuje pomoc
a spolupráce se spoluobčany, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí žijí a mají sami snahu o zlepšení úrovně
veřejného pořádku, čistoty veřejných prostranství včetně
udržení statické dopravy ve snesitelných mezích.
Při této příležitosti považuji za potřebné poděkovat za
dlouhodobou spolupráci zástupcům vedení samosprávy,
odborných subjektů v rámci Magistrátu města Olomouce, složek integrovaného záchranného systému a komisí
městských částí.
Důležitou součástí práce městské policie byly v končícím
roce i preventivní aktivity spočívající mj. v poskytnutí
stálého obrazového náhledu z kamerového systému
Policii ČR, umístění bezpečnostních kamer do pěti podchodů na území města ke zvýšení pocitu bezpečí občanů
a v neposlední řadě díky spolupráci s kolegy z odboru
vnějších vztahů magistrátu města – oddělení propagace a marketingu magistrátu města pod vedením
webmastera Pavla Snášela byla spuštěna nová podoba
webových stránek městské policie.
Poděkování za práci patří zejména všem strážníkům a civilním zaměstnancům Městské policie Olomouc a hlavně
jejich rodinám a blízkým, kteří nám umožňují být připraveni po všech stránkách k odvádění maxima při výkonu
svých činností tak, abyste vnímali naši práci jako neodmyslitelnou součást vašeho života, především v souvislosti se zvýšeným pocitem bezpečí v našem městě.
Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem celého
pracovního kolektivu Městské policie Olomouc popřát
všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2016 nejen bezpečnou Olomouc, ale
každému z vás hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jak
v osobním, tak i v pracovním životě.
Za pracovní kolektiv MP Olomouc
Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc
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Městská policie Olomouc (MPO) spouští od prosince 2015 novou podobu svých
webových stránek. Při jejich tvorbě byl
kladen důraz na jednoduchost, přehlednost a novou grafickou úpravu. „Cílem
také bylo, aby návštěvníci stránek dokázali co nejrychleji najít potřebné informace,
ať už se jedná o informace týkající se činnosti MPO, tak i preventivní rady, odpovědi na nejčastější dotazy a důležité kontakty v případě mimořádných událostí,“
vysvětlil mluvčí strážníků Tomáš Musil.
Grafická podoba nových webových stránek je optimalizována i pro zobrazování

MĚSTSKÁ POLICIE DĚKUJE
SPOLUPRACOVNÍKŮM I OBČANŮM
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KULTURA

čtvrtek
14. 1.
Reduta
19:00

X 19:00 Kámen
NO 14:30 Amadeus
19:00 Sluha dvou pánů
C 19:00 Léto na kole
V 19:00 Lazebník sevillský
ZO 16:00 Hubička
RPP 10:00 O pokladu ve mlýně
OPP 14:00 O pokladu ve mlýně
B 19:00 Léto na kole
19:00 Najdeme se na Ztracené
17:00 Netopýr
YO 16:00 Emma
K 19:00 Kámen
19:00 Šakalí léta
19:00 Hamlet
P 19:00 Rigoletto
X 19:00 Rigoletto
16:00 U pokladny stál
A 19:00 Rigoletto
L 19:00 Lazebník sevillský
19:00 Maryša
D 19:00 Spartakus
V 19:00 Drobečky z perníku
19:00 Hraběnka Marica
19:00 Dáma s kaméliemi

2. abonentní koncert cyklu D
Pozdní novoroční koncert
L. van Beethoven
Slavné sbory z operet J. Strausse
(Netopýr, Cikánský baron) a oper
G. Verdiho (Nabucco, Trubadúr,
Macbeth)
Sbor
Český filharmonický
sbor Brno
Sbormistr Petr Fiala
Dirigent Jakub Klecker
čtvrtek 3. abonentní koncert cyklu C
21. 1. Chvála houslí
Reduta v 9:30 veřejná generální zkouška
(vstupenky v podloubí radnice nebo
na místě od 9:00)
J. Sibelius Finlandia symfonická báseň
J. Sibelius Koncert pro housle
a orchestr d moll
E. Chausson Poéma pro housle a orchestr

činohra
činohra
činohra
činohra
opera
opera
pohádka
pohádka
činohra
činohra
opereta
činohra
činohra
muzikál
činohra
opera
opera
činohra
opera
opera
činohra
balet
činohra
opereta
balet

NOVINKY Z KNIHOVNY
MĚSTA OLOMOUCE

senioři –30%

derniéra
premiéra

leden

rodinné divadlo

senioři –30%

www.moravskedivadlo.cz
tel. 585 500 500

L. van Beethoven
Symfonie č. 2 D dur
Sólistka Angélica Olivo (Venezuela)
housle
Dirigent Miran Vaupotich (Chorvatsko)
čtvrtek 2. abonentní koncert cyklu S
28. 1. K poctě Franze Liszta
Reduta (130. výročí úmrtí)
19:00 F. Liszt
Prometheus symfonická
báseň
F. Liszt
Koncert pro klavír
a orchestr č. 1 Es dur
F. Liszt
Dantovská symfonie
Sólista
Ivo Kahánek klavír
Sbor
Akademický sbor Žerotín
Sbormistr Pavel Koňárek
Dirigent Jiří Petrdlík

LEDEN

2. so
3. ne
4. po
6. st
8. pá
9. so
10. ne
10. ne
12. út
14. čt
16. so
17. ne
18. po
20. st
21. čt
22. pá
23. so
24. ne
25. po
26. út
27. st
28. čt
29. pá
30. so
31. ne

Vstupenky na koncerty MFO v prodeji v infocentru
v podloubí radnice 1 týden před konáním koncertu.

Unie výtvarných umělců Olomoucka oslaví jubileum výstavou
V termínu od 6. ledna 2016 bude v Galerii města Olomouce instalována výstava UVUO 25,
kterou si jeden z největších uměleckých spolků České republiky Unie výtvarných umělců
Olomoucka připomene 25. výročí svého vzniku. Na výstavě se svými obrazy, kresbami,
grafikami, sochami a fotografiemi představí členové spolku. K výstavě vyjde reprezentativní tiskovina, která vedle stručných monografií všech členů spolku zveřejní rovněž
aktivity sdružení v letech 1990 až 2015. Aktuálně je až do konce prosince v Galerii města
Olomouce, která sídlí na Dolním náměstí 7, v domě „U Bílé růže”, k vidění tvorba Františ(red)
ka Ringo Čecha. Více informací o plánovaných výstavách na www.uvuo.eu.
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Knihovna upozorňuje své čtenáře i návštěvníky, že bude
uzavřena pouze ve čtvrtek 31. prosince 2015 a v sobotu
2. ledna 2016. Naopak děti v době školních prázdnin zve do
knihovny i dopoledne od 9 do 11 hodin.
• Umělecké památky Andalusie. Knihovna spolu s neziskovou společností EuForAll pokračuje v budově na náměstí
Republiky v cyklu besed věnovaných literatuře a umění. Ve
čtvrtek 7. ledna 2016 v 15:30 hodin se s Věrou Mičkovou
můžeme těšit na setkání s uměleckými památkami španělské Andalusie.
• Půjčování deskových her. Oddělení pro děti a mládež na
náměstí Republiky přichází od pondělí 11. ledna 2016 s novinkou – naši čtenáři si mohou zapůjčit nejen knihy, časopisy,
CD, dětské kufříky či elektronické knihy, ale i deskové hry.
• Co dokáží frekvence s lidským tělem. Na téma účinků
frekvencí v lidském těle a jak tělo vyladit na správnou vlnu,
budeme v úterý 12. ledna 2016 v 17 hodin besedovat s Dagmar Jančovou a Lukášem Rymešem, kteří se dlouhodobě
zabývají sférou detoxikační medicíny se zaměřením na frekvenční terapii.
• Cestopárty – Ázerbájdžán. V budově na náměstí Republiky se ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 17 hodin uskuteční
další díl z cyklu cestopisných podvečerů Ázerbájdžán – putování po posvátných místech. Ladislav Šnevajs povypráví, jak
může sedmičlenná rodina prožít dobrodružnou a exotickou
dovolenou v zemi ohně, větru a jiných kulturních zvyklostí.
• Dámský klub – Pohyb je život. Pobočka Jungmannova
přichází s novým cyklickým pořadem zaměřeným na ženy.
První Dámský klub se těší na své příznivkyně (nebo i příznivce)
ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 16:30, kdy cvičitelky Helena Schleserová a Beata Brošová erudovaně seznámí návštěvníky s významem pohybu pro zlepšení a udržení fyzické kondice i psychické rovnováhy. Teorii podpoří praktické ukázky cviků pilates,
powerjógy, kalanetiky, posilování s owerbally, dynabandy,…
• Žena v červeném (2015, ČR, 17 minut). Olomoucká
premiéra krátkometrážního filmu Andy Primusové, studentky
katedry divadelních a filmových studí olomoucké Univerzity
Palackého, a následné povídání o vzniku filmu proběhne v budově na náměstí Republiky v pátek 22. ledna 2016 v 17 hodin.
VÝSTAVY
• Štefan Berec – Olomoucké momenty. Prostory budovy na náměstí Republiky oživí fotografie Štefana Berece,
který sleduje překotné přeměny Olomouce během posledních let, a to jak rozvoje a výstavby města, tak společenské
změny, odehrávající se většinou přímo na Horním náměstí.
Výstavu můžete zhlédnout od ledna do března 2016.
• Vladimír Janek – Kousky z divadla. Olomoucký fotograf
a pedagog Vladimír Janek vystavuje ve foyeru pobočky Brněnská cyklus barevných fotografií ze zákulisí divadelní přehlídky
dětských souborů PODĚS. Výstava potrvá do 29. února 2016
a bude v úterý 12. ledna 2016 v 16 hodin zahájena vernisáží.
• Město v pohybu. Pobočka Jungmannova umožnila od
4. ledna do 26. února 2016 představit své fotografie věnované obyčejnému životu v našem městě mladému olomouckému fotografovi Martinu Benčíkovi.
• LITERÁRNÍ SOUTĚŽ Prvotiny 2016. 11. ročník tradiční
literární soutěže Prvotiny vyhlašuje knihovna pro dosud
nezveřejněné práce v oblasti poezie (5–10 básní, resp.
výběr ze sbírky) a prózy (30 stran A4 textu, případně výběr
z delšího textu) pro autory všech věkových kategorií a bez
zadání tématu. Soutěžní práce psané na počítači či strojem
a opatřené jménem, rokem narození a kontaktem lze zaslat
na adresu prvotiny@kmol.cz či nechat v kterékoliv pobočce
knihovny do 31. srpna 2016. Více na www.kmol.cz.

KULTURA

Foto archiv

Stovky exponátů ze zlaté éry tzv. bruselského designu představuje Muzeum umění
Olomouc na výstavě Dohnat a předehnat.
Projekt poprvé v České republice konfrontuje československý a polský design 60. let
a navazuje na výstavu Wojna i Pokój, která se vloni uskutečnila v polské Vratislavi.
„Muzeum umění se tak do konce ledna
příštího roku stane nejen místem srovnávání, ale především společným domovem
dvou designových škol,“ uvedl spoluautor
výstavy Jan Jeništa.
Ve dvou výstavních sálech je k vidění více
než 500 předmětů od poštovních známek
a zápalkových nálepek přes knihy, gramodesky a průmyslový design až po lisované
sklo, porcelán, nábytek nebo slavný skútr
Čezeta, přezdívaný pro svůj charakteristický
tvar „prase“. „Jsou zde i takové sběratelské
kuriozity, jako byly kdysi populární zvukové pohlednice nebo dva modely telefonních
přístrojů, které se nikdy nedostaly do výroby. Návštěvníci uvidí i laminátové židle Miroslava Navrátila, které znají z českých tramvají, nebo nejpopulárnější křesílko 366 Józefa
Chierowského,“ vyjmenovala některé atraktivní exponáty kurátorka Klára Jeništová.

program kulturních akcí
www.olmuart.cz

leden

út | 5. 1. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 20 Kč | FILMART
Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Kdesi ukryté…
Vlna vs. břeh | Vlna vs. breh | dokument | Slovensko |
2014 | 88 min. | režie: Martin Štrba | hrají: Martin Štrba,
Rudo Prekop, Tono Stano, Miro Švolík, Vasil Stanko, Peter
Župník, Agnieszka Holland | Martin Štrba ve svém režijním
debutu navštěvuje a zpovídá přátele a umělecké souputníky, přičemž rekonstruuje atmosféru doby, která umožnila
zrod fenoménu Slovenské nové vlny v umělecké fotografii
čt | 7. 1. | 10:00 a 16:00 hodin | MMU – TROJLODÍ, STUDIO|
VSTUP VOLNÝ
Co umění umí | Hry kontrastů a barev | Workshop k výstavě Dohnat a předehnat zaměříme na autorský design |
Rezervace nutná! | soukupova@olmuart.cz | 585 514 299
so | 9. 1. | 10:00 – 15:00 hodin | Trojlodí a Studio
Kniha k zachycení časů (výtvarná dílna pro dospělé) |
Rezervace nutná! | hrbek@olmuart.cz | 585 514 213.
út | 12. 1. | 18:30 hodin | CAFÉ 87 | VSTUPNÉ 50 Kč
Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje

Foto archiv

Muzeum představuje design 60. let

Velkou pozornost věnovali autoři výstavy
dobovým hračkám. Dokonce se jim podařilo v Polsku objevit dosud neznámý soubor,
inspirovaný tvorbou Libuše Niklové, a to
včetně proslulého harmonikového kocoura. „Zahraniční varianty harmonikových
a gumových hraček bude možné srovnat
v jedné vitríně s originály z Fatry Napajedla a Gumotexu Břeclav,“ upozornil Jeništa, který však za vrchol výstavy považuje
konfrontaci polského a československého
porcelánu. „Mezi více než šedesáti objekty totiž nechybějí například slavné kávové servisy Jaroslava Ježka a figurky zvířat
Mieczysława Naruszewicze,“ vyzdvihl
Jeništa. Veřejnost se může podílet i na podobě samotné výstavy, a to doplňováním
tzv. bruselského pokojíčku. „Pokud návštěvníci najdou doma designové poklady
z šedesátých let, budeme vděční, když nám
na e-mail brusel@olmuart.cz zašlou jejich
fotografie. My si z jejich nabídky vybereme
a některými kusy doplníme výstavu,“ požádala Jeništová veřejnost o spolupráci.
Výstavu, která potrvá do 24. ledna příštího
roku, doplňuje bohatý doprovodný program.
Podrobnosti na www.olmuart.cz.
(jed)

| Hostem je Mons. Josef Nuzík, generální vikář Arcibiskupství olomouckého. Pořadem provází herec a moderátor
Vladimír Hrabal.
pá | 15. 1. | 18:30 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 50 Kč
Lea Vítková zve na… Setkání s áriemi, které nestárnou |
Účinkují Petr Martínek, Lea Vítková a Milada Jedličková.
so | 16. 1. | 10:00–14:00 hodin | SALON, KABINET, STUDIO
| VSTUP VOLNÝ
Reklamní ‚retro‘ plakát | (workshop pro středoškoláky) |
Doprovodný program k výstavě Dohnat a předehnat / Česko polské užité umění 60. let | Součástí bude komentovaná
prohlídka. | Rezervace nutná! | soukupova@olmuart.cz |
585 514 299
út | 19. 1. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 20 Kč |
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Kdesi
ukryté…
Hledání Vivian Maierové | Finding Vivian Maier | dokument | USA | 2013 | 83 min. | režie: John Maloof, Charlie
Siskel | hrají: John Maloof, Phil Donahue, Mary Ellen Mark,
Tim Roth | Příběh záhadné ženy nás zavádí do ulic New
Yorku a Chicaga, kde Vivian Maierová nafotila od roku 1950
až do své smrti v roce 2009 více než 100 000 dechberoucích fotografií.

Arcidiecézní muzeum
Olomouc získalo prestižní titul
Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo
jako první v České republice prestižní ocenění „Evropské dědictví“ (European Heritage Label). Je jedním z devíti evropských
pamětihodností, které v letošním roce získaly titul oslavující společné evropské ideály, hodnoty a historii. Experti tak ocenili
jeho jedinečnost, spočívající v rozsahu výstavních prostor, bohatství sbírek i záměru prezentovat příběhy, které vypovídají
o společně sdílených dějinách.
„Cílem označení »Evropské dědictví«
přitom není jen ochrana pamětihodností,
ale také zdůraznění jejich celoevropského
rozměru a podpora vzdělávacích a propagačních aktivit, které význam společné
evropské kultury dokážou předat veřejnosti,“ vysvětlila Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu a zároveň předsedkyně české
národní poroty.
Označení „Evropské dědictví“ přitom
není pro Arcidiecézní muzeum prvním
významným evropským oceněním. V roce
2008 bylo za výjimečnou kvalitu muzea
i sbírek nominované na prestižní titul evropské muzeum roku. O rok později získalo nejvýznamnější mezinárodní ocenění
v oblasti památkové péče – cenu Evropské
unie pro kulturní dědictví Europa Nostra.
Tohoto „památkářského Oskara“ získalo
muzeum za sérii restaurátorských výstav
a doprovodných katalogů, které v letech
2004 až 2008 dokumentovaly obnovu významných památek z fondu starého umě(red)
ní na Moravě.

so | 23. 1. | 10:00–15:00 hodin | Trojlodí a Studio | Vstup volný
Knižní obálka a deník: Komentovaná prohlídka výstavy
a workshop – vázání deníku | Rezervace nutná! | pokladna@olmuart.cz | 585 514 241
st | 27. 1. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 80 Kč
Plechový bubínek | Die Blechtrommel, Le Tambour |
NSR, Francie, Polsko, Jugoslávie | 1979 | scénář: Jean-Claude Carrière, Volker Schlöndorff | Hudba: Maurice Jarre
| Kamera: Igor Luther | režie: Volker Schlöndorff | hrají:
Mario Adorf, Angela Winkler, David Bennent, Katharina
Thalbach, Daniel Olbrychski a další | Snímek podle stejnojmenného románu německého spisovatele polského
původu a nositele Nobelovy ceny za literaturu Güntera
Grasse, který získal Zlatou palmu v Cannes a Oscara za
nejlepší cizojazyčný film. Příběh malého Oskara, který se
odmítne účastnit světa dospělých tím, že přestane růst,
sledujeme na pozadí proměn svobodného města Gdaňsk
v letech 1899 až 1945.
čt |28. 1. |16:30 hodin| MMU – TROJLODÍ, STUDIO | VSTUP VOLNÝ|
Ateliér 6+ | Labyrint | Na výstavě Zbyňka Sekala se zaměříme na skládané obrazy. Budeme se zabývat kompozicí
a vytvoříme si vlastní skládaný labyrint. | Rezervace nutná!
| soukupova@olmuart.cz | 585 514 299
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Na memoriál krasobruslařů přijela i Eva Romanová
Téměř tři desítky párů ze sedmi zemí se
zúčastnily 21. ročníku Memoriálu Pavla
Romana v tancích na ledě, který hostil olomoucký zimní stadion. Divákům se předvedly mladé naděje i ostřílení závodníci.
Po více než deseti letech se memoriálu
zúčastnila jako čestný host čtyřnásobná

mistryně světa v tancích na ledě a olomoucká rodačka Eva Graham Romanová, která tituly získala se svým bratrem
Pavlem, po němž je memoriál pojmenovaný.
Na memoriálu vedle českých párů soutěžili závodníci z Rakouska, Německa, Rus-

ka, Ukrajiny, Litvy a Polska. „Účast na letošním memoriálu byla o něco slabší než
v minulých letech, protože se ve stejném
termínu konaly další závody v Evropě.
To ale nahradila účast velmi významného
čestného hosta,“ uvedla ředitelka závodu
(deš)
Zdenka Wertheimerová.

Olomoucké akvabely slaví jubileum
Olomoucké akvabely patří mezi čtyři největší oddíly v České republice a pravidelně se umisťují na stupních vítězů domácích i mezinárodních soutěží ve všech
věkových kategoriích.
Mladší žákyně začaly rok 2014 zlatou medailí v týmech na Memoriálu Míly Heršálkové v Brně, na Mistrovství České republiky 2014 obsadily třetí místo a na svém
prvním zahraničním závodě Austrian
youth open ve Vídni vyplavaly stříbrnou
medaili. Loni skončil jejich tým na mistrovství ČR druhý. Starší žákyně v roce 2014 obsadily na mistrovství ČR 3. místo v týmové
a také v kombinované volné sestavě. Stejné
umístění zopakovaly také o rok později.
Mezi velmi ceněné individuální úspěchy
z roku 2014 patří mistrovský titul Adély
Půčkové v povinných figurách a sólové
sestavě. Spolu s Janou Křížkovou získaly
mistrovský titul v párové sestavě.
Za zmínku stojí také stříbrná příčka za týmovou a také kombinovanou volnou sestavu
v závodu Primorje synchro cup 2014 z chorvatské Rĳeky. Úspěch zde slavila také párová sestava Adéla Půčková a Jana Křížková,
když obsadily třetí místo. Díky výborným
výsledkům ve všech obsazených disciplínách dovezly olomoucké akvabely celkové
vítězství v závodě. Mezi největší úspěchy

v individuální kategorii juniorek patří mistrovský titul Elišky Skácalové z roku 2012
a následná účast na mistrovství světa juniorek. Od roku 2003 jsou závodnice oddílu

SKUP Olomouc na základě svých výsledků
zařazovány do Sportovního centra mládeže,
ze kterého je prováděn užší výběr reprezen(red)
tantek ČR pro týmové sestavy.

NĚCO Z HISTORIE:
Založení olomouckých„akvabel“ neboli synchronizovaného plavání se datuje od roku 1965, kdy oddíl založily Irena Šišáková a Jindra
Klečková. Prvními členkami oddílu byly bývalé závodní plavkyně a studentky UP. V roce 1973 bylo synchronizované plavání uznané
jako člen sekce plaveckých sportů ČSTV a tehdy byla Jindra Klečková zvolena předsedkyní sekce SP. To byl začátek závodní činnosti
oddílu. Za celou dobu závodní činnosti reprezentovaly olomoucký oddíl desítky závodnic. Více na www.synchro-olomouc.cz.
INZERCE

Výkupna Dolní nám. 26, 779 00 Olomouc

Vykupujeme Po–Pá každý den 9:00–17:00
(v kamenné prodejnì a výkupnì na Dolním nám. 26 u ÈSOB banky)

Vykupujeme:

Bližší informace na tel. 731 864 454
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SC 351779/01

PENÍZE VYPLÁCÍME HOTOVĚ!

SC 351759/01

– staré pánské hodinky, bankovky, mince, tuzexové bony, staré hraèky,
smaltované reklamní tabule
– støíbro, šperky, jantarové šperky, èeský granát, zlomkové zlato, zlaté
zubní mùstky a korunky, zubní náhrady v bílém kovu
– nože, vojenské pøedmìty,
vyznamenání, vzduchovky... a jiné

SPORT

Sigmu čeká těžké jaro a boj o záchranu
Pouze patnáct bodů za tři výhry a šest nerozhodných výsledků získali v podzimní
části Synot ligy fotbalisté Olomouce. Nováček soutěže předvedl řadu nadějných
výkonů, doplatil ale na trápení v koncovce. V šestnácti zápasech dal pouze čtrnáct
branek a na jaře na něj čeká těžký boj
o záchranu. Do druhé ligy míří ostravský

Baník o druhém sestupujícím se pravděpodobně rozhodne mezi trojicí Sigma,
Jihlava a Bohemians.
„Čekal jsem, že bodů budeme mít víc. Někdy chybělo i trošku štěstí, ale takový je
fotbal a uvidíme, co bude na jaře,“ konstatoval stoper Sigmy Roman Hubník, který
přišel do týmu v průběhu podzimu na

hostování z Plzně. Zkušený
fotbalista v průběhu svého
působení rychle odhalil největší problém prvoligového
nováčka. „Hráčská kvalita
v sestavě je, chybí nám takový
hráč, který to vezme na sebe a dá gól z ni(deš)
čeho,“ uvědomuje si Hubník.

David Klammert vybojoval zlato na mistrovství Evropy
Skvělého úspěchu dosáhl na mistrovství
Evropy v judu do 23 let v Bratislavě jednadvacetiletý David Klammert, když získal
zlatou medaili. Pro olomoucké judo i samotného Davida jde o největší úspěch jeho
kariéry. „Je to úžasný pocit, moc si toho vážím a cením, ale po oslavách jsem se rychle
vrátil do reality a pokračoval v tréninku,“
prohlásil Klammert.
Cestu k vysněnému zlatu ale neměl judista
vůbec lehkou. „Od malička jsem byl strašně
akční a chtěl jsem začít dělat nějaký bojový
sport. A judo byla nejlepší volba, protože se

v něm člověk nejvíc rozvíjí. Ve třinácti jsem
pak z Kroměříže přešel do Judo klubu Olomouc kvůli trenérovi Jirkovi Štěpánovi,“
vysvětlil důvody změny svého působení. „Vybudoval tady výbornou základnu.
Chtěl jsem dělat judo naplno a v Olomouci
mi poskytli zázemí. Bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě,“ pochvaloval si
David Klammert, který přešel po maturitě
do Prahy. Důvod byl jasný – všichni mužští
reprezentanti zde mají základnu. Jeho olomoucký trenér Jiří Štěpán nechyběl ani na
mistrovství Evropy, kam jel podpořit svého

svěřence. „Pral se na tom turnaji opravdu
výborně, šel koncentrovaně zápas od zápasu. Prostě to byl krásný den na dlouhé společné cestě,“ svěřil se dojatě trenér.
David Klammert startoval ve váhové kategorii do devadesáti kilogramů, ve které
nenašel soupeře a dominoval nad všemi.
Prošel hladce přes Slováka Štancla, Němce
Kurbjeweita, Ázerbájdžánce Kotsieva a Poláka Szczepaniaka. V boji o zlato během
pouhých čtyřiceti vteřin hodil na ippon
Holanďana Hardera precizně provedenou
(deš)
technikou soto maki komi.

INZERCE

Kvalitě piva věnujeme maximální péči

Prozradíte nám, čím se pivní restaurace
„ŠNYT Mikulda“ odlišuje od konkurence?
Nabízíme našim hostům širokou nabídku piv
v té nejšpičkovější kondici, jakou si jen pivní
znalec dokáže představit. Šíře nabídky výrobků společnosti Pivovary Lobkowicz nemá
v tomto ohledu v České republice konkurenci,
a proto našim hostům můžeme nabízet vedle
piv z Pivovaru Černá Hora i obrovskou škálu
pivních lahůdek. Maximální péči věnujeme
i samotné kvalitě piva a pro její dosažení využíváme ty nejlepší technologie.
Můžete zmíněné technologie přiblížit?
Jsme vybaveni profesionálním zařízením k přípravě kvalitního piva. Jedná se o zachlazený
prosklený skladovací box, vodní lázeň pro chlazení pivních sklenic a speciální výčepní kohouty pro čepování např. pivního stylu „šnyt“.
Jak takový správný „šnyt“ vlastně vypadá?
„Šnyt“ je malé pivo ve velké sklenici. Pan výčepní nejprve mírným pootočením kohoutu nařízne do sklenice dostatečné množství
pěny, pak otevře pivní kohout naplno a pod
pěnu dočepuje pivo tak, aby bylo ve sklenici

cca 1/3 piva, 1/3 pěny a 1/3 sklenice zůstala
prázdná. Nehlídá se zde přesná míra. Správný
„šnyt“ se vyznačuje tekutou krémovou pěnou,
středním řízem a čerstvostí.
Jaká piva ve „Šnytu Mikulda“ čepujete?
Samozřejmě z portfolia Lobkowicz. Jmenovitě
Lobkowicz Premium Ležák, Lobkowicz Premium Černý, Lobkowicz Premium Ale a další.
Navíc nabízíme každých 14 dní pivo jiného
pivovaru ze skupiny Pivovary Lobkowicz, a to
v rámci takzvané Cesty pivních znalců. K tomuto účelu máme přizpůsobené i výčepní zařízení, které má celkem 8 výčepních kohoutů.
Máte otevřeno teprve krátce, ale jaké pivo pozorujete, že se mezi hosty stává nejoblíbenější?
Zatím mohu potvrdit, že asi nejvíc chutná
11stupňový ležák Matouš z Pivovaru Černá
Hora. Obsahuje středně lehké ovocné podtóny, má osobitou chuť a je opravdu výborný.

Další oblíbené pivo je Lobkowicz Premium
Ležák. Ten je i mým favoritem.
Výborné pivo je doplněné příjemným interiérem a skvělou kuchyní. Prozradíte nám specialitu podniku?
Jsem vyučený kuchař, který se na základě dlouholeté praxe rozhodl vsadit na poctivou českou
kuchyni vařenou z kvalitních čerstvých surovin. Proto u nás najdete klasickou svíčkovou
na smetaně, hovězí guláš, pečenou kachnu atd.
Samozřejmě nechybí ani speciality k pivu typu
nakládaný hermelín nebo tvarůžky na pivu. Naší
specialitou jsou hovězí žebra na grilu, konﬁtované kachní stehno se zelím a knedlíky a v neposlední řadě ovarové pečené kolínko s mořskou
solí, jehož povrch pokrývá vepřová pečená kůže,
která připomíná chuť škvarků. Tuto specialitu najdete jen u nás a možná ještě ve Vídni.

RESTAURACE ŠNYT MIKULDA
18. října 3, 779 00 Olomouc, www.snytmikulda.com
Otevírací doba:
Pondělí–Čtvrtek
10.30–24.00 hodin
Pátek
10.30–01.00 hodin
Sobota
11.00–01.00 hodin
Neděle
11.00–22.00 hodin
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Nová restaurace „Šnyt Mikulda“ v Olomouci
se stala ihned po otevření oblíbeným místem
setkání pivních fajnšmekrů. Za tajemstvím
místního piva společnosti Pivovary Lobkowicz jsme se proto vypravili za panem Kalinou, provozovatelem pivní restaurace.
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Vánoce na Floře nabízejí bohatý program
Už po pětatřicáté se na olomouckém výstavišti Flora konají vánoční trhy. Také letos
nabízejí bohatý doprovodný program, který dětem i dospělým zpříjemní čekání na
nejkrásnější svátky roku. Pavilon A je otevřen denně od 9 do 18, poslední den akce,
21. prosince do 16 hodin, vstup je zdarma.
Na návštěvníky čeká vedle bohaté palety
vánočních dárků také prodej stromečků
a ozdob, široká nabídka občerstvení, živý
betlém či řada vystoupení.
Opravdu bohatá bude nabídka předvánočního občerstvení včetně prezentace
francouzských vín a delikates, prodeje
vánočních koktejlů a punčů, medoviny,
sýrů, klobás a dalších uzenin. Od 17. až
do 23. prosince do 12 hodin pak bude
možné zakoupit i žádané vánoční kapry.
Během trhů se do pavilonu A opět vrátí také
oblíbené ukázky rukodělných prací a v pavilonu B bude navíc umístěna po celou dobu
trvání trhů keramická dílnička pro děti s výrobou ozdob na vánoční stromeček.
Součástí letošních vánočních trhů bude rovněž prodejní expozice výrobků oceněných
národní značkou kvality KLASA, která od
pátku 18. do neděle 20. prosince představí
úspěšný program na podporu kvalitních

tuzemských potravin. Po celou dobu vánočních trhů je zajištěn také doprovodný
program s ukázkami ručních řemesel či
malováním baněk. V sobotu 19. prosince
se od 14 hodin uskuteční předvánoční vystoupení nadaných dětí z dětských domovů, své umění předvede fakír Petr Dragon
Kozák se svou asistentkou nebo nevidomý
Radek Žalud. A v neděli 20. prosince od
13:30 obstará program vystoupení dětského národopisného souboru Skoronice.
Vedle pavilonu A stojí dřevěná salaš oby(red)
dlená živými zvířaty.

UKÁZKY NA GALERII PAVILONU A
(probíhají po celou otevírací dobu)
14. prosince – tkaní na stavu, výroba svíček z včelího
vosku
15. prosince – drátování, plstění pletací jehlou
16. prosince – předení na kolovrátku, paličkování
17. prosince – tkaní na stavu a předení na kolovrátku
18. prosince – drátování, výrobky z korálků, drobné
výrobky ze slámy
19. prosince – výroba svíček z včelího vosku, tkaní na
stavu, paličkování
20. prosince – předení na kolovrátku, tkaní na stavu,
drátování
21. prosince – výrobky z korálků, tkaní na stavu

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V OLOMOUCI 2015
CHRÁM
24. prosince
KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA
15:00 pro děti, 21:00
KOSTEL SV. MOŘICE
22:00
KOSTEL SV. MICHALA
15:00 pro děti, 24:00
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ kapucínský
17:00
NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ
16:00 pro děti,
P. MARIE dominikánský
24:00
KOSTEL P. MARIE SNĚŽNÉ
19:00
KOSTEL SV. KATEŘINY
--HEJČÍN
22:30
15:00 bohoslužba
HODOLANY
slova, 22:30
HOLICE
20:00
NOVÁ ULICE
21:00
NOVÉ SADY
16:00 pro děti
SLAVONÍN
23:00
KLÁŠTERNÍ HRADISKO
19:00
TOPOLANY
–
SVATÝ KOPEČEK
CHVÁLKOVICE

16:00, 24:00
21:00

25. prosince
8:00, 10:00
7:30, 9:00,10:30
7:30, 9:00
10:00, 17:00

26. prosince
8:00, 10:00
7:30, 9:00, 10:30
7:30, 9:00
17:00

31. prosince
18:00
8:00, 17:00
16:00, 23:00
17:00

1. ledna 2016
8:00, 10:00
7:30, 9:00,10:30
7:30, 9:00
10:00, 17:00

9:30, 18:00

9:30, 18:00

17:00

9:30, 18:00

19:00
11:00
10:00

19:00
11:00
10:00

19:00
--17:30

19:00
11:00
10:00

9:30

9:30

7:00

9:30

9:00
9:00
9:35
8:00
10:00
8:00
7:30, 9:00, 10:30,
15:00
8:00

9:00
9:00
9:35
8:00
10:00
8:00

16:00
17:00
16:00
14:30
16:45
–

9:00, 15:00

9:00, 17:00

8:00

15:00

9:00
9:00
9:35
8:00
10:00
8:00
7:30, 9:00, 10:30,
15:00
8:00

Výstava betlémů i vánoční
koncert na Svatém Kopečku
V Muzeu Matice svatokopecké je až do
10. ledna příštího roku instalována výstava betlémů. V době od 19. prosince do
3. ledna je otevřeno denně od 10 do 16 hodin, v ostatní době jen o sobotách od
12 do 16 hodin a nedělích od 10 do 16 hodin. Vstup do muzea je dřevěnými vraty
severní rezidence svatokopecké baziliky.
Ve spolupráci s občanským sdružením
Folklorum připravila Matice svatokopecká vánoční koncert cimbálové muziky
Danaj ze Strážnice a Hanáckého mužského sboru Rovina. Koncert se koná
v neděli 27. prosince v 17 hodin v bazilice
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. V programu zazní tradiční vánoční koledy, lidové sborové zpěvy, cimbálová muzika, písně ze Strážnicka a Hané
(red)
a vánoční zvyky a tradice.

Přijďte na Českou mši
vánoční i novoroční koncert
Římskokatolická farnost v Olomouci-Hodolanech ve spolupráci s KPS Dvořák Olomouc
pořádá XII. benefiční koncert duchovní hudby Aby varhany zněly s názvem Hodolanská Rybovka. Koncert se koná v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Jiráskově
ulici v pátek 25. prosince v 17 hodin.
Na programu bude Česká mše vánoční
„Hej, mistře!“ Jakuba Jana Ryby. Dobrovolné vstupné bude použito na rekonstrukci
varhan v hodolanském kostele.
Tradiční novoroční koncert pak pořádá KPS
Dvořák v Husově sboru v pátek 1. 1. 2016
v 16 hodin. Na programu budou koledy pro
smíšený sbor, sóla a orchestr. Ten bude řídit
(red)
Jan Gottwald. Vstupné 150/80 Kč.

EVANGELICKÉ BOHOSLUŽBY
Přehled vánočních bohoslužeb olomouckého farního
sboru Českobratrské církve evangelické, Blahoslavova 1.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1. 2016

9:00
9:00
17:00
9:00

– bohoslužby
– bohoslužby
– bohoslužby
– bohoslužby

INZERCE

PURPLE RAINBOW
www.purplerainbow.cz

/$85$$-(-Ì7<*Ő,
www.lauranet.cz

BLACK SABBATH
DIO TRIBUTE
SC 351753/01

www.sabbathrevival.cz

HUSTEJ GULÁŠ
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Vychutnejte si kouzelnou atmosféru vánoční zoo
Olomoucká zoo má díky svému umístění v lesnatém prostředí Svatého Kopečku specifickou atmosféru během celého roku, adventní čas není výjimkou.
Vánoční výzdoba v přírodním duchu je
doplněná decentním osvětlením, které
vyvolává v člověku idylickou sváteční

pohodu. Všudypřítomný klid je balzámem pro duši, a pokud napadne sníh,
září čistotou. Chladné venkovní počasí
je kompenzováno příjemně vytopenými
pavilony a teplým punčem v Restauraci Pod věží. Skutečně zazimováno je jen
několik druhů ptáků a africké antilopy,
které jsou za příznivého počasí ve výběhu Afrického Safari nahrazeny zebrami.
Zato vlci, ti si zimní období vyloženě užívají. Stejně jako tygři a levharti. Ti, kteří
žĳí v domnění, že v zimě v zoo nic neuvidí, budou příjemně překvapeni, jaký si
odnesou zážitek.

Připraven je i speciální program:
19. 12. 10:00 Strom pro zvířata
19. a 20. 12. Když příroda zdobí
11:00–14:00
–
Vánoční dílny
24. 12.
Vánoční dárek pro
návštěvníky
19. 12. – 3. 1. Večerní vánoční prohlídky (kromě 24. a 31. 12.)
Průvodce vychází z dětského hřiště v zoo
19.–23. 12. v 16:00 a 18:00, 25. 12. – 4. 1.
(kromě 31. 12.) v 16:00, 17:00 a 18:00.

Foto archiv

POŘIĎTE ORIGINÁLNÍ DÁREK A UDĚLEJTE DOBRÝ SKUTEK
Už několik let nabízí olomoucká zoo program s názvem Dopoledne ošetřovatelem. Zážitkový dárek nabízí vyzkoušet si pobyt v zoologické zahradě z druhé strany a během dvou hodin se opravdu zblízka seznámit s prací ošetřovatelů exotických
zvířat. Doprovod zajišťuje přímo ošetřovatel nebo zoolog, takže náplní není žádná teorie, ale skutečná praxe, jako je úklid
a čištění ubikací či příprava krmiva. Součástí dopoledne je i seznámení s vybranými kontaktními zvířaty. Podmínkou je
pouze věk nad 18 let. Lidem s různými zdravotními omezeními je program uzpůsoben podle potřeby a možností, mohou
například celý čas strávit povídáním s ošetřovateli u vybraných zvířat. „Nový slogan Oko do světa divočiny a vytyčený směr
přiblížit svět zvířat a lidí myslí zoo Olomouc vážně. Nejsme jen chovným zařízením vzácných a ohrožených druhů zvířat,
ale máme za úkol i vzdělávat a budovat vztah lidí ke zvířatům a přírodě,“ přiblížila mluvčí zoo Karla Břečková. Poukaz
darovaný členovi rodiny nebo přátelům je nejen výborným dárkem, ale i smysluplným počinem. Uhrazené peníze přilepší
zvířatům a získaná zkušenost, že práce dělaná s láskou přináší radost, je k nezaplacení. Kompletní informace najdete na
www.zoo-olomouc.cz/app/program-v-zoo/pro-verejnost.

XVII. MĚSTSKÝ BÁL
… na vlnách ﬁlmových melodií

9. ledna 2016 | 19:00
Výstaviště Flora Olomouc | pavilon A
večerem provází Miluše Bittnerová,
divadelní a ﬁlmová herečka
Moondance Orchestra Martina Kumžáka,
Dalibor Janda a Jiřina Anna Jandová
se skupinou Prototyp, Artistická show,
taneční vystoupení KST Quick Olomouc,
Kapela Event jazz trio, diskotéka
nejznámějších českých hitů,
módní přehlídka, profesionální
barmanská show
Cena vstupenky: 490 Kč
Předprodej od 19. 12. 2015 od 9:00
v IC Olomouc, Horní náměstí – radnice
tel.: 585 513 385

mestskybal.olomouc.eu
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V příštím roce uplyne 700 let od narození
Karla IV., českého krále a římského císaře, a celý rok 2016 se ponese ve znamení
oslav tohoto výročí. Vlastivědné muzeum
v Olomouci připravilo jako první v České
republice unikátní výstavu České korunovační klenoty na dosah… / Doba Karla IV.
na Olomoucku. Výstava instalovaná až do
21. února 2016 v sále sv. Kláry přibližuje nejen život a dílo jednoho z nejvýznamnějších
panovníků středověké Evropy, ale také epochu lucemburské vlády na Olomoucku, a to
od nástupu Jana Lucemburského na český
trůn roku 1310 až do počátku husitských

Foto archiv

České korunovační klenoty na dosah…

válek. Je zde prezentováno více než 200 nejrůznějších exponátů z období vrcholného
středověku, které pocházejí především

z území Olomouckého kraje. Vrcholem výstavy jsou vystavené mistrovské kopie českých korunovačních klenotů. „Snažili jsme
se, aby výstava byla koncipována tak, aby
zaujala i nejmladší návštěvníky. Proto je zde
připravena řada interaktivních prvků pro
děti. Je to např. fotokoutek v podobě trůnního sálu, mluvící meč či možnost ražby
vlastní mince. K výstavě vznikl i edukační
program pro základní školy,“ řekl ředitel
muzea Břetislav Holásek.
Výstava bude ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci otevřena denně od 9 do 17 ho(jed)
din kromě pondělí.

Kung fu v podání shaolinských mnichů poprvé v Olomouci
Jedinečná show, která vyprodává stadiony
po celém světě, míří v dubnu do hanácké
metropole. Mniši z kolébky filozofického
učení i bojového umění kung fu – čínského
kláštera v Shaolinu – se na svém jubilejním
20. turné po světě zastaví poprvé v Olomouci. Neuvěřitelná podívaná, kterou obdivovala britská panovnice či americký prezident,
spojuje artistické výkony a bojové doved-

nosti s buddhistickým učením. V České republice se objeví znovu po sedmi letech.
Show shaolinských mnichů patří svou jedinečností mezi záhady současného světa
a patří k tomu nejlepšímu, co Čína vyváží
do zahraničí. V této velké zemi patří výuka
bojových umění k prestižním zaměstnáním
i studiím a Shaolin je mezi kláštery absolutní
špičkou. Při představení uvidíte jak osmileté

AQUAPARK OLOMOUC
pëeje svým návštévníkìm
krásné prožití vánoêních
svátkì a mnoho štéstí
a zdraví v roce 2016
PROVOZNÍ DOBA O VÁNOñNÍCH SVÁTCÍCH:
VNITòNÍ AREÁL

SAUNA

24. – 25. 12.
26. – 30. 12.
31. 12.
1. 1. 2016

24. – 25. 12.
26. – 30. 12.
31. 12.
1. 1. 2016

ZAVòENO
900 – 2000 hod
900 – 1800 hod
1300 – 2000 hod

ZAVòENO
1000 – 2000 hod
1000 – 1800 hod
1300 – 2000 hod

Po všechny uvedené dny je sauna spoleêná.

www.aqua-olom
mouc.cz
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benjamínky, tak dospělé muže či starce, kteří nehrají bezbolestné divadlo, ale nastavují
svá těla úderům protivníků, hrotům kopí,
ocelovým ostřím či dřevěným tyčím. To, co
předvádí v okleštěné podobě a sestříhané ve
filmech Bruce Lee, můžete vidět v plné parádě a živě na pódiu ve sportovní hale UP
12. dubna v 19 hodin. Předprodej a další in(red)
formace najdete na ticketstream.cz.

ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE

MIROSLAV ŽBÁNEK (hnutí ANO 2011)

MICHAL KREJČÍ (Občané pro Olomouc)

Milí spoluobčané,

Dočká se Olomouc zásadní redukce heren?

je to přesně rok, co jsem v Radničních listech hovořil o prioritách našeho hnutí v roli opoziční
strany. Jsem rád, že po roce bude zastupitelstvo projednávat dlouhodobou koncepci hospodaření
s nemovitým majetkem, kterou jsem tehdy označil za jeden z našich klíčových bodů. Každý občan města má přece právo být předem a podrobně informován o tom, jak radnice bude nakládat
s majetkem, za jehož rozvoj (nikoliv prodej) ze zákona odpovídá.
Za posledních deset let politici, jejichž strany dnes tvoří koalici, prodali domy a byty za téměř
jednu miliardu korun. Obdobné to bylo s pozemky. Do soukromých rukou mimo jiné přešlo
15 nemovitých kulturních památek, paláců a měšťanských domů v centru města. Hodnoty, které
město po staletí nabývalo, byly označeny za nepotřebné a zcizeny během pár let. Místo nich si
dnes radnice pronajímá pro své úředníky za desítky miliónů korun ročně kanceláře v soukromých
objektech. Peníze z prodeje skončily v městské kase, ze které se hradily megalomanské a nepotřebné projekty nebo se splácely dluhy. Přitom mnohé z těchto budov byly samotnými radními
označeny za rodinné stříbro, které nelze prodat.
To vše ale už bylo a je potřeba dívat se do budoucna. A tady si logicky klademe otázku. Máme
ještě co prodávat? A máme vůbec právo ještě něco prodávat? Pokud odhlédneme od budov sloužících veřejnému účelu, jako jsou radnice, školy, sociální a kulturní zařízení apod., tak nám v centru zůstává cca 20 historických domů. Plánovaný prodej některých z nich bychom jako opozice za
žádných okolností neodsouhlasili, a tak ho radní města raději sami zastavili. Domy, které tvoří
zbytek kdysi rozsáhlého bytového fondu, v řadě případů prošly revitalizací s přispěním dotací
státu a jejich prodej je tak blokován. Navíc představují základní prvek sociální bytové politiky.
Po letech se zdá, že kormidlo se otáčí a vedení města, zčásti pod tlakem opozice, opravdu mění
kurs. Předloženou koncepci vidím jako cestu správným směrem. Mezi budovy určené k prodeji
jsou opravdu zařazeny převážně ty nepotřebné. Co však považuji za velice důležité, je doplnit
koncepci o nakládání s pozemky. U zemědělských a lesních pozemků, které jsou propachtovány
a přinášejí peníze prakticky bez nákladů, by mělo město usilovat formou směny nebo prodeje
a nákupu o jejich zcelování. Poukázali jsme i na fakt, že získané nájemné zdaleka neodpovídá
tržním cenám. Přicházíme tak o stovky tisíc korun ročně. I tím se RMO přislíbila zabývat. Prodat
lze naopak celou řadu pozemků, které město má udržovat jako veřejné plochy, a přesto k veřejnému účelu neslouží. Prostředky získané prodejem by pak měly být přednostně využity na
nákup pozemků, které naopak město ke svému rozvoji bude potřebovat.
Dovolte mi na závěr poděkovat za práci těm, kteří se v tomto roce podíleli na správě a fungování našeho města, na jeho kulturním a společenském dění, a popřát nám všem příjemné prožití
vánočních svátků.

Před rokem se v Olomouci konalo referendum, které vzešlo z občanské iniciativy
„Olomouc bez hazardu“. Jejím cílem bylo podpořit účinnou regulaci hazardního
průmyslu, tedy výrazně omezit tzv. „tvrdý hazard“ v podobě videoloterijních terminálů (VLT) v hernách. Pro vyhlášení referenda bylo potřeba nasbírat takřka deset
tisíc podpisů. To se nakonec podařilo naplnit. Konání referenda bylo předchozím
zastupitelstvem vyhlášeno na pátek 12. prosince 2014. K hlasovacím urnám se
vypravilo 8,2 procenta voličů, přičemž pro platnost referenda je zapotřebí alespoň
35procentní účasti. Konkrétně hlasovalo 6689 oprávněných voličů a pro zákaz hazardu se vyslovilo 6389 lidí, což je 95,5 procenta zúčastněných. Ačkoliv je výsledek
hlasování v referendu neplatný, tak vzkaz lidí, kteří aktivně vyjádřili svůj názor na
další provozování heren v Olomouci, je jednoznačný.
Také všechny politické strany a hnutí, jež jsou zastoupeny v městském zastupitelstvu, deklarují svou vůli pro další redukci počtu heren. Radniční strany si tento
závazek vtělily i do koaliční smlouvy, kde v programových prioritách přímo stojí:
„zásadní redukce počtu heren v rámci regulace hazardu“. Pro naplnění tohoto cíle
si pak městská rada ustanovila vlastní pracovní skupinu, jež se letos sešla čtyřikrát.
Jejím původním záměrem bylo snížit počet povolených adres pro provozování heren
o pouhých šest míst, a to navíc v provozovnách, kde se již beztak VLT skoro nevyskytují. Při tvorbě nové vyhlášky však bylo městem zjištěno, že takový postup není možný. Úřad na ochranu hospodářské soutěže totiž zastává nekompromisní stanovisko,
že vyhláška nesmí být pro žádného podnikatele v hazardu diskriminační. V praxi to
pak znamená, že ÚOHS trvá na tom, že nelze povolit hernu na ulici např. s č.p. 15
a ve vedlejší budově s č.p. 17 již nikoliv. Povolit, nebo zakázat lze jen celou konkrétní
oblast na základě konkrétních kritérií. Stejný názor sdílí i Ministerstvo vnitra. V důsledku to znamená, že město Olomouc bude muset nalézt zcela nový systém místní
regulace hazardu, který bude postaven na objektivních kritériích. Představy o této
nové cestě jsou v rámci pracovní skupiny prozatím v počátcích. Jednou z možností je
všeobecný zákaz heren a umožnění kasin ve vybraných oblastech. Ostatně k takovému kroku nedávno přistoupila i Praha. Občané pro Olomouc pozorně sledují činnost
pracovní skupiny a v dalším období se budou snažit podpořit její práci tak, abychom
se v Olomouci redukce heren dočkali co nejdříve.

MIROSLAV SKÁCEL (KSČM)
Vážení spoluobčané,
rok 2015 opět utekl jako voda a už tu máme opět prosinec. S dvanáctým měsícem v roce
jsou již tradičně spojeny krásné svátky adventu. Tyto svátky by měly být především časem klidu a pokoje, proto jsem se rozhodl Vás v tomto měsíci nezatěžovat politikou.
Dovolte mi, prosím, být velmi stručný a popřát Vám jménem zastupitelů za KSČM radostné prožití vánočních svátků, bohatou štědrovečerní nadílku a zejména chvilku klidu
strávenou s rodinou a přáteli.
Zároveň bych chtěl poděkovat za podporu projevenou v roce 2015 a popřát Vám, nám
i celému olomouckému zastupitelstvu úspěšný vstup do roku 2016!

Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoliv redakce časopisu. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů a korektur.
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Klub astmatiků funguje v Olomouci už dvacet let
Dvacet let existence slaví letos organizace
s názvem klub astmatiků, která vznikla při alergologickém oddělení Fakultní
nemocnice Olomouc. Více než pět desítek členů se pravidelně schází každé
první pondělí v měsíci od 14 do 17 hodin
v Klubu pro seniory v Polské ulici č. 57
v Olomouci. „Uvítáme i nové zájemce.
K naší pravidelné činnosti patří vycházky, cvičení, poznávací, kulturní a turistické akce a rekondice. Cvičit chodíme
každou středu od 9 do 10 hodin do soko-

NA OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ SE
ZAMĚŘUJE BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Už 24 let se obětem trestných činů, případně pozůstalým
věnuje Bílý kruh bezpečí. Jeho pracovníci nabízejí těmto
lidem odbornou a přitom bezplatnou právní a psychologickou pomoc. Prostřednictvím bezplatné nonstop linky
pro oběti kriminality a domácího násilí na telefonním
čísle 116 006 dosáhnou oběti na okamžitou pomoc, která
se zaměřuje na psychickou podporu, odborné a praktické
rady v kritických chvílích života po trestném činu. „Linka
v případě potřeby zprostředkuje nebo doporučí navazující
služby v místě, aktivizuje vlastní poradny v devíti krajích
České republiky. Poradny se zaměřují zejména na porozumění a důvěru, znovuobnovení pocitu bezpečí, emocionální reakce, odškodnění a peněžitou pomoc, práva poškozeného a svědka v trestním řízení, řízení před soudem
a další praktické rady a informace dle potřeb obětí a jejich
blízkých,“ vyjmenoval Drahomír Ševčík, jednatel Bílého
kruhu bezpečí Olomouc, který sídlí ve Švermově ulici 1.
Poradna je otevřena klientům každé úterý a pro objednané ve čtvrtek vždy v době od 16 do 18 hodin. Klíčový
sociální pracovník se věnuje zvlášť zranitelným obětem
trestných činů a pozůstalým po obětech od pondělí do
(red)
čtvrtka od 7:30 do 16 hodin.
Kontakt: Bílý kruh bezpečí, Poradna Olomouc, Švermova 1, tel.: 585 423 857, mobil: 732 700 533, e-mail:
bkb.olomouc@bkb.cz, www.bkb.cz. Bezplatná nonstop
linka pro oběti kriminality a domácího násilí: 116 006.

lovny u tržnice. Jedná se o rehabilitační
cvičení s prvky jógy pod vedením školené cvičitelky. Díky příspěvku od školského odboru Magistrátu města Olomouce
jsme mohli zakoupit drobné tělocvičné
pomůcky a také se můžeme účastnit léčebných procedur v Lázních Slatinice,
cvičení pro seniory v akvaparku a pobytu
v solné jeskyni,“ přiblížila předsedkyně
klubu Marie Mikulášová. Členové klubu se také pravidelně účastní kulturních
a dalších akcí a turistických výletů. (red)

Dluhová poradna pomůže při exekuci
V letošním roce nastaly změny v oblasti
exekucí, které najdete v občanském soudním řádu a exekučním řádu. „Nejzajímavější jsou asi novinky týkající se ochrany
nezadluženého manžela, zpřesnění seznamu věcí, které nepodléhají exekuci, pořadí
způsobů exekuce a podobně. Často k nám
do poradny chodí manželé a manželky zadlužených partnerů s tím, že jim exekutor
provádí srážky ze mzdy, i když sami nic
nedluží. Od července toto již není možné,“ přibližuje pracovnice poradny Lucie
Jirušková. Dále jsou v zákoně podrobně

vyjmenovány věci, které nepodléhají exekuci. Stejně tak bylo od září zavedeno závazné pořadí při provádění jednotlivých
způsobů exekuce. „Při vymáhání dluhů
budou, zjednodušeně řečeno, nejprve
postiženy bankovní účty a aplikovány
srážky ze mzdy. Teprve poté bude možné
přistoupit k zabavení movitého majetku
a prodeji nemovitosti,“ dodává Jirušková
s tím, že s podobnými situacemi poradí
dluhová poradna organizace Člověk v tísni. Kontakt: 777 782 078, e-mail: lucie.jirus(red)
kova@clovekvtisni.cz.

Silně návyková kavárna zaměstnává lidi po léčbě závislostí
Kavárna Naše Café sídlící na Dolním náměstí v Olomouci již dva roky zaměstnává osoby po léčbě závislostí. Provozuje ji
Sociální družstvo Stabilita Olomouc a organizace P-centrum.
Kavárna vsadila na kvalitu surovin i přípravy kávy, což zajišťují baristky, které ve svém
oboru patří ke špičce. Podnik pořádá také
pravidelné výstavy a další zajímavé akce.

Naše Café má i další plány, jeho specialitou jsou zákusky a dorty z originálních
receptů, v navazujícím projektu chce zřídit výrobnu zákusků a dortů a tím dát
možnost zaměstnání dalším lidem ohroženým sociálním vyloučením. Od května
2015 již kavárna funguje bez podpory
z evropských fondů a je finančně sobě(red)
stačná.

Staňte se dobrovolníkem při Maltézské pomoci
Mezi stěžejní aktivity Olomouckého centra Maltézské pomoci patří Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou významně
podpořeny dobrovolnickými programy
Pomoc osamoceným seniorům a osobám
se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně
postižených. Je do nich zapojeno téměř
50 dobrovolníků.
Úkol dobrovolníka spočívá v nenásilném
trávení společného času (zpravidla dvě
hodiny týdně), který je přizpůsoben indi-
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viduálním schopnostem a dovednostem
staršího či nemocného člověka. Společně
trávený čas obyčejným lidským povídáním, čtením, vzpomínáním nebo procházkami dává klientovi pocit, že je tady někdo jen pro něj a nikam nespěchá. Za tuto
investici získává dobrovolník smysluplnou, oboustranně přínosnou zkušenost,
díky níž se setkává s lidmi, které by možná nepotkal, a čelí tak novým výzvám.
Zájemce o dobrovolnictví nejdřív čeká
nezávazné setkání s koordinátorkou
dobrovolnických programů, až později,

po vzájemném zjištění svých představ
a očekávání, je možné pustit se do společné práce. Pokud máte odhodlání a chcete
i vy pomoci druhému člověku k životu ve
vztazích, rádi vás v centru Maltézské pomoci přivítáme.
Maltézská pomoc sídlí na adrese Wurmova 7, Olomouc. Více informací naleznete na
stránkách www.maltezskapomoc.cz. Své
dotazy můžete také směřovat na vedoucí
služby Lucii Švábovou na telefonním čísle
731 619 695 nebo na e-mailové adrese seni(red)
ori-ol@maltezskapomoc.cz.
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Nepostradatelná pomoc pro rodiny dětí s postižením

„Když jsem čekala své první vytoužené dítě,
bylo mi krásně. Vše bylo růžové,“ začíná
své vyprávění paní Lucie Kočová, maminka
dnes čtyřleté Barunky. „Potom přišel porod,
bez komplikací, ale maličkou po porodu
odnesli raději pod kyslík, měla potíže s dýcháním. Už jsem se těšila, až mi ji konečně
přinesou, ale začala jsem mít divný pocit.
Partner chodil nervózně po porodním sále,
a když odešel personál, sdělil mi, že Barunka má Downův syndrom. Ta chvíle byla
nejhorším momentem v mém životě, chtěla
jsem usnout a probudit se jinde.“
Vše se navíc odehrávalo o Vánocích, ve
chvílích, kdy se má rozdávat radost a štěstí.
„Personál nemocnice k nám byl velmi milý,
moc nás podpořili. Druhý den však Barunku odvezli do nemocnice v Brně, neboť ještě navíc zjistili, že má nemocné srdíčko. Byli
jsme na dně. Moje myšlenky byly tenkrát
hodně špatné, dnes se za některé i stydím
a lituji, že mě napadaly takové věci. Když
už jsme měli Barunku po Vánocích doma,
naše babička se přihlásila do jedné skupinky na Facebooku a povídala mi, jaké to jsou
úžasné děti a že prý ať se tam přihlásím. Ze
začátku jsem nechtěla o těchto věcech ani
slyšet, nechtěla jsem se s nikým stýkat a už
vůbec ne vidět děti s Downovým syndromem. Pořád jsem si myslela, že jsme jedni
z mála a že tyto děti se nerodí,“ popisuje

Foto archiv

Rodiče často nemají zkušenosti a naprosto netuší, jak žít s dítětem s postižením. To vše a mnohem víc se
naučí ve Středisku rané péče SPRP
Olomouc. Pomáhají zapůjčené pomůcky i rady ostatních. Následující
příběh dokládá, že to rodiče v začátcích, po sdělení nečekané diagnózy
dítěte, nemají vůbec jednoduché.

paní Kočová, jak se vyrovnávala s naprosto
novou situací.
Určitý zlom přišel poté, co rodina kontaktovala Středisko rané péče v Olomouci, které
se zaměřuje právě na pomoc rodinám pečujícím o dítě s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Funguje to tak, že
poradkyně rané péče pravidelně dojíždějí
přímo do rodin a poskytují dětem i rodičům
potřebnou podporu. Učí rodiče, jak mohou
své dítě vhodně stimulovat a podpořit jeho
vývoj, přinášejí a zapůjčují rodinám speciální
hračky a pomůcky. Často zprostředkovávají
potřebné informace o dalších odbornících,
na něž se rodiče mohou obrátit, o sociálních
příspěvcích, na které mají nárok, nebo o možnostech integrace. To vše zcela zdarma.
„Už ani nevím, jak jsme přišli na ranou péči,
ale bylo to pro mě vysvobození z toho zbytečného trápení. Zjistila jsem, že existují milí

lidé ochotní poradit, pomoci. Začala k nám
pravidelně jezdit poradkyně rané péče Lenka Šmerdová a najednou jsme v tom nebyli
sami. Poznali jsme se s rodinami, které mají
stejné starosti (dnes už vím, že i radosti). Ušli
jsme od té doby velký kus cesty, Barunka je
integrovaná v běžné mateřské školce a navíc
se nám narodil zdravý syn Tomášek. Díky
rané péči jsem poznala několik fajn lidiček
a skvělých dětí a to byl začátek k tomu, abych
pochopila, že moje dcera s Downovým syndromem je úžasná a dokonalá bytost, a já
jsem na ni opravdu pyšná a jsem šťastná, že
ji mám. Vlastně nejenom já, ale celá naše rodina i přátelé,“ uzavírá Lucie Kočová.
Pavla Matyášová, předsedkyně Společnosti
pro ranou péči a vedoucí jednoho z pracovišť v Olomouci, k tomu dodává: „Přestože
služby rané péče jsou v České republice dostupné už 25 let, mnoho lidí stále ještě neví,
o co se přesně jedná. Jde o terénní službu
určenou rodičům pečujícím o dítě s postižením v raném věku, tedy do sedmi let.
Obrátit se na nás mohou všichni rodiče, kterým se zdá, že ve vývoji jejich děťátka není
všechno v pořádku.“
Aby mohlo olomoucké středisko rané péče
reagovat na poptávku rodin, realizuje projekt nazvaný Spolu s námi. Díky němu
dochází k větší integraci rodin s dětmi
s tělesným, mentálním a kombinovaným
postižením do místní komunity, a to díky
konzultacím, které provádí poradkyně
rané péče a které jsou zaměřeny na sourozence postižených dětí. V rámci projektu
se kapacita pracoviště navýšila o 10 rodin
(red)
na celkových 70.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz

Společnost Mana se snaží zlepšit život duševně nemocným
Navázání spolupráce expertů působících
v oblasti péče o duševní zdraví na území
města Olomouce bylo hlavním cílem projektu s názvem Síťování Olomouc 2015, který realizovala obecně prospěšná společnost
Mana. Projekt reaguje na Strategii reformy
psychiatrické péče, kterou vydalo ministerstvo zdravotnictví. Její hlavní metou je zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním a zlepšení provázanosti zdravotních,
sociálních a dalších návazných služeb.
V druhé řadě je projekt Síťování Olomouc
2015 reakcí na stále více medializované
téma péče o duševně nemocné. „Mediální

obraz závažně duševně nemocného člověka je nevyvážený, do popředí zájmu vystupují excesy jednotlivců, hledají se rychlá
řešení v podobě odvolávání ředitelů psychiatrických nemocnic, navrhují se registry
duševně nemocných. Diskuzní platforma
odborníků naznačila řešení, kterým je možné se ubírat, aby proces zotavení pacientů
se závažným duševním onemocněním byl
efektivnější,“ říká Dagmar Říhová ze společnosti Mana.
V pracovní skupině se sešli zástupci NNO
poskytujících sociální služby, zástupci ambulantních a lůžkových zdravotnických zaříze-

ní působících v oboru psychiatrie a klinické
psychologie, zástupci samosprávních úřadů
z oddělení veřejného opatrovnictví, dále zástupci zaměstnavatelů, úřadu práce a samotných uživatelů psychiatrické péče.
Výstupem z projektu, podpořeného Evropským sociálním fondem a Ministerstvem
práce a sociálních věcí, je publikace Síťování Olomouc 2015. Zpráva o dostupnosti
a využitelnosti zdrojů podpory pro osoby
s duševním onemocněním je k dispozici na
(red)
www.manaol.cz.
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KŘÍŽOVKA

AFORISMUS:
ABY NEDOŠLO
K OMYLU –
(DOKONČENÍ
V TAJENCE).
3. ČÁST
TAJENKY

AUTOR:
-KAWI-

DOMÁCÍ
ZVÍŘE

ZNAČKA
DLAŽDIČEK

ČIDLO
ZRAKU

SPZ
MĚLNÍKA

ETYLALKOHOL

JMÉNO
(Z LATINY)

JMÉNO
KOMENSKÉHO

ČÁST TÝDNE

KOZÁČTÍ
NÁČELNÍCI

PRIMÁT

KDO STAVÍ

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY

1. ČÁST
TAJENKY
VÁLEČNÁ
ZBRAŇ
DRUH
PLACHETNICE

ZNOJ
PLAVIDLA

ZÁJMENNÉ
PŘÍSLOVCE

BEZPEČ.
TRHAVINA
VYDLABANÝ
OTVOR

STÁČET

POPĚVEK
TIHLE

V TENTO
DEN
POLITICKÉ
USKUPENÍ

OBILNINA

POHNUTKA
K ČINU
STRŽ

CHOBOTNATEC
SLOVENSKÉ
SÍDLO

ÚLOHA

DÁVATI
RADU
PENĚŽNÍ
ZÁRUKA

RUSKY
„OCEL“
NÁSTROJ
SEKÁČE

DOMÁCKY
OLGA

POLITICKÁ
ČINNOST

TĚLOCVIČNÁ NÁŘADÍ
PROSTOR
ZA SVĚTLEM

ANGLICKY
„TO“
MUŽSKÉ
JMÉNO

NÁPOJ
Z RÝŽE
VZ. OXIDU
CÍNATÉHO

HASNICE
SPZ MOSTU
365 DNÍ

CIZÍ MUŽ.
JMÉNO
STOVKA

RUSKY
„ŽIDLE“
NÁZEV
HLÁSKY L

SVĚTADÍL
SÍŇ
STAROŘECKÉHO
CHRÁMU

2. ČÁST
TAJENKY

RUSKY
„KACHNA“

ANGLICKY
„SAMOTNÝ“

HYBNÉ
ÚSTROJÍ
ZNAČKA
STRONCIA

PROUD
(BÁSNICKY)

POMŮCKY:
ALONE, IKE, IT,
SAP, UTKA

CHCETE NÁM NAPSAT?

Tajenku křížovky zasílejte do 7. 1. 2016 na adresu: Magistrát města
Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14,
nebo na e-mailovou adresu: martin.hala@olomouc.eu.

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

Správná tajenka z minulého čísla: IGOR BAREŠ.
Vylosovaným výhercem je Marek Zelený z Olomouce.
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Na náměstí se rozsvítila Naděje, mariánský sloup slavil jubileum

Přes padesát dárců krve převzalo v obřadní síni olomoucké radnice
z rukou primátora zlaté Janského medaile. Ty jim náleží za 40 bezpříspěvkových odběrů krve nebo některé z jejích složek. Společně s vedením Českého červeného kříže vyjádřil primátor Antonín Staněk těmto
dárcům krve velké poděkování a úctu. „Vaše krev už pomohla mnohým
zraněným či nemocným lidem a já se před vámi za tento nezištný skutek hluboce klaním. Krev se nedá koupit, nedá se vyrobit. Krev se musí
darovat. Proto moc doufám, že svým počínáním třeba oslovíte i další
lidi z vašeho okolí, kteří se také rozhodnou tímto způsobem pomáhat,“
řekl primátor přítomným dárcům. Novou formu poděkování dárcům
krve připravilo město od začátku prosince – mají možnost pořídit si
Kapka Pas, který za 300 korun slouží jako celoroční jízdenka na MHD.

Stovky olomouckých rodin se v sobotu v předvečer svátku sv. Mikuláše sešly na Horním náměstí, aby společně oslavily příchod dětem velmi
známé trojice – Mikuláše, čerta a anděla. S nadílkou pomohl i primátor města Olomouce Antonín Staněk. Poté, co děti dostaly drobné dárečky, následoval koncert Banjo Bandu Ivana Mládka a po setmění také krásný ohňostroj. Symbol letošních Vánoc, strom na Horním náměstí,
se slavnostně rozsvítil 22. listopadu. Dostal jméno Naděje.

Dne 4. prosince již tradičně proběhlo v prostorách olomoucké
radnice slavnostní vyhlášení nejlepších policistů a občanských zaměstnanců územního odboru Olomouc. Ocenění za pracovní úspěchy letošního roku si převzalo 21 policistů, čtyři policistky a jedna
občanská zaměstnankyně. Dalších deset policistů a jedna policistka
převzali medaile za věrnost 1., 2. a 3. stupně. Na závěr předal vedoucí územní skupiny Olomouc Mezinárodní policejní asociace Michal Dokoupil a sekretář Petr Čunderle primátorovi města Olomouce
Antonínu Staňkovi čestnou medaili jako poděkování za spolupráci
a podporu pochodu věnovanému k uctění památky za zesnulé policisty v Olomouckém kraji, který se uskutečnil 19. září 2015.

Adventní setkání u obnoveného barokního mariánského sloupu zažilo Dolní náměstí v Olomouci. Setkání představitelů katolické církve
a města Olomouce s více než dvěma stovkami věřících se odehrálo při
příležitosti tří set let od zahájení stavby jedné z nejpůsobivějších památek v Olomouci. Morový sloup byl na Dolním náměstí budován od
roku 1715 do roku 1723 jako poděkování Panně Marii za ochranu před
morovou epidemií; stavba začala tedy přesně před třemi stoletími.
Hlavní díl prací odvedl Václav Render, který se současně jen o rok později začal věnovat stavbě většího sloupu Nejsvětější Trojice na Horním
náměstí. Na tvorbě kamenických prvků a soch světců se v obou případech podíleli ti nejlepší olomoučtí řemeslníci a umělci. V posledních
dvou letech byl sloup na Dolním náměstí znovu v péči restaurátorů.

Setkání olomouckých jubilantů v Moravském divadle se stalo už
tradicí. Komise pro občanské záležitosti každoročně připravuje
pro Olomoučany, kteří slaví významné životní jubileum, příjemné
kulturní odpoledne. Tentokrát si vystoupení dětí i členů baletu
Moravského divadla Olomouc vychutnalo přes 750 pětasedmdesátníků.Oslavencům zazpívaly děti z pěveckého souboru základní
školy Stupkova a zatančily holčičky z baletního studia Moravského
divadla. Poté si mohli všichni přítomní vychutnat krásné představení členů baletu Moravského divadla. Jubilanti dostali ke svému
výročí květiny a dárečky, které pro ně vyrobily děti olomouckých
základních škol.

Okresní kolo Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, které se
konalo pod záštitou ČOV a statutárního města Olomouce v dubnu
loňského roku, získalo prestižní titul. Během listopadové akce Sazka
olympijský víceboj kemp 2015 v Nymburku získalo ocenění Top akce
roku 2015. V praxi to znamená, že okresní kolo OVOV v Olomouci
bylo organizačně, sportovně i společensky nejlépe hodnocenou
akcí ze všech 77 okresních a 16 krajských kol, která proběhla v kalendářním roce 2015 na území České republiky. Sportovní závody
v šestiboji, kterých se zúčastnilo více než 300 žáků z 26 škol celého
olomouckého okresu, pořádala ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39 za
finančního přispění města Olomouce a ve spolupráci s celou řadou
organizací, které na akci zajistily bohatý doprovodný program. Organizátoři věří, že příští, v pořadí už pátý ročník bude stejně úspěšný.
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6x foto Blanka Martinovská
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