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Zpřístupnění školních hřišť
veřejnosti v září 2016:

ELEKTRONICKÉ AUKCE NEMOVITÝCH VĚCÍ
Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 9. 8. 2016
schválila záměry prodat níže uvedené nemovité věci z majetku statutárního města Olomouce formou veřejné elektronické
aukce:
Nemovitá věc

Minimální
kupní cena

č. 515/5 (byt 3 + 1) v domě Synkova
1. Jednotka
11, 13, 15 v Olomouci
č. 515/7 (byt 3 + 1) v domě Synkova
2. Jednotka
11, 13, 15 v Olomouci
č. 515/8 (byt 2 + 1) v domě Synkova
3. Jednotka
11, 13, 15
č. 515/10 (byt 1 + 1) v domě Synkova
4. Jednotka
11, 13, 15 v Olomouci

1 450 000 Kč
1 560 000 Kč
1 306 000 Kč
955 000 Kč

Termín
aukčního
kola
3. 10. 2016
v 10:00 h.
3. 10. 2016
ve 14:00 h.
4. 10. 2016
v 10:00 h.
4. 10. 2016
ve 14:00 h.

Registrace zájemců do
elektronických aukcí je možná v době od 23. 8. 2016 do
30. 9. 2016 do 10:00 hodin.
Elektronický aukční portál
pro registraci zájemců včetně podmínek elektronických
aukcí je přístupný na internetových stránkách statutárního města Olomouce.

Škola
ZŠ Rožňavská

pracovní dny
15.00–19.00

soboty, neděle a svátky
9.00–19.00

ZŠ Holečkova

16.00–19.00

9.00–19.00

ZŠ Rooseveltova

15.00–19.00/ zahrada

9.00–19.00 / zahrada

ZŠ Tererovo nám.

15.00–19.00

9.00–19.00

ZŠ Mozartova

16.00–19.00

9.00–19.00

ZŠ Holice

15.00–19.00

9.00–19.00

ZŠ Demlova

15.00–19.00

9.00–19.00

ZŠ Helsinská

15.00–19.00

9.00–19.00

ZŠ Heyrovského

16.00–19.00

9.00–19.00

ZŠ Zeyerova

15.00–19.00

9.00–19.00

ZŠ Spojenců

16.30–19.00

9.00–19.00

ZŠ Svatoplukova

16.30–19.00

9.00–19.00

MŠ Herrmannova

10.00–19.00

10.00–19.00

MŠ Svatoplukova

10.00–19.00

10.00–19.00

Na hřištích a sportovištích je možné u správce zapůjčit sportovní potřeby,
jako jsou míče na basketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky
na stolní tenis či volejbalové sítě.
Hřiště pro předškoláky při mateřské škole na ulici Ignáta Herrmanna na Lazcích
MŠ Herrmannova
MŠ Svatoplukova

www.olomouc.eu/eaukce

16.30–19.00
16.30–19.00

10.00–19.00
9.00–19.00

INZERCE

prevencevmobilu.cz

Klasická destilační technologie

Občas přijdu na poslední chvíli,
ale prevence v mobilu mi chodí včas!
Přejděte do 30. 9. 2016 k ČPZP a budeme
vám zasílat SMS k preventivním prohlídkám
ZDARMA.

Srdečně vás všechny zveme
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EDITORIAL
Milí čtenáři,
Tak jako
každé ráno
přemohou
denní paprsky
temnotu noci,
spatřilo světlo
světa další číslo
Olomouckých
listů.
Je po prázdninách a většině
dovolených. Je
čas na to, aby
se vše vrátilo do starých kolejí. Přinášíme Vám
celou řadu informací, které Vám mohou návrat
k všedním povinnostem zpestřit a zpříjemnit zábavou i poučením.
Dovíte se, co zajímavého se našlo při opravě městských hradeb a jak naši senioři ve
velkém budou slavit svůj mezinárodní den.
Samozřejmostí je podrobný program oslav Dnů
evropského dědictví, v rámci kterých proběhne
například komentovaná prohlídka židovského hřbitova za účasti nového ředitele Hřbitovů
města Olomouce, který má velké plány s jejich
obnovou.
Neméně důležitá je informace o rozběhu
čerpání téměř 5-ti miliard korun pro olomouckou aglomeraci. Tyto finance věřím napomohou všestranně výhodné spolupráci mezi
městy Olomouc, Přerov, Prostějov a dalším cca
240 menším sídlům v okolí, rozvíjet konkurence schopné podnikání, které přiláká investory
a nabídne především mladým zajímavou práci,
tak, aby nemuseli odcházet za lepšími výdělky
daleko od svých rodin.
V mnohých z nás koluje hanácká krev, tak
jistě s větším či menším odstupem sledujeme,
jak se na polích urodilo a sklidilo. Já mám
radost z každého metráku kvalitního ječmene
pro naše sladovny a pivovary, z každé vlečky
cukrovky pro naše cukrovary, brambor, pšenice, kukuřice a …. Zahrádkáři věřím mohou
s velkou nadějí připravovat sudy na kvas, v korunách stromů se to začíná, červenat, žloutnout
a hlavně modrat :-)
Hezké babí léto přeje
Ladislav Šnevajs, náměstek primátora

TIRÁŽ
▪ Olomoucké listy, časopis občanů statutárního města Olomouc, periodický tisk. 18. ročník. Vydává statutární město Olomouc – Rada města
Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc, IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Profi-tisk group s. r. o.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Poslední Přemyslovec
Václav III. byl zavražděn
v Olomouci před 710 lety
a jeho vraždu si připomeneme
v divadelním představení před
katedrálou sv. Václava v rámci
kulturního programu Dnů evropského dědictví (DED).

Oprava městských hradeb
skončila, odhalila kasematy

Císař František Josef I., který
byl v Olomouci dosazen na
trůn v roce 1848, zemřel před
100 lety a připomeneme si
jej v divadelním představení
v Arcibiskupském paláci (z programu DED).
Během DED vyvrcholí letošní oslavy 70. výročí obnovení Univerzity Palackého.
Sobotní program DED vyplní na Horním
náměstí koncerty hudebních skupin absolventů Univerzity Palackého.
Vědecká knihovna v Olomouci letos slaví
450. výročí nepřetržitého provozu.
V září tohoto roku uplyne 90 let od otevření
Husova sboru v Olomouci.

www.ded.olomouc.eu

Mobilní aplikace zlepší
třídění odpadu
Vidíte přeplněný nebo poškozený kontejner a chcete s tím něco udělat? Nově ho
můžete nahlásit pomocí aplikace, a to tak,
že ho vyfotíte. Aplikace se už postará o to,
aby se informace o poškozeném či přeplněném kontejneru dostala ke kompetentní
osobě. Potřebujete zjistit, kde je nejbližší
kontejner nebo sběrný dvůr? Potřebujete vědět, kam patří
daný typ odpadu,
nebo se dozvědět
více informací o tom,
jak třídit? Všechny
tyto informace máte
přehledně shrnuté
v aplikaci Třídění
odpadu v Olomouci.
Na mapě města jsou zobrazeny dostupné
kontejnery i sběrná střediska. Na informační stránce jsou veškeré údaje o třídění,
svozu a využití odpadu. Kontaktní stránka
pak uživatele nasměruje na kompetentní
osoby v oblasti nakládání s tříděným odpadem. Aplikace je k použití pro telefony
s operačním systémem iOS a Android pod
názvem „Třídění odpadu v Olomouci“.
Další možnost je stáhnout ji prostřednictvím QR kódu. 
(red)

Při rekonstrukci hradební zdi byly objeveny i kasematy – město je chce v budoucnu příležitostně zpřístupnit veřejnosti

Rekonstrukce části městského opevnění
v Pekární ulici skončila. Opravy zdi
odkryly kasematy, které dlouhé desítky
let nikdo neviděl. Náklady na renovaci
kulturní památky dosáhly 2,4 milionu
korun.
Hradební zeď byla v havarijním stavu
a její opravy začaly letos v březnu. Statické poruchy zdiva zapříčinil mimo jiné
i kořenový systém vzrostlého stromu.
Renovace se proto týkala jak části městského opevnění, tak podzemních kasematních prostor. „Při opravě a dobudovávání zbořených částí cihlových kleneb
se postupovalo stejnými metodami jako

před stovkami let,“ objasnil investiční
náměstek primátora Filip Žáček. Součástí stavebních prací byla i demolice
objektu bývalé prodejny vstupenek před
areálem letního kina a odstranění terénního násypu. Opravy se dočkal také
zděný plot mezi galerií Podkova a kurtinou. Zedníci jej částečně rozebrali a nahradili novým kovovým plotem. Oprava se týkala nejmladší části opevnění
v této lokalitě Olomouce, která pochází
z let 1810 až 1820. Naopak nejstarší část
fortifikace v tomto místě pochází už ze
13. století, jedná se o někdejší hranolovou věž, která dnes tvoří nároží podstatně mladší budovy Domu armády.  (red)

Nabídka pronájmu bytů po kompletní
rekonstrukci - Dolní náměstí 47, Olomouc

Dle rozhodnutí Rady města Olomouce
ze dne 3. 5. 2016 vznikne v domě Dolní
náměstí 47, Olomouc celkem 13 nových
malometrážních bytů. Realizace veřejné
zakázky stavební firmou právě probíhá,
očekávaný termín dokončení v 10/2016.
Sazba nájemného bude 100 Kč/m2/měsíc a přidělení bytů proběhne formou
tzv. „obálkové metody“, kde žadatelé budou v souladu s Pravidly pro přidělování
městských bytů moci nabídnout statutárnímu městu Olomouc uhrazení ceny za
uzavření nájemní smlouvy. Výše peněžité
jistoty (kauce) u bytů 1 + kk a 2 + kk činí
10.000 Kč, splatná před podpisem nájemní smlouvy. Bližší podrobnosti k termínům pro podání žádostí a formy nabídky ze strany zájemců budou zveřejněny
v dalších Olomouckých listech.
(red)

www.tsmo.cz, www.olomouctridi.cz
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Výše měsíčního nájemného a záloh na služby v domě
Dolní náměstí 47, Olomouc
Číslo bytu

Velikost

Plocha celkem

Nájemné + zálohy na služby
- měsíční
Zálohy na služby
Nájemné
- odhad na
100 Kč/m2
1 osobu

2. NP
1.
1 + kk
32,40
3 240
1 333
2.
2 + kk
50,50
5 050
1 695
3.
2 + kk
60,50
6 050
1 895
4.
2 + kk
89,00
8 900
2 465
5.
1 + kk
50,80
5 080
1 701
3. NP
6.
1 + kk
33,30
3 330
1 351
7.
2 + kk
58,90
5 890
1 863
8.
2 + kk
52,50
5 250
1 735
9.
2 + kk
63,70
6 370
1 959
10.
1 + kk
44,60
4 460
1 577
11.
1 + kk
43,00
4 300
1 545
4. NP
12.
2 + kk
82,40
8 240
2 333
13.
2 + kk
64,60
6 460
1 977
Záloha na každou další osobu: + 670 Kč/měsíc.
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Olomoucká aglomerace
je šancí i pro podnikatele

K největším akcím v rámci ITI je pokračování stavby tramvajové trati na Nové Sady

Podniky jsou už zvyklé žádat
o dotace z programů na celostátní
úrovni. Co nového mohou
nabídnout programy v rámci ITI
Olomoucké aglomerace?
Výzvy, které vypisujeme v rámci Olomoucké aglomerace, jsou ve srovnání
s těmi celostátními samozřejmě konkrétnější, jsou více zaměřené na potřeby našeho regionu. Na jednu stranu jsou v nich
alokovány menší objemy peněz než v programech, které administrují ministerstva
v Praze, na stranu druhou se ale uchazeč
o dotaci utká s výrazně menším okruhem
konkurentů. Šance získat dotaci je tudíž
o dost větší než u celostátních výzev.
Čeho se vlastně připravované výzvy
týkají? Kam se mají podnikatelé
obrátit, když o zapojení do výzvy
uvažují, ale chybí jim informace?
Přímo pro podnikatele se nabízí například projekty v oblasti inovací, pořízení
nových technologií, budování školicích
středisek či třeba na revitalizaci brownfieldů. Možností je celá řada, přičemž důraz je kladen na propojování potřeb podnikatelů, trhu práce a místních samospráv
v rámci aglomerace. Kromě infrastruktury pro rozvoj podnikání budou podpořeny
OLOMOUCKÉ LISTY | AKTUALITY 

projekty zaměřené na zkvalitnění dopravní a cyklistické infrastruktury, zvýšení
bezpečnosti v dopravě, vzdělávací projekty atd.
Pro podnikatele se momentálně připravuje sedm výzev, do nichž se během
podzimu mohou se svými projekty hlásit. Prvním krokem je oslovit některého
z tematických koordinátorů v rámci odboru evropských projektů olomouckého
magistrátu, kteří jim upřesní podmínky
pro zpracování tzv. projektového záměru.
Jeho zpracování je předpokladem pro získání dotace. Kontakty, harmonogram výzev a další informace podnikatelé najdou
na webových stránkách.
O Olomoucké aglomeraci toho
obyvatelé včetně podnikatelů asi
zatím příliš neví. Jak jim chcete
celý projekt přiblížit?
Olomoucká aglomerace už není jen
technickým termínem. Jedná se o fungující útvar, jehož tři největší města, Olomouc,
Prostějov a Přerov, dobře spolupracují.
Obyvatelům chceme říct, že prostřednictvím Olomoucké aglomerace se dá realizovat množství projektů, které skutečně
zlepší kvalitu života. Jde o to, že zde v regionu víme lépe, které věci nás pálí a kam je
třeba investovat. Dlouhodobým záměrem
je využít rozvojový potenciál území a vybudovat atraktivní a konkurenceschopnou
aglomeraci. To obnáší podporu investic do
veřejné a podnikatelské infrastruktury, na
vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Třeba
perfektně fungující doprava mezi největšími městy aglomerace je přesně takovým
krokem, který má velkou šanci zlepšit život obyvatel regionu. V každém městě se
nabízí jiný typ pracovních pozic a s fungující dopravou je vše jednodušší. 
(red)

www.olomoucka-aglomerace.eu
WWW.OLOMOUC.EU
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Získávají se dotace snadněji z Prahy, nebo
z regionu? Ve srovnání s ministerskými
kancelářemi v Praze je pohled z Olomouce
nepochybně bližší, což je výhoda dotačních
výzev Olomoucké aglomerace. Celek, který
zahrnuje tři velká středomoravská města
a řadu měst a obcí menších, právě vypisuje
výzvy pro čerpání dotací z Integrovaných
teritoriálních investic (ITI). V Olomouci tato
oblast spadá do gesce náměstka primátora
Ladislava Šnevajse. Zeptali jsme se ho, co
konkrétního vlastně tyto výzvy nabídnou
podnikatelům.

Foto | archiv

Centrum Semafor naučí jízdě na elektrokolech
Centrum Semafor, které se specializuje na dopravní výchovu, připravovalo po
celou dobu prázdnin volnočasové aktivity pro děti a mládež. Nastávající program
bude jako obvykle zaměřen na vzdělávání
školáků. Podzimní novinkou ale budou
lekce určené seniorům spojené s výukou
jízdy na elektrokolech. Bicykl s elektrickým pohonem je možné v centru Semafor
i zapůjčit. „Podle statistik přibylo hodně
úrazů a nehod seniorů na elektrokolech.
Tato kola jezdí rychle a mají specifické
ovládání i jízdní vlastnosti. Obzvláště
obtížná může být jízda na kolech s pohonem v předním náboji. Proto chceme
především seniorům nabídnout možnost
se s jízdou na elektrokole seznámit dříve,
než si ho zakoupí,“ vysvětluje pohnutky
k pořádání speciálních lekcí manažer
centra Semafor Josef Línek.
Od září připravují v centru Semafor
i kurzy k nové vyhlášce o dopravních
značkách. Na 22. září v rámci světového

Foto | PČ

Více jak 350 dětí navštívili strážníci
Městské policie Olomouc na letních dětských táborech v Olomouci a blízkém
okolí. Strážníci prezentovali svoji činnost
nejen na klasických, ale i příměstských
táborech, které byly tematicky zaměřeny.
Pro děti všech věkových kategorií byly
připraveny nejrůznější zábavné hry, jako
„Chyť si svého zloděje“, skládání nábojnic na čas a puzzle s policejní tematikou.
Větší děti pak zaujala laserová střelnice,
velkým lákadlem byl protiúderový komplet pořádkové jednotky a prohlídka služebního vozidla. Strážníci také dětem při
besedách, které byly součástí prezentací,
přiblížili náplň práce strážníka a připomněli dětem zásady bezpečného chování v silničním provozu, protože v letních
měsících dochází k většímu počtu dopravních nehod. Na závěr každý z účastníků obdržel drobnost v podobě upomínkových předmětů. 
(red)
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Dne bez aut je naplánováno vyvrcholení dopravní soutěže rodinných týmů

Foto | Centrum Semafor

– Grand Prix Semafor, které se zúčastní
paralympijský tým cyklistů. 
(red)

Oddělení exekucí úspěšně vymáhá
pohledávky

Léto se strážníky

Strážníci navštívili děti na táborech

Představení elektrokol veřejnosti v rámci prázdninové akce Rodina na cestách 

Přes osm tisíc případů a více než dvanáct a půl tisíce pohledávek řešilo do letošního pololetí oddělení exekucí olomouckého magistrátu. To vzniklo v roce 2013
s cílem soustředit vymáhání pohledávek
do jednoho místa magistrátu a současně
snížit finanční, a tedy i sociální dopady
exekuce na samotné dlužníky.
K 30. červnu bylo oddělení exekucí předáno k vymáhání celkem 12 558 pohledávek v celkovém objemu 25 688 825 korun,
což představuje
celkem 8 196 vymáhacích případů. Počet zcela
vymožených případů činil ke stejnému datu celkem
2 181 v celkovém
objemu
3 991 628 korun,
což je asi o milion
více než souhrn z konce minulého roku.
V průběhu prvního pololetí roku 2016
bylo prostřednictvím oddělení exekucí vymoženo 373 případů v celkovém objemu
1 075 066 korun. Za dobu svého fungování, tedy od 1. ledna 2013, vymohlo oddělení již téměř 4 miliony korun.
Největší počet vymáhaných pohledávek pochází z ekonomického odboru
(1 898 pohledávek v objemu 572 210 Kč)
a z odboru správních činností, jehož součástí je přestupkové oddělení (1 477 pohledávek v objemu 381 800 Kč). Co do
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výše vymožených částek však vítězí odbor agendy řidičů a motorových vozidel
(1 364 pohledávek v objemu 1 430 710 Kč)
a Městská policie Olomouc (7 317 pohledávek v objemu 1 187 000 Kč).
Oddělení exekucí pohledávky týkající se jednoho dlužníka slučuje, což vede
ke snížení počtu vymáhacích případů
přibližně o jednu třetinu. Jeden vymáhací případ v sobě tedy může zahrnovat
několik předaných pohledávek. „Oddělení
exekucí
vymáhá pohlepohledávek
dávky u dlužníků, u nichž zjistí
zaměstnavatele
milionu
nebo plátce jikorun
ných příjmů, stejně jako informapřípadů
ce o prostředcích
na bankovních
účtech dlužníků.
Současně pohledávky týkající se jednoho dlužníka slučuje, což jednoznačně
vede k nižším sociálním dopadům na samotné dlužníky. K předání pohledávek
exekutorskému úřadu přistupujeme, až
pokud nezjistíme žádný majetek dlužníka,“ vysvětluje výhody exekutorského
oddělení ekonomický náměstek primátora Martin Major. Prostřednictvím
soudního exekutora bylo za první pololetí letošního roku vymoženo 217 pohledávek v celkovém objemu téměř 640 tisíc
korun. 
(red)

12 558
25,7
8 196
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Svaz bojovníků pečuje o pomníky
Reality pro vás

II. ETAPA

Rezervováno již 90% bytů,
kolaudace konec roku 2016
Původní pomník před a po zásahu restaurátora

Olomoucká okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu tradičně
pečuje o vzhled pomníků a pietních míst
v Olomouci a okolí. K tomuto účelu posledních několik let využívá významnou
část dotačních prostředků, které na její
činnost ze svého rozpočtu uvolňuje Olomoucký kraj. V letošním roce organizace zajistila generální obnovu pomníčku
hrdinů, kteří v květnu roku 1945 položili své životy při osvobozovacích bojích
v Olomouci. Pomníček byl na dnešní
Masarykově třídě u řeky Moravy vztyčen

Foto | DH

v 50. letech minulého století z iniciativy
Svazu protifašistických bojovníků, jehož
je Český svaz bojovníků za svobodu nástupnickou organizací. Vzhledem k nekvalitnímu materiálu a špatnému stavu
objektu bylo možné k jeho radikální obnově přistoupit jen díky ochotě a nadšení majitele kamenické dílny v Medlově
pana Miroslava Zmeškala, který nesl významnou část nákladů. Restaurátorské
práce, při kterých pomníček získal zcela
novou podobu, byly dokončeny počátkem měsíce srpna. 
(red)

III. ETAPA
Byty v prodeji, kolaudace duben 2017
• jen 20% záloha, doplatek
po kolaudaci
• atraktivní a vyhledávaná lokalita
• velké balkony a terasy
• vysoký standard domů i bytů

Olomouc bude hostit více
než 60 zástupců cestovních kanceláří
Česká centrála cestovního ruchu připravila na konec září odborný seminář pro
zástupce cestovních kanceláří z celého světa nazvaný Travel Trade Day 2016, který se
bude konat právě v barokní Olomouci. Výběr místa konání předznamenává marketingové téma agentury CzechTourism pro
rok 2017 - Baroko všemi smysly. Registrace na akci určené výhradně odborníkům

Pro více informací o projektu
Holandská čtvrť volejte

774 322 407
holandska@dachi.cz

probíhá prostřednictvím agentury CzechTourism. „Kromě odborného programu
čeká účastníky také prohlídka města
Olomouce a okolí, což je pro město i kraj
velkým přínosem,“ řekl náměstek Pavel
Urbášek, zodpovědný za cestovní ruch. Na
organizaci akce se podílí Střední Morava,
sdružení cestovního ruchu, město Olomouc a Olomoucký kraj. 
(red)

Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na

www.holandska-ctvrt.cz

Nové byty
Slavonínské zahrady

Hřbitovy města Olomouce vede nový ředitel

OLOMOUCKÉ LISTY | AKTUALITY

INZERCE RV1600229/07

V čele Hřbitovů města Olomouce stanul od 15. srpna Ing. Evžen Horáček.
Ve vyhlášeném výběrovém řízení uspěl v konkurenci dalších pěti
uchazečů. „Pan Horáček předložil nejpřesvědčivější koncepci další činnosti
organizace, a to včetně návrhů na zkvalitnění poskytovaných služeb
i nových forem prezentace příspěvkové organizace,“ uvádí náměstek
primátora a předseda výběrové komise Ladislav Šnevajs.

WWW.OLOMOUC.EU

Již v prodeji!

Tel.: 733 530 932
DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc
tel.: 800 154 723, 585 224 559
dachi@dachi.cz | www.dachi.cz

Dny evropského dědictví | PROGRAM
5.–11. září 2016 | www.ded.olomouc.eu
ORFEUS

Orfeus – Jiří a Otto Bubeníček & SKUTR
čtvrtek 8. září | 19:00 | Pavilon A Výstaviště Flora
světová premiéra inscenace inspirovaná řeckou mytologií
autor, choreografie: Jiří a Otto Bubeníček, autor, režie SKUTR
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, Jiří a Otto Bubeníček.

PROGRAM

Koncerty
sobota 10. září | 10:00–21:00 | Horní náměstí
hudební skupiny, které jsou spojeny s Univerzitou
Palackého. No Distance Paradise, Flash the Readies, Hope
Astronaut, Sugar and Spice Holding Company, Hotsy Totsy
Five, Sabrage, Loco Poco, Underpass, Dirty Old Dogs, Fly
Tomorrow a další...
Tancelář se představuje
sobota 10. září | Horní náměstí
vystoupení pole dance olomoucké taneční školy Tancelář
www.tancelar.cz
Olomouc má koule | pétanque na náměstí
5.–10. září | 10:00–20:00 | Horní náměstí
koncerty & doprovodný program
Evropský trh
7.–10. září | 10:00–20:00 | Horní náměstí
představení gastronomie a výrobků z evropských zemí
koncerty & doprovodný program
maj design
7.–11. září | 10.00–18.00 | vila Primavesi
výstava českého designu a módy, první prodejní přehlídka
designových produktů v Olomouci: hračky z dílny Libuše
Niklové, keramické holinky Maxima Velčovského, módní
doplňky současných českých značek, originální papírové
výrobky z dílen Voala, Papírna a Parapet Books&Pápera
www.maj.productions
Výstava Umění ve veřejném prostoru Olomouce
1945–1989
7.–11. září | kino Metropol
výstava mapující výtvarné prvky na území města
Olomouce vzniklé po druhé světové válce
Olomoucké knižní trhy & burza učebnic
8.–11. září | 9:00–18:00 | Dolní náměstí
tradiční knižní a antikvariátní trhy spojené s burzou
www.kniznitrhy.cz

PechaKucha Night Olomouc vol. 12
pátek 9. září | 20:20 | kino Metropol
prezentace na téma architektury, urbanismu a veřejného
prostoru, návštěvníky čeká desítka kreativních
prezentujících... !
www.pechakucha.org/cities/olomouc
Ukaž, že jsi silný jak Frištenský
neděle 11. září | 10:00–18:00 | Korunní pevnůstka
sportovně-zábavní den k poctě Gustava Frištenského
www.pevnostolomouc.cz
Promenádní koncert
neděle 11. září | 16:00 | Smetanovy sady, altán
u fontány
New Street Band
ukončení sezóny promenádních koncertů
promenadnikoncerty.olomouc.eu

PAMÁTKY

Dny otevřených památek
10.–11. září
zpřístupnění olomouckých památek, institucí
a zajímavých objektů, komentované prohlídky
& doprovodný program
Komentované prohlídky & procházky
5.–11. září
netradiční prohlídky pozoruhodných míst se zajímavými
osobnostmi
K Hromovu dubu – cestou poznání odkazů našich
předků
úterý 6. září & středa 7. září | 15:00 & sobota
10. září | 10:00 | Černovír
komentované prohlídky nových krajinných prvků
Rodinných hájů, provádí Jiří Košík & PaedDr. Rudolf
Hradečný | organizuje Senior–Activity | sraz na parkovišti
Klášterního Hradiska, trasa vede mimo dopravní
ruch | délka 5,5 km až k autobusové zastávce DPMO
v Chomoutově, účast volná
Olomoučtí ostrostřelci a jejich střelnice
středa 7. září | 17:00 | ASO park Na Střelnici
komentovaná prohlídka o historii parku a bývalé
měšťanské střelnici, provádí Ing. Roman Gronský, účast
volná

Řeka má duši
6.–11. září | řeka Morava
multižánrový festival v přístavišti OLOLODI Kordulky
19:00–24:00 | noční plavby osvíceným korytem
10.–11. 9. | nasvícení a projekce historického koryta řeky
11. 9. | 21:00 | scénicko-divadelní představení
www.plavbyolomouc.cz

Příběhy neředínského hřbitova
čtvrtek 8. září | 15:00, 17:00 | Ústřední hřbitov
v Neředíně
prohlídky o vzniku a proměnách největšího olomouckého
hřbitova a jeho vztahu k olomoucké historii se zaměřením
na židovský hřbitov, provádí PhDr. Milan Tichák &
RNDr. Ladislav Šnevajs, sraz u historické (spodní) hlavní
hřbitovní brány, nutnost registrace v informačním centru
– maximum 30 osob

Streetart Festival
8.–11. září
výstavy, workshop a exhibice graffiti a street-art
9. ročník největšího festivalu v České republice
www.streetart-festival.cz

Do přírody ve městě | Do starého Neředína s Malou
liškou
sobota 10. září | 9:30 | Neředín
komentovaná vycházka pro zájemce všeho věku i celou
rodinu do staré části Neředína, která si zachovala původní
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ráz olomouckých předměstí a hanácké vesnice | konec
vycházky je plánován do 12:00, sraz na konečné tramvají
u krematoria
www.prirodavemeste.cz/neredin
Otevřená radnice
pátek 9. září | 21:00–23:00
Noční prohlídky radnice s výstupem na věž
vstupné 50 Kč
sobota 10. září | 10:00–16:00
Prohlídka reprezentativních prostor radnice, kaple,
výstup na věž, vstup volný
sobota 10. září | 10:00–11:00
Prohlídka pracovny primátora
setkání s primátorem Antonínem Staňkem v jeho
pracovně
sobota 10. září | 10:30, 11:30 | obřadní síň
Setkání s Charlesem Wildou, komentované prohlídky
fresek v obřadní síni, vstup volný
Umění na olomouckých sídlištích
neděle 11. září | 14:00 | tř. Míru
Cykloprojížďka po olomouckých sídlištích zaměřená
na umělecké objekty, sochy a mozaiky ve veřejném
prostoru. Chodíme kolem nich každý den, kdo je však
jejich autorem? A za jakých okolností vznikaly? Provázejí
autoři připravovaného průvodce po umění ve veřejném
prostoru Olomouce z let 1945-1989, sraz na třídě Míru
u tramvajové zastávky U Kovárny

LAFAYETTOVSKÉ SLAVNOSTI

7.–10. září | Divadlo v autentických historických
kulisách | divadelní představení Jana Sulovského
o olomouckých osobnostech
Jan Sulovský: Causa Karel Sabina
středa 7. září | 19:00 | sklepení Správního archivu
Armády ČR, náměstí Republiky 4
Jan Sulovský: Václav III. – O historii jedné
královraždy
pátek 9. září | 20:30 | před katedrálou sv. Václava
Jan Sulovský: Začalo to v Olomouci
sobota 10. září | 19:00 | slavnostní sál
Arcibiskupského paláce
V inscenacích účinkují herci Moravského divadla Olomouc:
Lenka Kočišová, Jaroslav Krejčí, Václav Bahník, Vladimír
Hrabal a Petr Kubes.
Vstupné: v předprodeji 100 Kč | předprodej v Informačním
centru Olomouc, podloubí radnice | na místě: 120 Kč
Olomoucké Lafayettovské slavnosti pořádá Agentura
Lafayette, o.s., ve spolupráci se statutárním městem
Olomouc, Arcibiskupstvím olomouckým, římskokatolickou farností a Moravským divadlem Olomouc
www.ded.olomouc.eu/lafayette

www.ded.olomouc.eu
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Dny evropského dědictví
odemknou brány památek

TŘI OTÁZKY PRO...
Náměstka
primátora Pavla
Urbáška, v jehož
kompetenci je odbor vnějších vztahů a informací
a odbory školství
a kultury.
Jaké novinky
přinesou letošní Dny evropského
dědictví v Olomouci?
Letos je toho opravdu mnoho. Začínáme světovou premiérou baletu bratří
Bubeníčků. Rád bych ale zmínil i představení Lafayettovských slavností - divadelní představení o olomouckých osobnostech se odehrávají v autentických
kulisách. Poprvé pak veřejnost v rámci festivalu Řeka má duši zažije noční
plavby osvíceným korytem Moravy.

Světová premiéra baletního představení,
noční prohlídky radnice, řada koncertů,
výstav a trhů – to jsou jen některá z lákadel
letošního ročníku Dnů evropského dědictví.
Odstartují 5. září sportovním utkáním
v pétanque na Horním náměstí – Olomouc
má koule. Následujících sedm dní bude
trvat komponovaný program pro obyvatele
i turisty.
Dny evropského dědictví každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti
brány zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven,
technických památek a militarií, budov,
soukromých objektů a dalších prostor,
v nichž je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. Dávají možnost navštívit i památky a místa jindy
nepřístupná.
Jde o významnou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akci konanou v České republice od roku 1991,
jejímž cílem je hledání cest ke kořenům

naší, evropské i světové civilizace. V rámci DED jsou proto pořádány nejrůznější
doprovodné akce - přednášky, koncerty,
divadelní představení, městské slavnosti,
trhy, ale i soutěže a sportovní klání pod
širým nebem.

Balet, prohlídky památek, koncerty,
divadlo i procházky

Největším lákadlem z kulturního programu letošního ročníku v Olomouci je
bezesporu premiéra baletního představení Orfeus, inspirovaného řeckou mytologií. Představení slavných bratří Bubeníčků
bylo vyprodáno během několika desítek
minut. Celé město ale ožije koncerty, divadlem i gastronomickými trhy na několik
dní. Připravena je řada komentovaných
prohlídek a procházek po jindy nepřístupných památkách, institucích a zajímavých
objektech, a dokonce cykloprojížďka věnovaná umění ve veřejném prostoru. Podrobné a aktuální informace z programu
najdete na webových stránkách. 
(red)

www.ded.olomouc.cz

Dny evropského dědictví trvají
7 dní a zahrnují spoustu různých
akcí. Co je největším úskalím při
tvorbě programu?
Program je velmi pestrý a na jeho
organizaci a realizaci se podílí mnoho
lidí a institucí. Nejvíce času zabere zpřístupnění mnoha desítek institucí a zajímavých objektů.
Co mohou čekat návštěvníci příští rok?
DED se staly oblíbeným svátkem
památek. Každým rokem se jich zpřístupňuje více a více a lidé se dostanou
do jinak uzavřených míst. Letošní program je úzce provázán se srazem absolventů Univerzity Palackého. Očekává
se mnohatisícová návštěva absolventů
univerzity.
V příštím roce chystáme unikátní
večer, který má pracovní název To nejlepší z Moravského divadla a Moravské
filharmonie. Více ale teď neprozradím,
těšte se na příští rok.

RV1600233/08

RV 1600943/01
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Bohumil Šíp: Hledáme společný pohled na problémy
Představujeme práci Komise městské části Olomouc–Chválkovice
Chválkovice byly na počátku součástí
velehradského kláštera, jako samostatná
obec začaly fungovat v roce 1850, krátce
poté byly pojaty do obranného systému
města. K Olomouci patří od roku 1921.
Předseda komise městské části Bohumil Šíp
říká, že dnešní obyvatelé čtvrti jsou aktivní
a zvídaví.
Pane předsedo, čím se může KMČ
Olomouc-Chválkovice pochlubit?
Daří se vám vycházet vstříc
požadavkům občanů?
Práce komise naší městské části je
hlavně o nalezení společného pohledu na
řešení problémů a na priority, které chceme realizovat. Domnívám se, že se nám
daří vycházet vstříc požadavkům občanů
a většinu z nich k jejich spokojenosti buďto vyřešit, nebo posunout do další fáze
realizace.
Jaké investiční akce vás v nejbližší
době čekají?
Chtěli bychom uskutečnit rekonstrukci venkovního prostoru kolem kostela svaté Barbory na Selském náměstí.
Prostor kolem kostela
by měl být vydlážděn,
za kostelem a v přilehlé ulici by měla přibýt
parkovací stání pro návštěvníky kostela a bohoslužeb. Z pohledu
naší městské části by
se mělo jednat o jednu
z největších investičních akcí za poslední
roky. Myslíme si, že si
rekonstrukci jak chválkovičtí občané, tak návštěvníci města, kteří
přes Selské náměstí
třeba jen projíždějí, za- Bohumil Šíp
slouží. Doufáme také,
že se podaří zadání projektu výstavby
dlouho odkládané nové hasičské zbrojnice ve Chválkovicích, který jsme byli
původně rozhodnuti podpořit finančním
příspěvkem a který se nyní díky iniciativě vedení města úspěšně rozbíhá.
Jaké akce pořádáte pro své
spoluobčany, jaká bývá účast?
Společně s výborem tělocvičné jednoty
Sokol
Olomouc-Chválkovice
a Sborem dobrovolných hasičů Chválkovice pořádáme každoročně během
roku několik akcí - lampiónový průvod
v předvečer výročí vzniku samostatného československého státu, který má ve
Chválkovicích letitou tradici a účastní se
jej přibližně sto dvacet občanů s dětmi,
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Kde se pořádá většina místních akcí? No přece na fotbalovém hřišti

Foto | archív KMČ

dále sportovní odpoledne se zábavným
programem nebo vánoční koncert. Rýsuje se také další spolupráce s místním
fotbalovým
klubem
SK Chválkovice. Jinak
naše městská část žije
bohatým společenským
i sportovním životem.
Několikrát ročně se zde
hrají loutková představení pro děti v malém
sále sokolovny, během
zimní sezóny se tu konají v sokolovně společenské plesy, v létě se těší
velkému zájmu místních
i přespolních sportovní
přebory a akce pořádané chválkovickými haFoto | archiv B. Šípa siči a fotbalisty v jejich
areálech.
Jakými způsoby informujete
občany o činnosti komise?
Příležitostně vydáváte věstník
Chválkovický hlasatel, jaké na něj
máte ohlasy?
Kromě tradičních vývěsek a informací
zveřejňovaných v sekci komisí městských
částí na webových stránkách statutárního města jde nejvíce informací za občany přes členy komise naší městské části.
Městská část Olomouc-Chválkovice je
stále místem, kde se většina občanů navzájem zná, a tak při každodenním kontaktu je výměna informací nejen o činnosti komise, ale i o jiných událostech
nejrychlejší. Chválkovický hlasatel si
během let získal své pravidelné čtenáře
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a ohlasy na jeho vydávání máme velmi
příznivé. V loňském roce jsme navýšili
počet vydávaných výtisků, v elektronické podobě jsou předchozí čísla ke stažení
na webových stránkách města. V jednotlivých číslech se snažíme připomenout
vždy něco z historie Chválkovic, představit zajímavé osobnosti spjaté s místní částí a přinést informace o činnosti komise
městské části. Občané si žádají další vydání a byli by jistě rádi, pokud by hlasatel
vycházel několikrát ročně. Vše je ale závislé na financích, které komise bohužel
nemůže vydávat jen na tisk hlasatele.
S jakými požadavky se na
vás nejčastěji obracejí vaši
spoluobčané?
Jedná se zejména o žádosti o údržbu
veřejné zeleně nebo o opravy chodníků
a laviček. Občané Chválkovic se ale velmi aktivně zajímají i o problémy, které
jsou spojené s dopady na jejich životní
prostor a na lokalitu Chválkovic, jako je
hluk z provozovny, která nakládá s kovovým odpadem v Železniční ulici, plánovaná výstavba dalšího kovošrotu v ulici
Na Zákopě nebo plánovaná výstavba
tangenty a její vliv na budoucí dopravní
obslužnost a dopravní spojení směrem
na Kopeček. 
(red)
Olomoucké listy postupně
zveřejňují rozhovory s předsedy
KMČ podle jejich očíslování.
V říjnovém vydání představíme
KMČ Olomouc–Lazce.
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Další bezpečné přechody
v Hodolanech
Dva nové bezpečné přechody pro chodce
vzniknou do konce roku v Hodolanech.
Práce začaly začátkem září. Další přechod
pro chodce a místo pro přecházení pak
přibude ještě poblíž Klášterního Hradiska.
Nutnost nákladně rekonstruovat přechody pro pěší či budovat nové vyplývá
z nové legislativy i z tlaku Dopravního
inspektorátu Policie ČR na uvádění starších přechodů do souladu se stávající
normou. Město už letos vybudovalo tři
nové a plně vyhovující přechody přes
frekventovanou komunikaci v Hodolanech. „Právě v této městské části, která
byla postižena rušením nevyhovujících
přechodů, začnou brzy práce na přechodech nových. Práce mají začít na začátku září, vybraná firma si v závěru srpna
už převzala staveniště,“ říká primátor
Antonín Staněk. Prvním z nových dopravních opatření je nový přechod pro
chodce v ulici Divišova u ústí do ulice
Bystrovanská. Vybudování přechodu na
tomto místě bude stát skoro 1,8 milionu
korun, městu se na stavbu podařilo získat dotaci od Olomouckého kraje.
Jen o kousek dál, v ulici dr. Milady
Horákové, vznikne místo pro přecházení. „Zde bude nejprve rozšířena stávající
komunikace, aby uprostřed mohl vzniknout ostrůvek. Právě středový ostrůvek
pak zvýší bezpečnost pro přecházející
chodce,“ vysvětluje náměstek primátora Filip Žáček. Celkové náklady na tyto
úpravy jsou 1,22 milionu korun.
Do konce tohoto roku vznikne nový
přechod ještě u autobusové zastávky

UZAVÍRKY
Probíhající a předpokládané uzavírky
na území statutárního města Olomouce
Do 15. 9. 2016 úplná
uzavírka části ul. Na Zákopě (od žel. přejezdu
po ul. Železniční)
Do 30. 11. 2016 částečná uzavírka
Velkomoravská – oprava mostu přes Moravu
Do 31. 12. 2016 částečná uzavírka Slovenská
5. 9. – 9. 9. 2016 úplná a částečná uzavírka ul.
Na Vozovce – výměna plynovodu
12. 9. – 16. 9. 2016 úplná uzavírka ul.
Polívkova – výměna plynovodu
Do 9. 9. 2016 úplná uzavírka cyklostezky
Štítného – Wolkerova – výměna kabelů VN
Podrobný popis uzavírek najdete na stránkách http://www.olomouc.eu/portal/dopravni-aktuality a http://www.dopravniinfo.cz/

www.dopravniinfo.cz

Přechody v Hodolanech zmizely, ty nové budou bezpečnější a podle
současných norem
Foto | AJ

Klášterní Hradisko v ulici Jablonského,
poblíž křižovatky s příjezdovou cestou
k Vojenské nemocnici Olomouc. Zároveň s přechodem vznikne i nový chodník
k nemocnici v délce asi 100 metrů, jehož
součástí bude i další místo pro přecházení. Celkové výdaje na tento projekt činí
1,4 milionu korun. Současně probíhá
příprava projektové dokumentace na několik dalších přechodů na různých místech Olomouce. 
(red)

Tylovu a Dánskou
čekají úpravy
Ulice Tylovu a Dánskou oživí opravy
chodníků a řidiči se dočkají jiného uspořádání parkovacích stání včetně nových stojanů pro kola. Umožní to nový režim, který
v těchto ulicích město zavede. „Chystanou
revitalizací prostoru obou ulic, která bude
řešit parkování rezidentů a přinese větší
pohodlí chodcům, navíc vyhovíme i požadavku Komise městské části Olomouc–
střed,“ řekl primátor Antonín Staněk.
Náklady jsou odhadnuty na 1,2 milionu korun, stavební práce začnou v příštím
roce.
(red)

EXKLUZIVNÍ PREMIÉRA IMPOZANTNÍ VÝSTAVY, ZE KTERÉ SE VÁM ZATAJÍ DECH.
OLOMOUCKÉ LISTY | ROZVOJ MĚSTA 
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Studenti navrhli městu, jak by mohlo vypadat
okolí řeky Moravy
Návrh, který se může hodit. Přesně to
připravili studenti Univerzity Palackého
a Mendelovy univerzity, když se pokusili
vyřešit krajinářskou studii v rámci chystané
třetí etapy protipovodňových opatření
Olomouce. Městu nabídli způsob, jak by šlo
funkčně využít území kolem řeky Moravy
u Klášterního Hradiska. Řešení poskytli
i krajskému úřadu a Povodí Moravy.
„Studie navrhuje změny funkčního
využití ploch, koncept je doplněn stavebními prvky a úpravami, které dodají návrhu komplexnost, jak po stránce
prostupnosti krajiny a ekologických vazeb, tak podpoří rekreační využití ploch
v okolí řeky Moravy. Jedním z pozitivních dopadů je vytvoření nového propojení pro pěší a cyklisty kolem řeky
Moravy s napojením na fungující cyklostezku,“ popsal výsledek studentského
workshopu Bořivoj Šarapatka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, který v něm vidí možnosti
využití pro veřejnost. „Úprava břehového profilu v intravilánu zlepší podmínky

obyvatel a návštěvníků ve vazbě na přímý kontakt s vodou. Naproti lazeckého
sídliště navrhují studenti úpravu koryta
a vytvoření mírně klesající travnaté pláže napojené na cyklostezku, která může
přilákat místní obyvatele k řece. Pamatováno je i na lodní dopravu k Hradisku,
kde bude osazeno molo a lidé se budou
moci na území dostat i po vodě,“ vysvětlil Šarapatka. Náměstek olomouckého

primátora Aleš Jakubec návrh studentů
vítá. „Určitě nám bude užitečný a využijeme jej při přípravě studií, které budou
řešit protipovodňová opatření v této lokalitě. Jsou to návrhy, které jsou blízké lidem, protože mají odbourávat zdi a zpříjemňovat jim životní prostředí. Budou to
ekonomicky náročnější varianty, takže je
musíme posoudit i z tohoto hlediska,“ zamyslel se náměstek Jakubec.
(red)

INZERCE

20
NEJLEPŠÍ NÁKUPY V ROCE

Sleva 20% dámské a pánské
spodní a noční prádlo všech značek

30
Sleva 30% na dámskou módu

30
20

CENTEX OLOMOUC

Pavelčáková 1, 779 00 Olomouc
Otevírací doba:
ST
ČT
PÁ
SO

14.9.
15.9.
16.9.
17.9.

od 9:00 – 18:00 hod.
od 9:00 – 18:00 hod.
od 9:00 – 19:00 hod.
od 9:00 – 12:00 hod.

V naši prodejně
najdete

RV00923/01

www.centex.cz

velký výběr halenek, sukní, šatů,
kalhot, ale i dámského a pánského
spodního prádla včetně nočního,
několika známých značek.
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Průzkum dopravního chování ukázal, jak se
Olomoučané přepravují
Během dubna a května letošního roku
proběhl v Olomouci průzkum dopravního chování obyvatel, který je součástí
Plánu udržitelné mobility města, důležitého strategického dokumentu, který
připravuje Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., pro město Olomouc. Plán městské mobility si klade za cíl dát do souladu
požadavky dopravy, zdraví a kvality života
obyvatelstva a jejich životního prostředí.

44
40

% domácností
nevlastní auto
% domácností
nevlastní kolo

Průzkum spočíval v dotazníkovém šetření, které se uskutečnilo na náhodně
vybraném vzorku 1076 domácností na
území města. Dopravní plán tak může zohlednit dopravní potřeby všech věkových
kategorií obyvatel, kteří se po území města pohybují. Několik základních údajů
přinášíme už v tomto článku.

V pracovních dnech je 28 % všech
našich cest v délce do 1 km, 30 % pak do
2,5 km a dalších 23 % do 5 km. Celkem
81 % má délku do 5 km. Na svých cestách nejraději chodíme pěšky (33 %),
pak rádi jezdíme autem (30 %) a také
veřejnou hromadnou dopravuo - VHD
(29 %) a nejméně často používáme jízdní kolo (6 %). Poměr auto vs. VHD, pěší
a kolo vychází na evropský průměr velmi dobře – 30 : 70.
Pokud bychom ale brali v úvahu jen
cesty do práce, pak už vede auto (44 %),
následuje VHD (28 %), chůze (18 %) a na
posledním místě je kolo (7 %). Na nákupy
pak převažuje chůze (46 %) a následuje
auto (30 %). Celkem v poměru 44 : 56.
Naopak pokud je naším cílem škola, dominuje VHD (39 %) a chůze (38 %). Auto
je používáno jen z 18 %.
„Čísla naznačují, že nejméně populárním dopravním prostředkem je jízdní
kolo. Můžeme se tedy ptát, proč tomu tak
je. Zajímavostí na adresu kola ale může
být fakt, že pokud Olomoučané jedou
do práce o víkendu, tak ve 14 % případů

použijí právě kolo. S výsledky šetření budeme ještě pracovat a dále je analyzovat,“
říká k průzkumu náměstek primátora
Aleš Jakubec. S kompletními výsledky se
budete moct seznámit na webovém portále Spokojená Olomouc. 
(red)

www.olomouc.dobramesta.cz
VEŘEJNÁ BESEDA
Zveme veřejnost na veřejnou besedu na
téma „Výsledky dopravního chování Olomoučanů a jejich vliv na plán dopravy
v Olomouci“.
Zasedací sál MMOL v Hynaisově ulici 10,
20. září v 17:00 hodin.

www.olomouc.eu

V Dělnické ulici se bude
parkovat lépe

INZERCE

Ještě během listopadu letošního roku mohou Olomoučané
počítat s rozšířením počtu parkovacích míst v ulici Dělnické
poblíž Terrerova náměstí. Průjezd i parkování tam totiž po většinu dne bývají velmi nesnadné. „Tato lokalita se dlouhodobě
potýká s nedostatkem
parkovacích
míst, který má řešit
připravovaná investiční akce. Výsledkem bude rozšíření
stávajících kapacit
na 89 parkovacích
míst a také stavební
úpravy komunikací
a veřejných prostranství směřující
ke zlepšení obslužnosti ulice Dělnická
a okolí Tererova náměstí, což pomůže nejen tamním obyvatelům, ale i žákům a rodičům zdejší základní školy,“ říká náměstek primátora Filip Žáček.
Práce začnou už od poloviny září a výsledkem bude nejen
navýšení parkovacích míst, ale součástí úprav bude i výstavba
bezbariérových přechodů silnice, úpravy živičných komunikací,
přilehlých chodníků a zelených pásů na ulici Dělnická, a to na
spojnici mezi třídou Svornosti a ulicí U Kovárny. Současně proběhne vykácení a výsadba nové zeleně v okolí těchto parkovacích míst, odvodnění ploch a úprava veřejného osvětlení. Stavba
si z rozpočtu města vyžádá téměř 4 miliony korun.
(red)

Přímo v srdci města
Patříte ke střední či starší generaci a držíte krok s módou?
Rádi se oblékáte kvalitně a módně, ale v běžných
obchodech těžko hledáte něco na sebe? Přijďte se podívat
do prodejny CENTEX v Pavelčákově ulici u Horního náměstíuvidíte, jak zajímavá a cenově dostupná nabídka tu na vás
čeká!
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„Nejlepší nákupy jsou u nás,
vyzkoušejte si to,“ zve vás CENTEX

Nové kolekce co tři týdny
Naši zákazníci si cení tradiční české značky. Důvod je
prostý – české velikosti prostě „sedí“. Celý módní sortiment
nakupujeme přímo od výrobců, a tak vše nabízíme za velmi
příznivé ceny. Navíc s novou kolekcí halenek, sukní, kalhot,
šatů, svetrů, bund a doplňků přicházíme každé tři týdny.

RV1600923/02

Centrum splněných přání
Vybírat si a nakupovat z pohodlí domova vám nově umožní
e-shop, jehož spuštění právě připravujeme. Velkým lákadlem
jsou také slevové akce i na nové kolekce zboží od známých
značek, jako jsou PLEAS, SASSA a módní konfekce CENTEX.
Ta nejnovější začíná právě teď – 14. září.
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Škola – základ života
Statutární město Olomouc je zřizovatelem
25 základních a 48 mateřských škol.
Tyto školy tvoří 19 právních subjektů –
základních škol a 12 právních subjektů –
mateřských škol. Město prostřednictvím
svého odboru školství, coby zřizovatel,
vytváří podmínky pro zajištění výchovně
vzdělávacího procesu v těchto školách
především poskytováním finančních
prostředků na energie, údržbu a opravy,
nákup vybavení škol, školních jídelen,
školních zahrad a hřišť.
Kromě škol zřizovaných městem Olomouc působí na území města celá řada
mateřských i základních škol, které jsou
zřizovány soukromými subjekty, církví
nebo Olomouckým krajem. Všechna tato
zařízení rozšiřují kapacity škol nabízené
statutárním městem Olomouc a svými
vzdělávacími programy a speciálním zaměřením umožňují rodičům vybrat pro
jejich dítě školu, která splní jejich požadavky a představy a umožní jejich dítěti
bez problémů absolvovat ať už předškolní, tak povinnou školní docházku.
„V čase letních prázdnin se ve školách připravovali na nový školní rok,
probíhaly běžné údržbářské práce i větší
opravy, jako například malování, opravy podlah, dveří, z větších akcí výměny
oken, opravy sociálního zařízení, opravy elektroinstalace, výměna výtahu za
bezbariérový apod. Údržbu si vyžádaly
i venkovní prostory, zejména zahrady
mateřských škol. Na tyto akce měly školy ve svých rozpočtech vyčleněno bezmála 20 mil. Kč,“ přibližuje investice do
městských škol a školek vedoucí odboru školství Hana Fantová. K největším

Slavnostní sál Základní školy Komenium se dočká kompletního restaurování 

Foto | BM

investičním akcím, které se nedají provádět během školního roku, byla rekonstrukce kanalizace v základní škole
na sv. Kopečku nebo částečná oprava
fasády na základní škole Svatoplukova
a I. etapa revitalizace zahrady při mateřské škole Mozartova 22.
Významnou akcí je restaurování nástěnných maleb slavnostního sálu v základní škole Komenium v centru města,
která byla zahájena na jaře letošního
roku 1. etapou – opravou stropu a fabionového zaklenutí po římsu včetně rekonstrukce lustru. V průběhu dalších
etap bude opraven celý sál, který bude
následně sloužit nejen pro potřeby školy, ale i k využití pro slavnostní události pořádané např. statutárním městem
Olomouc.

Výsledkem všech prací prováděných
během letních prázdnin je příjemné
a bezpečné školní prostředí pro žáky
i pedagogy, v němž následně stráví ve
školních třídách společných 10 měsíců
do dalších prázdnin. 
(red)

www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi/odbor
KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Kapacita ZŠ 	
12 000 míst
V září 2016 mělo
nastoupit do 1. tříd	1 214 žáků
Kapacita MŠ 	
3 700 míst
V září 2016 bylo přijato	 904 dětí

Čtenářům odpovídá vedoucí odboru školství MMOL Hana Fantová
V posledních letech dochází k častému rušení
a znovuotevírání oddělení MŠ a tříd ZŠ – jak
to bude vypadat v budoucnosti? P. Z.
V minulosti docházelo
ve většině případů k rušení
mateřských škol zejména
z důvodu navrácení objektu
restituentům. Dnes se ale
daří reagovat na poptávku po místech v mateřinkách jednoduchými přestavbami třeba
školnických bytů a podobně. I třídy na
základních školách operativně měníme
z oddělení družin a odborných učeben
na běžné třídy dle potřeby. Podle dostupných údajů budou počty dětí, které
mají nastoupit do 1. tříd v následujících
5 letech, v podstatě vyrovnané. I přesto
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počítáme s rozšiřováním
kapacit některých škol.
Letos v dubnu byla vydána novela školského
zákona, která nastavuje
nově povinnost předškolního vzdělávání. Co
to znamená pro město
jako zřizovatele? F. H.
Novela zákona zavádí od 1. 1. 2017 povinnost
předškolního
vzdělávání
pro děti poslední rok před
nástupem na základní školu. Město připravuje vydání vyhlášky o školských
obvodech MŠ a pokračuje v rozšiřování
kapacit MŠ. O změnách budeme včas veřejnost informovat.
V Olomouci působí několik soukromých základních škol. Jak

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

město vnímá tyto školy jako zřizovatel základních škol? A. A.
Statutární město Olomouc samozřejmě ví o existenci těchto škol a vnímá je
spíše jako volbu pro rodiče a jejich děti
než jako konkurenci svých škol, v nichž
je poskytováno kvalitní vzdělání a bezpečné a příjemné pracovní prostředí.

www.prorodinu.olomouc.eu
ZEPTÁME SE ZA VÁS
V příštím čísle Olomouckých listů představíme Lesy města Olomouce, a. s. Naším
prostřednictvím můžete položit otázku
řediteli této společnosti. Svůj dotaz zašlete na e-mail redakce@olomouckelisty.cz
nejpozději do 23. 9. 2016.
MĚSTSKÉ ORGANIZACE | OLOMOUCKÉ LISTY

Varhanní festival se blíží
Mezinárodní varhanní festival Olomouc se koná každoročně od roku 1969.
Za dobu své existence si získal přízeň
laické i odborné veřejnosti celého světa. Přední světoví interpreti koncertují v chrámu svatého Mořice na slavných Englerových varhanách. Festival
před 48 lety založil Antonín Schindler
(†2010), dlouholetý člen a spoluzakladatel Moravské filharmonie. Po celou
dobu byl jeho prezidentem i dramaturgem. Moravská filharmonie navazuje na
jeho dlouholetou práci a nadále zůstává
pořadatelem.
Letošní ročník festivalu proběhne od
5. do 15. září. Posluchači se mohou těšit
na 5 koncertů, na kterých vystoupí renomovaní umělci z České republiky i ze
zahraničí. Hvězdou festivalu je titulární
varhaník pařížské katedrály Notre-Dame Olivier Latry, který se po osmi letech
představí olomouckému publiku již podruhé. Festival zahájí vynikající mladý
český varhaník Pavel Svoboda – laureát
soutěží Pražské jaro a Bach-Wettbewerb
Leipzig. Nevšední zážitek přinesou i další interpreti: Giampaolo di Rosa (Itálie),
Władysław Szymański (Polsko) a Sergio
Orabona (Německo). Hlavním tématem
celého 48. ročníku je jméno skladatele

Během koncertů mohou návštěvníci díky projekčním plátnům sledovat varhaníka při hraní 

romantické varhanní tvorby Maxe Regera, od jehož smrti letos uplyne 100 let.
V chrámu sv. Mořice se 15. 9. také uskuteční živé vysílání Českého rozhlasu Vltava. Pořad s názvem TELEFONOTÉKA
je věnován festivalu a hostem bude Olivier Latry. Během všech koncertů jsou
v přední části kostela nainstalována dvě
projekční plátna, na která se přenáší
obraz z kůru. Diváci tak mohou sledovat varhaníka při hře. Pro zájemce jsou

Foto | MFO

připraveny také komentované prohlídky
varhan, na kterých budou moci prozkoumat i nitro tohoto unikátního nástroje.
Vstupenky na koncerty i varhanní
prohlídky jsou v prodeji v podloubí radnice nebo 1 hodinu na místě před koncertem. V kostele nejsou místa značená,
proto je dobré přijít včas a najít si optimální místo k sezení. 
(red)

www.mfo.cz

INZERCE

Hubněte jako slavní
Tel.: 588 880 200

BMX
Skateboard
Kolobežky
17. 9. od 13:00

Mé právo na zdravou krásu
Potřebujete se zbavit přebytečného tuku, ale zatím všechny
pokusy selhaly? Svěřte se do péče odborníků na olomoucké
Klinice estetické medicíny Kliniky Švýcarské, kteří nabízejí
bezbolestnou liposukci unikátním přístrojem VANQUISH.
Po prvním ošetření se sníží obvod pasu v průměru o 1 až
2 procenta.

FREESTYLE
NAROZENINY

K vysněné postavě pomohl VANQUISH i herečce Jitce
Asterové. „Během čtyř půlhodinových terapií jsem shodila
osm centimetrů v pase, což bych za tak krátkou dobu sama
nikdy nedokázala. Žádné změny v jídelníčku jsem nedělala,
jen jsem pila mnohem víc vody, aby tuk odcházel z těla ven,“
popsala své zkušenosti herečka.

Nejlepší sportovci z CR Vám predvedou
nezapomenutelnou freestyle show.

/ Olomouc city
mojecity.cz
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

*Změna programu vyhrazena.

OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 
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CMYK / .ai
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Facebook “f ” Logo
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Kulturní program
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
11. 9., 19:00 Slavnostní zahájení sezony 2016/2017,
Galavečer
12. 9., 19:00 Wolfgang Amadeus Mozart - Kouzelná flétna,
opera ve dvou dějstvích, K
13. 9., 19:00 Rudolf Piskáček - Perly panny Serafínky,
lidová hra o třech dějstvích, opereta Rodinné divadlo, L
14. 9., 19:00 Emmerich Kálmán - Hraběnka Marica,
klasická opereta, senioři -30 %
15. 9., 19:00 Robert Balogh - QUEEN - The show must go on!
Příběh o Freddiem Mercurym, Balet, D
16. 9., 19:00 Jakub Nvota, Michaela Doleželová - Robin Hood, Klobouk s peřím,
luk a kamizola, ale myslivec to není, Činohra, Premiéra, P
17. 9., 16:00 Gioacchino Rossini - Lazebník sevillský,
komická opera, ZO
18. 9., 16:00 Marius von Mayenburg – Kámen, Nevrátí se,
činohra, Senioři -30%, YO
19. 9., 19:00 Robert Balogh - QUEEN - The show must go on!
Příběh o Freddiem Mercurym, balet, A
20. 9., 19:00 Aram Chačaturjan – Spartakus,
balet z historie antického Říma
21. 9., 19:00 Jakub Nvota, Michaela Doleželová - Robin Hood, Klobouk s peřím,
luk a kamizola, ale myslivec to není,
činohra, C
22. 9., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová - Když se zhasne,
mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…, Činohra
23. 9., 19:00 Martin McDonagh - Poručík z Inishmoru,
teroristická groteska o lásce ke kočkám, činohra, V
24. 9., 19:00 Jakub Nvota, Michaela Doleželová - Robin Hood, Klobouk s peřím,
luk a kamizola, ale myslivec to není, činohra, X
25. 9., 14:30 Giuseppe Verdi – Rigoletto,
opera ve třech dějstvích, NO
27. 9., 19:00 Martin McDonagh - Poručík z Inishmoru,
teroristická groteska o lásce ke kočkám, činohra, B
28. 9., 19:00 Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů,
skoro bleší cirkus, Činohra
29. 9., 19:00 Petr Iljič Čajkovskij - Labutí jezero,
perla klasického baletu
29. 9., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny, kde je humor,
je i naděje, činohra
30. 9., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová - Když se zhasne,
mrazivá komedie

Duše v pohybu
je plná emocí a inspirace
Baletní představení jako terapeutický zážitek, plný emocí,
právě to je Duše v pohybu, kterou opět po delší odmlce představí sdružení Balet Globa. Lidé s různými handicapy připravili pod vedením zkušených baletních mistrů Moniky a Valerije
Globy taneční představní, které ukazuje, že pro vyjádření silných pocitů není v uměleckém světě na překážku ani invalidní
vozík. Mimořádně silné představení, které sklidilo celou řadu
ocenění, se odehraje 17. září od 19 hodin ve Vlastivědném muzeu Olomouc. 
(red)

www.moravskedivadlo.cz

RV 1600942/01

INZERCE
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Prohlídky pro zájemce tel.: 777 600 043
KULTURA | OLOMOUCKÉ LISTY

RV 1600936/01

RV 11600949/01

Prodej rodinného činžovního domu
v Olomouci na Dolním náměstí s jedním
bytem s terasou.
V přízemí obchod s výnosem z nájmu.



5. září – 10. října

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

6. 9., 18.00 Divadlo hudby: Jindřich Štreit a Arek Gola: Slezsko
v dokumentární fotografii, talkshow.
Vstup volný
13. 9., 19.00 Mozarteum: Mládí - Cyklus Současný artový film, La Giovinezza,
Itálie, Francie, Švýcarsko, Velká Británie, 2015. 124 min, režie: P. Sorrentino.
Vstupné 30/60 Kč
14. 9., 17.00 Mozarteum: Středověk v literatuře pro děti i dospělé: Jak psát
(a nepsat) o „době temna“, přednáška, beseda. Vstup volný
13. 9., 19.00 Divadlo hudby: Vladimíra Dvořáková: Krajiny mého srdce, 416.
vernisáž, koncert. Výstava Vladimíry Dvořákové představí její tvorbu z poslední doby,
vernisáž doprovodí osobitým koncertem holešovská šansoniérka Heda Pěňová, které
nedávno vyšlo cd Vůně všelijaké. Vstup volný
15. 9., 18.00 Divadlo hudby: Lenka Sýkorová – Postkonceptuální přesahy
v české kresbě,
přednáška, prezentace publikace. Vstup volný
16. 9., 18.30 Mozarteum: Lea Vítková zve na… Tango Argentino – od Buenos
Aires po Montevideo, koncert.
Vstupné 50 Kč
16. 9., 19.00 Divadlo hudby: Olivy vs. Hosté, divadelní improvizace.
Vstupné 150 Kč
17. 9., 17.00 Muzeum moderního umění: Kavárny, salony a veřejný prostor:
proměny společenského a politického života, sociologická procházka Olomoucí.
Procházku povedou socioložky Lenka Slepičková a Barbora Vacková, sraz je před
budovou Muzea moderního umění v Denisově ulici. Vstup volný
20. 9., 16.00 Arcidiecézní muzeum: Olomoucká obrazárna IV. / Evropské malířství
19. století z olomouckých sbírek, komentovaná prohlídka s Marií Mžykovou.
Vstup volný
21. 9., 16.30 Muzeum moderního umění: Uhlem, štětcem, skalpelem.
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Ivo Binderem. Vstup volný
26. 9., 19.00 Divadlo hudby: DH v DH s Jindřichem Štreitem, talkshow.
Vstupné 100 Kč
27. 9., 18.00 Café 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje,
hostem je Petr Martínek, sólista opery a operety Moravského divadla Olomouc.
Vstupné 50 Kč
27. 9., 19.00 Mozarteum: Sonia Delaunay, Umělec & člověk | Osobnosti
světového malířství. Vstup volný
29. 9., 16.30 Muzeum moderního umění: Exotická krajina,
workshop pro děti od 6 do 12 let. Vstup volný, rezervace nutná! soukupova@olmuart.cz,
585 514 299
29. 9., 19.00 Mozarteum Podzimní festival duchovní hudby, filmové návraty.
Záznam koncertu - Podzimní festival duchovní hudby v roce 2012 v kostele Panny
Marie Sněžné. Vstupné 50 Kč

22. 9., 13:00 1. abonentní koncert cyklu A , Reduta
Fantastický zahajovací koncert sezony
H. Berlioz: Letní noci písňový cyklus
H. Berlioz: Fantastická symfonie
6. 10., 19:00 1. abonentní koncert cyklu B, Reduta
Velký symfonik Johannes Brahms
v 9.30 veřejná generální zkouška (vstupenky v podloubí radnice nebo na místě
		
od 9.00)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy předehra
F. Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll
J. Brahms: Symfonie č. 3 F dur
Vstupenky na koncerty MFO (i veřejné generálky) v prodeji v infocentru v podloubí radnice
týden před konáním koncertu.
Spolek pro komorní hudbu
Předplatné lze zajistit 26. – 27. 9. od 14 do 16 hodin ve festivalové kanceláři MFO nebo
hodinu před zahájením koncertu 3. 10.
19. 9., 19:00 Sergio Orabona varhany, sv Mořic
J. S. Bach, Ch. M . Widor, M. Reger, koncert se koná v rámci Mezinárodního
varhanního festivalu Olomouc. Vstup na tento koncert pro abonenty SPKH na průkazy
z minulé sezony.
3. 10., 19: Lukáš Klánský – klavír, Reduta
J. S. Bach, J. V. H. Voříšek, F. Chopin		
Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě hodinu před koncertem.

www.mfo.cz

MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
OLOMOUC 2016 – chrám sv. Mořice 19:00
5. 9.
8. 9.
12. 9.
15. 9.
19. 9.

www.olmuart.cz

PAVEL SVOBODA
GIAMPAOLO DI ROSA
WLADYSLAW SZYMANSKI
OLIVIER LATRY
SERGIO ORABONA
www.mfo.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU V PODLOUBÍ OLOMOUCKÉ RADNICE
INZERCE

MORA MORAVIA, s.r.o.
se sídlem v Hlubočkách – Mariánském Údolí,

hledá zaměstnance těchto profesí:

OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK NA MONTÁŽI

Požadujeme SOU nebo SPŠ strojního zaměření.
Vítány jsou zkušenosti s obsluhou CNC strojů,
prací na postupových lisech a jejich seřizováním.

Požadujeme základní vzdělání, případně
SOU nebo SPŠ technického zaměření.
Manuální zručnost.

Nabízíme:
5 týdnů dovolené, dotované stravování, firemní benefity a zázemí stabilní společnosti
WWW.OLOMOUC.EU

RV 1600925/01

Kontakt:
E-mail personalni@mora.cz
Telefon 585 166 960
585 167 600

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK NA LISOVNĚ
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Setkání Hanáků – festival krojů, tanců, písní a tradic
Stovky členů národopisných tanečních
a hudebních souborů v hanáckých krojích
se představí během Setkání Hanáků
s hejtmanem Olomouckého kraje ve středu
28. září 2016 v Olomouci. Šestý ročník
akce nabídne kromě krojovaného průvodu
městem či vystoupení jednotlivých
hanáckých souborů také vítání Marie
Terezie v největší vojenské pevnosti
na Hané, krojovou poradnu, speciální
litovelské pivo Hanák, vystoupení
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou nebo
Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Uvítání Marie Terezie na Hané, v němž
do Olomouce císařovna zavítá na návštěvu vojenské pevnosti. Téměř stovka
krojovaných účinkujících z celé Hané ji
pozdraví jedinečným tancem „cófavá“
a současně přesvědčí, že i „v Holomóci
na placi só tam vojáci“. Na hlavní scéně
pak bude následovat přehlídka dětských
i věkem zralých zpěváků lidových písní
a koncert ojedinělého hudebního seskupení Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
Záměrem letošního ročníku Setkání
Hanáků je pozvat do Olomouce nejen členy národopisných souborů a muzik, ale
v rámci kampaně „Přijďte v kroji“ se setkat také s patrioty z celého regionu, kteří Hanou za svůj domov považují a mají
doma ještě původní kroj, byť nekompletní. Pokud dorazí tito Hanáci v lidovém
oděvu do informačního stánku na Horním náměstí, získají stylovou odměnu
a atraktivní poukázky od partnerů akce.
Navíc pro ně bude po celý den otevřena
krojová poradna, kde se zájemci dozví,
jak o kroj pečovat.
Součástí festivalu Hanáků bude také
farmářský trh a nabídka tradičních rukodělných výrobků, komentované prohlídky expozice o Hané ve Vlastivědném
muzeu Olomouc, speciální program
v Pevnosti poznání nebo krátká inspekční návštěva Marie Terezie ve vojenském
ležení v Korunní pevnůstce. 
(red)

VI. Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje se uskuteční ve středu
28. září 2016 v Olomouci, kam po Velké
Bystřici, Doloplazech, Tovačově, Prostějově a Zábřehu doputoval festival hanáckých tradic. Program ale začíná už o den
dříve, kdy od 19:30 na olomouckém Horním náměstí svůj tanečně-hudební program O zbojníkovi představí Vojenský
umělecký soubor Ondráš z Brna. Účinkovat v něm bude téměř stovka tanečníků,
hudebníků a zpěváků.
Přímo ve středu 28. 9. pak Olomoučany probudí dechovky v ulicích města,
jedna bude vyhrávat také přímo z historické tramvaje. Samotné Setkání Hanáků
začne v 9 hodin ráno lidovými zpěvy Hanáckého mužského sboru Rovina a mší
v kostele sv. Michala s účastí krojovaných

Hanáků. V 11 hodin vyjde z Korunní pevnůstky průvod Hanáků.
Na Horním náměstí pak před hlavním
pódiem proběhne slavnostní zahájení.
Po naražení prvního soudku speciálního
litovelského piva Hanák a společné písni všech krojovaných Hanáků se začnou
jednotlivé hanácké soubory představovat
na Dolním náměstí.
Jedním z hlavních bodů dramaturgie
letošního Setkání Hanáků s hejtmanem
Olomouckého kraje bude od 14 hodin

Promluvte si s cizincem

23. Podzimní festival duchovní hudby

Vědecká knihovna v Olomouci a Europe Direct Olomouc pořádají u příležitosti
Evropského dne jazyků už druhý ročník
akce s názvem Speak-dating. Ve čtvrtek
22. září od 15 do 18 hodin na Horním náměstí v Olomouci si mohou návštěvníci
procvičit své jazykové znalosti nebo vyzkoušet zcela nový cizí jazyk cestou z práce nebo z nákupů. Během Speak-datingu
si může každý sednout na pět až deset minut k učiteli cizího jazyka a popovídat si
s ním v jeho řeči nebo se naučit pár frází.
Na výběr bude 12 jazyků včetně češtiny
pro cizince. 
(red)

Autentické předvedení Bachovy Mše
h moll, mimořádné Requiem skladatele
Andrewa Lloyda Webbera i slavná
Beethovenova 9. symfonie tvoří
součást programu letošního
23. Podzimního festivalu duchovní hudby. Nově
k němu bude patřit i pocta klasikovi jazzu Johnu
Coltraneovi.
Festival
zahájí
25. září soubor Musica
Florea v chrámu sv. Michala. Nabídne posluchačům Mši h moll Johanna Sebastiana Bacha,
která patří k nejvýznamnějším skladbám evropské
hudební tradice. V Arcidiecézním muzeu je na 29. září připraven KINOKONCERT - záznamu
fenomenálního koncertu z roku 2012
Requiem A. Lloyda Webera, veřejnosti
v celé úplnosti neznámé dílo, které vzbudilo velký ohlas. V neděli 2. října rozezní
prostory chrámu sv. Mořice dvě mimořádné duchovní skladby, a to komorní
Stabat Mater L. Boccheriniho pro sólový
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hlas a smyčcový orchestr a v Čechách
v podstatě neinterpretovaná Missa Sancta č. 1 Es dur letošního dvojitého
jubilanta Carla Marii von Webera. Další koncerty jsou připraveny v chrámu Panny Marie
Sněžné a na Klášterním
Hradisku se připravuje na
8. října letošní festivalová premiéra, kterou bude
jazzová pocta jednomu
z nejvýznačnějších představitelů tohoto žánru
Johnu Coltraneovi. Zazní v interpretaci souboru
František Kop Quartet,
jehož vedoucí je i autorem
celovečerní skladby. Festival uzavře další z významných
skladeb evropské hudby, 9. symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou nastuduje s Moravskou filharmonií
Olomouc, Českým filharmonickým sborem Brno a špičkovými sólisty a v dómu
sv. Václava dne 15. října provede dirigent
Jaromír M. Krygel. 
(red)

www.podzimni-festival.cz
KULTURA | OLOMOUCKÉ LISTY

Mezinárodní den seniorů v Olomouci
Mezinárodní den seniorů, který každoročně připadá na 1. října, je věnován
našim rodičům a prarodičům. Je to den,
který má poukázat na problémy, s nimiž
se musejí senioři potýkat. V mládí si jen
málokdo z nás uvědomuje, že stáří je součástí i našeho života. Jen my však můžeme ovlivnit, jakým způsobem budeme
tuto etapu života prožívat.

Není ostuda být senior, seniorka

Přestože je stárnutí nevyhnutelné,
přijmout svůj věk není často jednoduché. „Často se setkávám s komentáři

typu: ‚Já se necítím být senior, ještě se
necítím, abych chodila do klubu pro seniory.‘ Přitom slovo senior přece není
samo o sobě nic omezujícího nebo nálepkujícího. Označujeme tak lidi od 50,
někdy až od 75 let věku. Vždyť dnes platí
senioři mezi vážené zákazníky, na které
cílí reklamní agentury, výrobci elektroniky nebo cestovní kanceláře. Raději
se budu dívat na to, jak žiji a co dělám
pro sebe a druhé, než na to, zda se cítím,
nebo necítím být seniorem. Nebojte se
tedy přijít podívat do našich klubů a promluvit si i s námi o svých představách

ohledně aktivit pro seniory ve městě,“
dodává k programu náměstek primátora
Ladislav Šnevajs.
Město Olomouc zřizuje a provozuje
celkem dvacet klubů pro seniory a jednu
klubovnu. Město tak reaguje na narůstající počet seniorů ve městě a nabízí jim
prostřednictvím klubů aktivní trávení
volného času. Protože počítačová gramotnost je dnes běžná ve všech věkových
kategoriích, je letošní hlavní novinkou
nový informační web pro seniory.  (red)

Filipovská a další. Vstupné 200 Kč, předprodej v Českém rozhlase Olomouc, Horní nám. 21.

pro členy klubu pro seniory statutárního
města Olomouce.

www.proseniory.olomouc.eu

Akce ke dni seniorů začínají 13. září
Cestopárty – Alentejo
V budově na náměstí Republiky se ve
středu 15. září v 17 hodin uskuteční další
díl z cyklu cestopisných podvečerů CESTOPÁRTY. Tentokrát budeme cestovat
na pomezí Portugalska a Španělska do
regionu Alentejo.
13. 9. Den otevřených dveří klubu
pro seniory I. P. Pavlova 69, 10:00–
16:00 (bývalá Jalta)
Prohlídka prostor a zodpovězení otázek
kolem seniorů a klubů pro seniory
v Olomouci samozřejmostí.
16. 9. Nábřeží řeky Moravy,
Šmeralova 12, plavby lodí
+ soutěže, 10:00–14:00
Vědomostní i sportovní disciplíny, které nebudou nijak náročné, plavba lodí po
řece Moravě, ochutnávka regionálního
piva, zkouška Ološlapu a další program.
21. 9. Reduta Horní náměstí
– koncert 17:00
Slovem provází Eduard Hrubeš, hudební doprovod zajišťuje Rozhlasový Big
Band Gustava Broma. Vystoupí Richard
Adam, Josef Zíma, Karel Štědrý, Pavlína

21. 9. Sv. Kopeček – branný závod
Městská policie Olomouc vás srdečně zve na branný závod pro seniory. Na
soutěž je nutné se přihlásit předem na
tel. 585 209 504 v pracovní dny od 13:00
do 14:30 hodin nebo na e-mailové adrese: vladimira.markova@mp-olomouc.cz,
a to nejpozději do 14. 9. 2016.
Mše na Sv. Kopečku pro seniory či
speciální prohlídka zázemí kina
včetně promítání zdarma.
6. 10. Komentovaná prohlídka
zázemí Aquaparku Olomouc, 10:00
a dále dle zájmu.
Prohlídka míst, kam se běžní návštěvníci nepodívají, seznámení s novinkami,
které Aquapark Olomouc chystá pro své
návštěvníky. Na prohlídku je nutno se
přihlásit předem na e-mailové adrese
zdislav.dolecek@olomouc.eu.
10. 10. Moravské divadlo Olomouc,
14:00 Speciální opereta Rose
Marie – uzavřené představení pouze

18. 10. Den otevřených dveří
klubu pro seniory a cestovatelská
přednáška Javoříčská 2,
Olomouc, 13:00–15:00, od 15:00
cestovatelská přednáška o Jižní
Americe.
15.11. Veselice pro seniory, 13:00–
19:00. Posezení, hudba a tanec
v pavilonu A Výstaviště Flora
Olomouc. Vstupné 80 Kč.
Veškeré podrobnosti o připravovaných
akcích získáte na odboru sociálních věcí
nebo na webu pro seniory.
Informace, konkrétní časy a místa
konání aktivit spojených s dnem seniorů naleznete také v informačních brožurách, které budou od 13. září k dispozici
v městském informačním centru v podloubí radnice. Více informací poskytnou
Eva Trčková, Zdislav Doleček; eva.trckova@olomouc.eu, zdislav.dolecek@olomouc.eu; tel. 585 562 112.

www.proseniory.olomouc.eu
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GAS-TM • Váš prodejce varné a topné techniky v Olomouci
Možná máte také osobní zkušenost s prasklou připojovací hadičkou u splachovače nebo umyvadla. Vytopený byt,
v mnoha případech nejen vlastní a tahanice s pojišťovnou o náhradu škody. Nabízíme Vám jedinečné řešení!

BEZPEČNÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE FLEXIRA.
HADICE, KTERÉ VÁS ZARUČENĚ NEVYTOPÍ!
Jak toto můžeme o hadicích FLEXIRA tvrdit?
- mají 5 let záruku a neomezenou životnost!
- celonerezové provedení hadice
s povrchovou PVC ochranou.
- jsou k dispozici jako myčkové, pračkové,
| KULTURA bidetové
a pro toalety.
OLOMOUCKÉ LISTYbateriové,

Hadice lze objednat i na eshopu www.gas.cz

před prodejnou
Navštivte vzorkovou prodejnu
na Vejdovského 6 v Olomouci
WWW.OLOMOUC.EU
(kruháč
u Kauflandu) 19
tel. 585 235 319 • www.gas.cz
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Skládačka aktivit pro
podzim 2016
Nová skládačka s přehledem aktivit pro
rodiny s dětmi na období září až prosinec
je k dispozici v informačním centru podloubí radnice. Publikace byla vytvořena
ve spolupráci s provozovateli, mateřskými
centry a dalšími organizacemi působícími v Olomouci. Jedná se o jednu z aktivit Akčního plánu rodinné politiky SMOl
schváleného RMO. V elektronické podobě
je skládačka k dispozici na webu rodinné
politiky. 
(red)

OLOMOUC
MĚSTO PRO RODINU

www.prorodinu.olomouc.eu | tourism.olomouc.eu

t nejen
j příděl
se dají
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Součástí programu jsou i ukázky záchranářů, hasičů, policie a sportovních oddílů

tvůrčí
m neo-

ětlením
duši. To
časech
ětském

es den.
ovinní.

Olomouc

Bezpečná cesta do školy

www.prorodinu.olomouc.eu

Přehled aktivit pro rodiny s dětmi | podzim 2016

, Olomouc
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Město Olomouc a nadace Bezpečná
Olomouc pro děti i dospělé připravily na
nedělní den 11. září od 13 hodin ve Smetanových sadech vedle pavilonu H program
plný her, soutěží, vystoupení i poučných
zážitků. Zástupci složek integrovaného
systému přiblíží svou každodenní práci
a předvedou policejní, hasičskou a záchranářskou výstroj. Český kynologický
svaz se pochlubí dokonalou poslušností
svých psích pomocníků. Chybět nebude
ani každoročně oblíbené zpestření – záchranný vrtulník, hasičská cisternová
stříkačka, hasičské auto, sanitka nebo
policejní vozidlo a motorka. „Cílem je

Foto | JK

naučit děti všímat si okolí, vnímat dopravní prostředí a orientovat se v něm,
vytvořit správné návyky při pohybu na
silnicích a v dopravě, seznámit je s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi
a vést je k opatrnosti. Výsledkem toho
všeho by mělo být výrazné snížení počtu
dopravních nehod s účastí dětí. Právě
proto doslala akce s desetiletou tradicí
název Bezpečná cesta do školy,“ vysvětluje Josef Kaštil, tajemník nadace. Každý
zúčastněný může vyhrát vstupenky do
aquaparku nebo do kina. Cenou největší
pro tři šťastlivce bude let vrtulníkem nad
Olomoucí. 
(red)

OLMÜTZ 1813
V sobotu 17. září se už počtvrté návštěvníci Korunní pevnůstky na jeden
den vrátí o 200 let v čase, kdy vrcholily napoleonské války v Evropě. Olomoucká pevnost tehdy plnila funkci
významného opěrného bodu rakouské
armády. Během dne se seznámí zblízka se životem vojáků na válečném tažení, zhlédnou ukázky výcviku pěchoty, dělostřelectva a jezdectva i dobové
lékařské péče. V rámci bitevní ukázky
si připomeneme 210. výročí obléhání
pevnosti Magdeburk, která jako jedna
z posledních pruských pevností odolávala francouzské přesile.
Tohoto největšího mezinárodního
vojensko-historického festivalu v Olomouckém kraji se účastní na 250 uniformovaných účastníků. Festival pořádá Císařská Slavkovská Garda – La
Garde Impériale d'Austerlitz (G.I.A.)
ve spolupráci se Středoevropskou
Napoleonskou Společností (C.E.N.S.)
a Muzeem Olomoucké pevnosti. Vstup
na akci je zdarma. 
(red)
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Dožínky Olomouckého kraje 2016
Dvoudenní slavnost o víkendu
17. a 18. září – dožínky Olomouckého kraje a hospodářská výstava. To
je projekt obnovené tradice, který
se již podruhé vrací do Smetanových sadů olomouckého Výstaviště
Flora a zde by měl již mít své pevné místo. Jde o lidovou slavnost na
ukončení žní s předáváním dožínkových věnců hospodáři (ministr,
hejtman a primátor města) a pak
těm nejlepším zemědělcům z okresu (kraje). Součástí oslav bude
bohatý kulturní program s hudební produkcí a program pro děti.
Součástí bude i výstava zemědělské techniky, hospodářských zvířat a prezentace škol zaměřených
na zemědělství. Lákadlem je také
prezentace a ochutnávka těch nejkvalitnějších výrobků oceněných
v soutěži Regionální potravina
Olomouckého kraje a Výrobek Olomouckého kraje. 
(red)

Nová řeka pro Olomouc
(aneb jak mohou vypadat bystřiny Bystřice)
Krajinný ekolog Michal Krejčí povede exkurzi
podél řeky Bystřice. Podíváme se na ni novýma
očima, zjistíme, co nám může dát. Seznámíme
se s projektem, který navrhuje zlepšit
ekologický stav toku a chce jej také mnohem
více zpřístupnit lidem. Najednou to bude
řeka pro Olomouc, nejen říčka míjející Bělidla
a Hodolany.
Sraz: so 1. 10., 9.30, most v křížení Masarykovy
třídy a ulice Na Bystřičce
Architektonické vření v Olomouci
20. let 20. století
Trojí výročí architektů Klaudia Madlmayra,
Huberta Austa a Jindřicha Kumpošta letos
oslavíme návratem do prvorepublikové
Olomouce. Na vycházkové trase připravíme
několik překvapení včetně návštěv interiérů,
které dokreslí urputné hledání stylu první
poválečné dekády. Provádět budou Klára
Jeništová a Martina Mertová.
Sraz: ne 2. 10., 14.00, U Husova sboru 538

84 5
6
8
CHMELOVY DOŽINKÊ
r lX W ! .
www.denarchitektury.cz

www.dozinkyolomouc.cz

Dožínkové slavnosti pro rodiny ve Sluňákově
V sobotu 17. září se od 9:30 hodin
v Domě přírody Litovelského Pomoraví
(Sluňákov v Horce nad Moravou) uskuteční tradiční den pro veřejnost, letos
věnovaný dožínkovým slavnostem, které
představí Hanou jako kraj úrodný a tradičně zemědělský. Pro děti jsou připraveny ukázky zpracování obilí s možností
vyzkoušet si mlácení obilí cepem, mletí
zrní na mlýnku, pečení chleba na ohni
nebo vytvoření slaměných ozdob.

DEN ARCHITEKTURY V OLOMOUCI

Koordinátorka sluňákovských dožínek
Jana Vyhňáková dodává: „Budeme rádi,
pokud nám lidé přinesou domácí dobroty, které budou nějakým způsobem souviset právě s dožínkami. Výrobek spolu
s receptem připravíme ke sdílení s ostatními návštěvníky.“ Kromě hravých stanovišť je pro všechny připravený bohatý
doprovodný program. 
(red)

www.slunakov.cz

INZERCE

Areál Amerika
Olomouc–Holice

více informací na
www.facebook.com/chmelovydozinke

10.9.2016
13–24h

Více jak 10 malých pivovárků,
skvělé kapely,
program pro celou rodinu!

Protect Broker s.r.o.

Pojišťovací makléř s dlouholetou praxí

OLOMOUCKÉ LISTY | VOLNÝ ČAS 

Ing. Pavla Berná, 777 311 894, berna@protectbroker.cz

WWW.OLOMOUC.EU
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• Všechny druhy pojištění a následný servis.
• Účinná pomoc při likvidaci pojistných událostí.
• Vybereme takové pojištění, které bude krýt Vámi
požadovaná rizika a bude nejlevnější.

Informace k volbám – změny volebních okrsků
Z důvodu rozdělení volebních okrsků
s velkým počtem voličů došlo na území
Olomouce ke změně v počtu volebních
okrsků z 89 na celkový počet 95. Pro
voliče tato změna nepřinese komplikace,
neboť volební místnosti nových okrsků
jsou umístěny ve stejných objektech jako
dosud.
Voliče volebního okrsku č. 3 (původně
volební místnost UP Olomouc, Na Hradě 5) upozorňujeme na změnu volební
místnosti, která bude umístěna v MŠ
Ovečka, Na Hradě 2.
Informaci o volební místnosti dostávají voliči na obálce s hlasovacími lístky,
které jim budou doručeny nejpozději
4. října 2016. V případě konání II. kola
voleb do Senátu obdrží voliči hlasovací
lístky ve volební místnosti. V souvislosti s dodáním hlasovacích lístků žádáme
občany, aby si viditelně označili své poštovní schránky.

volební schránku přijímá magistrát na
telefonním čísle 603 808 646 nebo email: odb.sc@olomouc.eu.

Voličské průkazy

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR
i do Zastupitelstva Olomouckého kraje může být voliči s trvalým pobytem
v Olomouci, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (dle místa trvalého pobytu), vydán Magistrátem města Olomouce
na jeho žádost voličský průkaz. Voličský
průkaz pro volby do Senátu opravňuje
voliče k hlasování do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 61. Voličský
průkaz pro volby do zastupitelstev krajů
opravňuje voliče k hlasování na území
Olomouckého kraje.

Žádost lze podat:

Volič může ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů požádat Magistrát
města Olomouce (a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi např.
prostřednictvím příbuzných či sousedů) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Požadavky na přenosnou

písemně - doručením nejpozději dne
30. 9. 2016
• žádost opatřena úředně ověřeným
podpisem voliče, na adresu: Magistrát
města Olomouce, odbor správních činností, voličské průkazy, Horní náměstí
č. 583, 779 11 Olomouc
• v elektronické podobě - žádost podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče

Okrsek
Místnost
Popis okrsku
1
ZŠ Aksamitova 6
Aksamitova, Blažejské náměstí, Dolní náměstí, Havelkova,
Kapucínská, Kateřinská, Kozí, Křivá, Lafayettova, Michalské
stromořadí, Mlýnská, Šantova, Šemberova, U Výpadu, Uhelná,
Wittgensteinova
2
ZŠ 8. května 29
28. října, 8. května, Barvířská, Divadelní, Horní náměstí, nám.
Národních hrdinů, Opletalova, Pavelčákova, Riegrova, Švédská,
Úzká
3
MŠ Na Hradě 2
Hrnčířská, Mahlerova, Michalská, Na Hradě, Ostružnická, Panská,
Purkrabská, Školní, Univerzitní, Ztracená, Žerotínovo náměstí
4
ZŠ 8. května 29
Dobrovského L 15-43, Franklinova, Hanáckého pluku, Kačení,
Koželužská, Pekařská, Slovenská, Sokolská, Studentská, U Hradeb,
U Stadionu, Vodární, Zámečnická
5
Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
1. máje, Akademická, Biskupské náměstí, Denisova, Dómská,
Komenského L 1-13, S 4-6, Kosinova, Křížkovského, Mariánská,
Mlčochova, nábř. Přemyslovců, nám. Republiky, Pekární, Václavské
náměstí, Wurmova
6
Obchodní akademie, tř. Spojenců 11
Havlíčkova, Javoříčská, Nerudova, Nešverova, Palachovo náměstí,
Remešova, tř. Svobody, Vídeňská
7
ZŠ tř. Spojenců 8
Bezručova, Dánská, Hynaisova, Kollárovo náměstí, Legionářská,
Palackého L 1-21, S 4-14, Pöttingeova, Švermova, tř. Spojenců,
Tylova, U Husova sboru, Vančurova
8
Gymnázium Hejčín,Tomkova 45
Brožíkova, Erbenova, Kašparova, Litovelská, Lolkova, Na Šibeníku,
Na Trati L 9-57, S 12, Olbrachtova, Palackého L 23-25, S 20-24, Pod
Lipami, Před Lipami, Sobieského, Václavkova, Wellnerova
9
ZŠ tř. Spojenců 8
Boženy Němcové, Grégrova, Karolíny Světlé, Krapkova, Marie
Pospíšilové, Růženy Svobodové, U Místní dráhy
10
ZŠ Mozartova 48
Na Vozovce, Polívkova

Okrsek
Místnost
Popis okrsku
11
ZŠ Mozartova 48
Dvořákova L 27-45, S 42-48, Foerstrova S 2-16,
Janáčkova, Mozartova L 39-85, S 28-48, Petelinova,
Sukova, Škroupova
12
ZŠ a MŠ logopedická, tř. Svornosti 37
Dvořákova L 3-23, S 6-36, Mozartova L 3-37, S 4-24, Resslova,
tř. Svornosti L 1-45, S 2-38
13
ZŠ a MŠ logopedická, tř. Svornosti 37
Brandlova, Foerstrova S 18-70, Škrétova, tř. Míru L 1-33, Za Zlatou
koulí, Žilinská
14
ZŠ Mozartova 48
Albertova, Štítného, Wolkerova
15
KD Polská 57
Polská S 2-70, Poupětova, U Botanické zahrady, U Pivovaru,
Varšavské náměstí, Zamenhofova
16
KD Polská 57
Ibsenova, Jihoslovanská, K Sídlišti, Mišákova,
Polská L 33-97, Schweitzerova L 3-49, S 6-50, Tolstého,
Velkomoravská L 17-47
17
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Alšova, Českobratrská, Husitská, Húskova, Kališnická, Mánesova,
Myslbekova, Republikánská, Špálova, Valdenská, Velkomoravská
L 51-65, S 50
18
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Domovina, Jakoubka ze Stříbra, Krakovská, Polská L 1-31,
Rokycanova, Rooseveltova L 1-65, S 8-50, V Kotlině, Švýcarské
nábřeží, Za Poštou
19
Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
17. listopadu, Blahoslavova, Dobrovského S 2-8, Husova, Jiřího
z Poděbrad, Komenského L 17-31, S 8-22, Masarykova třída L 1,
S 2-8, Šmeralova, U Reálky, Žižkovo náměstí
20
ZŠ Helsinská 6
Aloise Rašína, Čechova, Edvarda Beneše, Gen. Píky, Grónská,
Helsinská, Norská, Pražská, Rumunská
21
ZŠ Helsinská 6
Politických vězňů, tř. Míru L 37-135, S 2-104, S 120

Přenosná volební schránka
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• v elektronické podobě - žádost prostřednictvím datové schránky fyzické osoby
osobně - v úředních hodinách, nejpozději 5. 10. 2016 do 16:00 hodin
• v přízemí budovy (u přepážky ve
vstupní hale budovy NAMIRO)
Vydat voličský průkaz pro volby zastupitelstva kraje lze již nyní, pro volby do Senátu bude vydávání probíhat
od 22. 9. 2016. Voličský průkaz bude
vydán
osobně
• voliči nebo
• osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti
Ověření podpisu voliče na žádosti
o vydání voličského průkazu či plné moci
k převzetí je osvobozeno od správního
poplatku, pokud ověření provádí obecní
(městské) úřady či magistráty měst.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.

www.olomouc.eu/volby
Okrsek
Místnost
Popis okrsku
22
ZŠ Helsinská 6
Generála Fajtla, Jožky Jabůrkové, Keltská, Klusalova, Letců,
Lomená, Na Vršku, Na Vyhlídce, Pod Letištěm, Pilotů,
Pod Strání, Římská, Slovanská, U Dvora, U Letiště, Západní,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
23
ZŠ Tererovo náměstí 1
Čapka Choda, Dělnická L 25-31, S 44-50, Foerstrova L 51-71,
Tererovo náměstí, U Kovárny
24
ZŠ Tererovo náměstí 1
tř. Svornosti L 47-57, S 40-54
25
ZŠ Tererovo náměstí 1
Stiborova L 17-37, S 2-34
26
ZŠ Tererovo náměstí 1
Stiborova L 1-13, Zelená
27
ZŠ Tererovo náměstí 1
Kmochova - lichá čísla
28
ZŠ Tererovo náměstí 1
Kmochova - sudá čísla
29
ZŠ Stupkova 16
Foerstrova L 1-49
30
ZŠ Mozartova 48
Dobnerova, Hněvotínská, Jana Zrzavého, Junácká, Na Chmelnici, Na
Tabulovém vrchu, Profesora Fuky, Skřivánčí
31
ZŠ Stupkova 16
Jílová
32
ZŠ Stupkova 16
Einsteinova, Járy da Cimrmana, Karafiátová, Růžová
33
ZŠ Stupkova 16
Fragnerova, Rošického, Stupkova, V Hlinkách
34
Gymnázium Čajkovského 9
Antonína Morese, Balcárkova, I. P. Pavlova L 7-129, S 6-22, 78-126,
Kšírova, Nad Lánem, Puškinova, Samota, Thomayerova, Valašská,
Vojanova, Za Nemocnicí, Zirmova, objekty určené k rekreaci, kde
jsou voliči přihlášeni k trvalému pobytu
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Okrsek
Místnost
Popis okrsku
35
Gymnázium Čajkovského 9
Bacherova, Mošnerova, Okružní, vyjma L37-39
36
Gymnázium Čajkovského 9
Brněnská, Pionýrská
37
Gymnázium Čajkovského 9
Čajkovského, Horní lán, Hraniční - lichá čísla
38
Topolany, Nedbalova 8
Bílkova, bratří Čapků, Julia Pelikána, Nedbalova, Třešňová,
U Parčíku, U Sv. Jana,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
39
ZŠ Nedvědova 17
Bieblova, Finská, Kpt. Jaroše, Nedvědova,
Velkomoravská S 8-20
40
ZŠ Heyrovského 33
Heyrovského - lichá čísla
41
ZŠ Heyrovského 33
Heyrovského - sudá čísla, Janského
42
ZŠ Nedvědova 17
Heleny Malířové, Kischova, Lužická, Sienkiewiczova
43
ZŠ Holečkova 10
Bulharská, Holečkova, Nešporova, Schweitzerova L 77-121,
V Křovinách
44
ZŠ Nedvědova 17
Jeremiášova, Schweitzerova S 52-76
45
ZŠ Rožňavská 21
Družební, Rožňavská
46
ZŠ Rožňavská 21
Voskovcova, Werichova L 19-31
47
DPS, Peškova 1
Andělská, Dolní novosadská, Lesní, Na Loučkách, Na Pažitu,
Nebeská, Peškova, Samota, Slavonínská, Střední novosadská,
Teichmannova, U Kapličky, Vratislavova,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
48
Centrum denních služeb, Rooseveltova 88a
Zikova
49
ZŠ Holečkova 10
Radova, Trnkova - lichá čísla
50
ZŠ Holečkova 10
Trnkova - sudá čísla
51
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Jeronýmova, Novosadský dvůr, Rooseveltova L 79-123,
S 86-122, U Dětského domova, U Rybářských stavů,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
52
ZŠ Slavonín, Zolova 2
Dykova, Hakenova, Janíčkova L1-25, Josefa Beka, Kyselovská,
K Lesíku, Macharova, Na Stráni, Pod Kostelem, Povelská
č. o. L 61, Požárníků, Topolová, U Zahrádek, Ve Vrbinách, Za
Kostelem, objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni
k trvalému pobytu
53
ZŠ Nemilany, Raisova 1
Božkova, Bylinková, Bystřinova, Česká čtvrť, ČD - strážní domek,
Hviezdoslavova, Janíčkova 41, Kopretinová, Kožušanská,
Lidická, Návětrná, Povelská - vyjma č. o. L 61, Raisova, Rudolfa
Chorého, Samota, Sportovní, U Nemilanky, U Sokolovny, Za
Sokolovnou, Za Zahradami, Zákřovská,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
54
Spol. středisko Nedvězí, Jilemnického 29
Jilemnického, Kolmá, Kubisova, Neklanova, Peckova, Prašná,
Rybniční, Štúrova, U Romzy, V Polích, Větrná
55
ZŠ Nový Svět, Přichystalova 20
Boční, Borůvková, Brusinková, Holická L 29-51, S 20-70,
Jahodová, Malinová, Ostružinová, Ručilova, Rybízová,
Sudova, Šípková, Šlechtitelů, Technologická, U Městského
dvora
56
ZŠ Hálkova 4
Babíčkova, Božetěchova, Fibichova, Hálkova, Štursova, Tovární,
Vejdovského
57
ZŠ Hálkova 4
Jeremenkova, Jungmannova, Smetanova
58
ZŠ Hálkova 4
tř. Kosmonautů
59
ZŠ Zeyerova 28
Březinova, Masarykova třída L 23-61, S 24-60, Nezvalova
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Okrsek
Místnost
Popis okrsku
60
ZŠ Zeyerova 28
Blanická, Kavaleristů, Křižíkova, Na Bystřičce, Neumannova,
Vrchlického, Zeyerova
61
ZŠ Řezníčkova 1
Barákova, Bartošova, Dvorská, Geislerova, Hybešova, Jiráskova,
Ostravská, Rejskova, Sladkovského L 1-41, Smrčkova,
Stará víska, Táborská, Tovačovského, Trocnovská, Tyršova,
U Ambulatoria, Želivského
62
ZŠ Řezníčkova 1
Farského, Horova, K Mrazírnám, Klimeckého, Lermontovova,
Přáslavská, Purkyňova, Starého, Šafaříkova, U Lávky
63

ZŠ Řezníčkova 1

Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Hellerova, Hodolanská,
Chelčického, Příčná, Řezníčkova, Šmerdova
64
ZŠ Řezníčkova 1
Lipenská, Máchalova, Na Výsluní, Pavelkova, Průchodní,
Rolsberská, Vaníčkova, Za Humny
65
ZŠ Holice, náves Svobody 41
Emy Destinové, Hamerská, Hanácká, Hollarova, Jaselská,
Moravská, Na Krejnici, Přerovská, Revoluční, Staškova, Týnecká,
U Hřiště, U Pekárny, U Potoka, Zahradní,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
66
ZŠ Holice, náves Svobody 41
Brunclíkova, Holice č. ev. 46E, č. p.383, Ječmínkova, Keplerova,
Krokova, Na Dílkách, Na Zábraní, náves Svobody, Nový dvůr,
Partyzánská, Partyzánská - samota, Průmyslová, Přemysla
Oráče, Slunečná, Stará Přerovská, U Solných mlýnů
67
ZŠ Holice, náves Svobody 41
Holice č. p. 221, č. p. 724, Holická 72, Pode Mlýnem,
Sladkovského L 43-73, S 2, S 32-40, U Cukrovaru
68
Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
Charkovská, Masarykova třída L 3-21, S 10-22, Nábřeží,
Praskova, U Soutoku, Wanklova
69
Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
Dr. Milady Horákové, Dukelská, Gorazdovo náměstí, Kpt.
Nálepky, Starodružiníků
70
Slovanské gymnázium, Pasteurova 19
Černá cesta, Kaštanová, Pasteurova, Sokolovská
71
ZŠ Černovír, Petřkova 3
Benýškova, Čelakovského, Černovír č. p. 296, Černovírská,
Frajtovo náměstí, Heydukova, Hlušovická, Jablonského,
Lamblova, Malé Vlčiny, Na Hrázi, Na Partkách, Na Sezníku,
Na Vlčinci, Peřinova, Petřkova, Polní, Samoty, Severní,
Stratilova, Sušilovo náměstí, U Háje, U Hradiska,
U Staré Moravy, U Stavu, Žitná,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
72
ZŠ Táboritů 25
Bělidelská, Bendlova, Beneše Třebízského, bratří Wolfů,
Bystrovanská, Divišova, Jana Koziny, Libušina, Matěje z Janova,
Milíčova, Ondřejova, Prokopa Holého, Roháče z Dubé, Táboritů,
U Panelárny, Zikmundova,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
73
ZŠ Gorkého 39
Čadova, Edisonova, Františka Hofšnajdra, Gorkého,
Hildebrandova, Chválkovice č. p. 579, Chválkovická L 1-63,
S 2-112, Kampelíkova, Lindnerova, Luční, Na Zákopě,
Pavlovická, Samota, Sibiřská, Sladovní, U Podjezdu,
Veverkova, Za Mlýnem, Za Školou, Železniční,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
74
Penzion Chválkovice, Švabinského 3
Chodská, Chválkovice 61E, Chválkovická L od 65, S od 114,
Kubatova, Na Luhu, Na Rybníčku, Na Trávníku, Pastoušky, Selské
náměstí, Skopalíkova, Stejskalova, Šubova,
Švabinského, U Pazderny
75
ZŠ Řepčínská 54
Balbínova, Břetislavova, Gogolova, Horní Hejčínská,
Křelovská, Kusá, Máchova, Martinova, Mojmírova,
Na Zahrádkách, Nová hejčínská, Oldřichova, Rubešova,
Řepčín č. p. 122, Řepčínská, Samota, Střední hejčínská,
Svatoplukova, Zengrova
76
Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
Cyrilská, Erenburgova, Jaromírova,třída Jiřího Pelikána,
Matochova, Metodějská, Na Trati L 59-91, S 78-82, nám.
Cyrilometodějské, Ovesná, Pešinova, Vitáskova, Zrinského
77
Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
Dolní hejčínská, Jarmily Glazarové, Ladova, Mrštíkovo náměstí,
Štolbova, Tomkova, U Mlýnského potoka

Okrsek
Místnost
Popis okrsku
78
Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
Boleslavova, Bořivojova, Dobrovského S 10-28,
Helceletova, Kubíčkova, Lazecká S 2-22, L 1-39,
Na Struze, Na Střelnici, U Morávky, U Sportovní haly,
Vlkova, objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni
k trvalému pobytu
79
ZŠ Demlova 18
Černochova, Demlova, Dlouhá, Hanušova,
Klicperova, Krameriova, Václava III.,
Veleslavínova
80
ZŠ Demlova 18
Jiříčkova, Knechtlova, Na Letné, Zamykalova
81
ZŠ Demlova 18
Herrmannova, Řezáčova, Urxova
82
ZŠ Demlova 18
Florykova, Lazecká S 24-114, L 43-123,
Samota, Sládkova, Synkova, Tvrdíkova,
Vahalíkova
83
Klub seniorů, Gagarinova 17
Akátová, Aldova, Arnoldova, Bukovanská, Dolní úlehla,
Dvorského č. ev. 14E, č. p. 209, Elišky Junkové, Gagarinova,
Hany Kvapilové, Horní úlehla, Janouškova, Jesenická,
K Dolečku, Ke Stromkům, Myslivecká, Na Kopci,
Na Padělkách, Na Příhonu, Pplk. Sochora, Turečkova,
U Cihelny, U Gregoráku, U Kříže, U Prachárny, V Kukle,
V Rynkách, Vítězství, objekty určené k rekreaci, kde
jsou voliči přihlášeni k trvalému pobytu
84
ZŠ Svatý Kopeček, Dvorského 33
Darwinova, Dvorského - vyjma č. ev. 14E, vyjma č. p. 209,
E. F. Buriana, Haškova, Holubova, Jasmínová, Ježkova,
K Hájence, Kovařovicova, Krejčího, Křičkova, Menšíkova,
nám. Sadové, návrší Jana Pavla II., Pod Hvězdou,
Radíkovská, Samota, Šeříková, Šlikova, U Ovčačky,
Ústavní, objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni
k trvalému pobytu
85
KD Lošov, Svolinského 65
Hliník, Josefa Sienela, K Mlýnku, Kluče, Koperníkova,
Kovářská, Lenhartova, Liškovská, Na Lukách,
Na Pusté, Ořechová, Pod Hvězdárnou, Pod Lesem,
Samota, Strmá, Svolinského, U Hráze, Zlaté doly,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni
k trvalému pobytu
86
Spol. střed. Radíkov, Náprstkova 1
Beskydská, Dolanská, Lošovská, Malinovského,
Marie Pujmanové, Na Pevnůstce, Na Suchých loukách,
Náprstkova, Pod Bořím, Přehradní, U Skalky, Vrchní,
Zedníkova,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
87
Hasičská zbrojnice, Chomoutov, Horecká 2
Baarova, Ctiradova, Čapky-drahlovského, Dalimilova,
Horecká, Hrachoviska, Javorová, Krátká, Lužní, Olšová,
Písečná, Štěpánovská, U Silnice, Vrbová, Výstavní, Za Moravou,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni k trvalému
pobytu
88
MŠ Týneček, Blodkovo náměstí 15
B. Martinů, Blodkovo náměstí, Chaloupky, Nohejlova,
Ševčíkova, Šternberská
89
ZŠ Rožňavská 21
Fischerova, Handkeho
90
ZŠ Helsinská 6
Dělnická L 1-23, S 2-42, Družstevní, Neředínská,
Okružní L 37-39, Úvoz, objekty určené k rekreaci,
kde jsou voliči přihlášeni k trvalému pobytu
91
Gymnázium Čajkovského 9
I. P. Pavlova S 24-62, Za Vodojemem
92
ZŠ Rožňavská 21
Werichova vyjma L 19-31
93
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Rooseveltova S 78-84, Skupova,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni
k trvalému pobytu
94
ZŠ Slavonín, Zolova 2
Arbesova, Bryksova, Buzulucká, Durychova,
Hraniční - sudá čísla, I. P. Pavlova L 131, Jižní, Kafkova,
Klostermannova, Konradova, Machátova, Na Statkách,
Poláčkova, Rudolfa Smahela, Samota, Wintrova, Zolova,
objekty určené k rekreaci, kde jsou voliči přihlášeni
k trvalému pobytu
95
ZŠ Nový Svět, Přichystalova 20
Kanadská, Kolumbova, Nálevkova, Pittsburská, Přichystalova,
Reaganova, Rybářská, Vikingská
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Řešit dluhy je lepší než čekat, co přijde
Za radu, jak správně investovat a vydělat peníze,
se platí zlatem. A za pomoc
s otázkou, jak bojovat se
svými dluhy, není třeba
platit vůbec nic. V dluhové
poradně olomoucké charity si už vyslechli bezpočet
příběhů.
„Říci si o pomoc je někdy velmi těžké. Obzvláště pro dlužníky, kteří
se za svou situaci stydí.
Předlužení nevědí, že je
možné vždy situaci nějakým způsobem vyřešit,
nevědí, kdo by jim mohl
pomoci, nebo zcela rezignují a svůj problém
odsunou mimo běžné starosti,“ říká
Eva Koblihová z poradny.
Někteří dlužníci si podle ní myslí, že
to nějakým způsobem ještě zvládnou,
protože situace přece ještě není tak ohrožující, a vyhledávají naši službu až v případě nařízené exekuce. Výjimečné prý
nejsou ani případy, kdy dlužníci přijdou

Senioři zvou veřejnost
Sociální služby pro seniory zvou zájemce na den otevřených dveří v úterý 4. října
od 9 do 17 hodin. V rámci Týdne sociálních
služeb se lidé mohou podívat do Centra
denních služeb v Rooseveltově ulici, do
Chráněného bydlení a Pečovatelské služby
v Zikově ulici. Během dne volného vstupu
mohou zájemci získat informace o pobytové sociální službě, o podmínkách pobytu,
o životě a aktivitách v zařízení. Současně
bude možnost prohlédnout si prostory, nahlédnout do fotogalerie a podívat se na výrobky uživatelů chráněného bydlení. (red)

Na společné lodi
Po jarním souboru přednášek na téma
lidských vztahů se v rodinném centru Olivy od 21. 9. otvírá nový cyklus. Témata,
kterými se v centru budou zabývat, jsou
neotřelá: mužská a ženská esence, poslání ženy a muže ve vztahu, komunikace
a emoce, intimita a sexualita, odejít, nebo
zůstat ve vztahu, nevěra a co s ní, náhražky
lásky a další. „Vztahy žijeme a radujeme se
z nich. Či jimi pouze proplouváme? Nebo
se jim snad vyhýbáme? Se vztahy je to jako
s penězi – můžeme je mít rádi, nebo je nesnášet, ale nemůžeme je ignorovat. Máme
je na pracovišti, máme je doma, mnozí
z nás žijí v partnerském vztahu,“ říká Hana
Kroupová z rodinného centra. 
(red)

www.olivy-os.cz
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až v době, kdy je na jejich nemovitost nařízena dražba. „Největším motivačním

faktorem je insolvence – naděje,
že po pěti letech budou moci žít
klidný život bez strachu
před vymahači a exekutory. Některé dlužníky
nakoplo
setkání
s těmi, kteří se
vlivem enormních dluhů ocitli
bez střechy nad
hlavou, zhoršil se
jim zdravotní stav
a dnes žijí na okraji
společnosti. Prvním
krokem pro dlužníky
k řešení jejich situace
je tedy vyhledání odborné pomoci. Dlužníci se mohou obrátit
na dluhové poradny,
které poskytují své služby zdarma, stejně jako
ta naše. Druhým krokem
je vytrvat,“ uzavírá Eva
Koblihová. 
(red)

www.olomouc.charita.cz

Primární prevence pomůže s dítětem,
které se chová rizikově
Kdy si má dát rodič největší pozor na to,
jakým směrem se jeho dítě vyvíjí? Rizikové chování dětí může být skryté, nepostřehnutelné. Lidé z olomouckého P-centra,
které za podpory statutárního města Olomouce provozuje Centrum primární prevence, po prázdninách nabízejí pomoc
právě v této oblasti.
Centrum
primární
prevence
pracuje s třídními
kolektivy dětí od
první třídy základní
školy po vyšší ročníky středních škol.
Nejčastějším cílem
prožitkových programů pro žáky je
prevence rizikového
chování v oblasti
vztahů ve třídě, pohybu na internetu
a závislostí. „Z našich zkušeností s olomouckými žáky můžeme říci, že situace na Olomoucku odpovídá celorepublikovým trendům známým
z výzkumů,“ říká lektor primární prevence
a terapeut Jiří Klimeš. „Největší nárůst rizikových aktivit sledujeme mezi 12–13 rokem dětí. Důvodem je změna preference

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

u třináctiletých – necítí už tolik potřebu
pocítit uznání od pedagogů a autorit obecně, ale směřují k hledání identity a k potřebě začlenit se mezi vrstevnickými skupinami. Menší podíl rizikového chování je
u gymnazistů. Se zhoršenými vztahy ve
třídě se pak potkáváme u výběrových
a specificky zaměřených tříd,“ dodává
Jiří Klimeš.
„Vyšší pravděpodobnost rizika
nese
impulzivní
rys osobnosti dítěte
a jeho špatné sebehodnocení. Dalším
faktorem je školní
neúspěšnost, stres,
tlak na výkon, bezprizorní
trávení
volného času a nabídka
prostředí,
ve kterém se dítě
pohybuje,“ říká Markéta Rodryčová,
vedoucí Centra primární prevence.
Zvlášť rizikovým faktorem je podle ní
také nespokojenost dítěte se vztahy s rodiči. 
(red)

www.p-centrum.cz.
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Asistenti pomáhají nemocným
Asistenti Maltézské pomoci v rodinách
s onkologickými nemocnými zatím podle
vedení organizace nacházejí malé uplatnění. Je to zřejmě proto, že rodina nemocného nechce do svých problémů zapojovat
neznámého člověka, i když je péče o těžce
nemocného člověka velmi náročná a vyčerpávající. Pokud však rodina tuto bariéru překoná a spolupracovníka přijme,
dochází díky načerpání nových sil pečující rodiny ke zklidnění, upevnění vztahů
v celé rodině a k celkovému zlepšení kvality poskytované péče, někdy i ke zlepšení
zdravotního stavu nemocného.
„Společným jmenovatelem pro naše
služby je podpora soběstačnosti a možnosti zůstat co nejdéle ve svém domácím
prostředí. Jsme tu i pro ty, kteří celodenně
pečují o své blízké. Nejčastěji se na nás obracejí rodiny pečující o nemohoucí seniory
s Parkinsonovou nemocí, demencí nebo
po mozkové příhodě či s artrózou, dále rodiče dětí s postižením. V poslední době nás
oslovují také lidé s onkologickým onemocněním a po chemoterapii. Naši asistenti
dokážou i jim zajistit osobní hygienu na
lůžku, naučí je zacházet s jejich kompenzačními pomůckami, umí být oporou na
procházce nebo zajistí nákup, jaký si přejí. Udržují v pořádku byt, jsou na blízku,

Asistenti Maltézské pomoci umí být také psychickou oporou

Bílá pastelka
pro nevidomé

Foto | archiv MP

když si chtějí popovídat, umí naslouchat
bolestem a trápením. Respektují, že se
nachází v soukromé domácnosti, nevměšují se do domácích záležitostí a místních
zvyklostí, pokud nebrání výkonu jejich
práce,“ přibližuje práci asistentů Daniela
Gajdošíková, vedoucí sociální pracovnice
organizace Maltézská pomoc. 
(red)

U příležitosti Mezinárodního dne bílé
hole proběhne 12. října celonárodní sbírka Bílá pastelka. Na celém území republiky budou mít lidé příležitost koupit si
bílou pastelku „umění žít ve tmě“ a podpořit služby pro zrakově postižené, které
bezplatně poskytuje obecně prospěšná
společnost Tyfloservis a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
„Sbírka má mnohaletou tradici a dobré jméno, v jednom dni spouští velkou
lavinu solidarity. Dobrovolníci v tričkách
s logem sbírky nabízí veřejnosti ke koupi za 20 Kč bílou pastelku jako symbol
života nevidomých. Každá dvojice bude
vybavena zapečetěnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na požádání předloží
osvědčení o konání sbírky,“ říká Michaela
Ševčíková z obecně prospěšné společnosti Tyfloservis.
Výtěžek sbírky je každoročně pro
tyto neziskové organizace významným
zdrojem prostředků. Podpoří celostátní
projekty Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, např. výcvik vodicích psů nebo vydávání časopisu pro
nevidomé.
(red)

www.maltezskapomoc.cz

www.bilapastelka.cz
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V Olomouci otevřel ARMEX ENERGY
Zákaznické kontaktní místo

„To byl jeden z důležitých důvodů, proč jsme se v Olomouci rozhodli
otevřít pro obyvatele města a okolí zákaznické kontaktní místo,
které funguje již od června,“ řekl vedoucí pobočky společnosti
ARMEX ENERGY Mgr. Michal Pastorek. ARMEX ENERGY patří
k předním českým dodaVvatelům energií a je jediným
alternativním dodavatelem energií v ČR, který buduje vlastní síť
kamenných poboček, kde je možné se poradit s energetickými
odborníky.
Co všechno nová pobočka lidem nabídne?
Kromě standardních služeb jako je například zřízení a změny nových
přípojek elektřiny a plynu, změny sazeb, změny záloh, podpisy
a výpovědi smluv, mohou lidé v našem centru využít i poradenské
služby zaměřené na úspory energií v domácnostech i firmách.
Pokud jste doposud se svými energiemi nic nedělali nebo naopak
jste podlehli nějaké nabídce, o které vlastně ani nevíte, zda je pro vás
výhodná, můžeme vám výrazně pomoci vypracováním kompletní
analýzy. Na pobočce je možné si také zakoupit kvalitní úsporné
LED světelné zdroje za velmi zajímavé ceny, případně zajistíme
i zpracování světelného projektu. Lidé také mají možnost poradit
se s odborníkem, jak se vyvázat z nevýhodné smlouvy podepsané
podomnímu obchodníkovi.

kterého vidí pouze jedenkrát v životě, a to při podpisu smlouvy.

A jedna rada na závěr?

Musí lidé na pobočce hned něco podepisovat?

Vždy berte rozum do hrsti. Pokud vám někdo předkládá nabídku,
nemusíte ji podepisovat ihned. Vždy si všechno řádně rozmyslete,
a pokud čemukoliv nerozumíte, poraďte se s odborníkem,
kterého znáte a máte k němu důvěru. My budeme rádi,
pokud takového důvěryhodného poradce naleznete v našem
Zákaznickém kontaktním místě v Olomouci ve Švédské ulici pod
Horním náměstím.

Samozřejmě nemusí. Díky návštěvě v zákaznickém centru si
mohou všechno promyslet a zeptat se na jakýkoliv detail. Naše
poradenské služby poskytujeme i klientům, kteří mají smlouvy
s jinými dodavateli, samozřejmě vše bezplatně.
Abychom mohli analýzu zpracovat co nejpřesněji, doporučujeme
vzít s sebou několik posledních vyúčtování - faktur a smlouvy s
dodavateli i s případnými dodatky. Pokud je lidé nemohou najít,
nevadí, společně je vyžádáme u současného dodavatele.
Jaký je rozdíl mezi velkým dodavatelem a ARMEX ENERGY?
Ceny, za které nakupujete své energie u dominantního
dodavatele, už dávno neodpovídají tržní realitě. Zejména velcí
dodavatelé nejsou v principu schopni kvůli své velikosti reagovat
pružně na tržní ceny a nabídnout individuální přístup.
ARMEX ENERGY reaguje velmi rychle na změny cen na trhu. Pokud
se cena sníží, tak ji automaticky snižujeme i klientům, a to aniž by
o to museli sami žádat. ARMEX ENERGY běžně umožnuje
uzavírání smluv na dobu neurčitou bez závazku.
Můžete blíže popsat, co je ARMEX ENERGY za firmu?

Proč jste se rozhodli otevírat pobočky, když je většina
dodavatelů zavírala?

ARMEX ENERGY není žádnou začínající nebo malou firmou, ale
naopak patří mezi přední dodavatele elektřiny a zemního plynu
v ČR. Zemní plyn a elektřinu dodáváme již od roku 2006 a zakládáme
si především na stabilitě a dobrém vztahu se zákazníky, kterých je
v současné době téměř 40 000. Mezi dodavateli jsme světlou
výjimkou právě díky tomu, že se zaměřuje na individuální přístup
k zákazníkovi a zásadně nevyužíváme služeb podomních
obchodníků.

Máme již 25 zákaznických kontaktních míst po celé České
republice a všude byla přijata velmi pozitivně. Rozhodli jsme
se je budovat, protože řada lidí prostě preferuje přímý kontakt s
člověkem před komunikací po internetu nebo s obchodníkem,

Firma je součástí skupiny ARMEX, která je největší firmou
Ústeckého kraje a 22. největší firmou v České republice. Historie
skupiny, která dosahuje ročního obratu 21 miliard korun, spadá
až do roku 1991.
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ARMEX ENERGY, a.s.
Švédská ulice, č.p. 413/8
779 00 Olomouc
www.armexenergy.cz
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Energie, jako elektřina a plyn představují pro každého z nás
nemalou část rodinného rozpočtu. Na rozdíl od jiných nákladů však
podle výzkumu až 80% z nás nemá přehled o tom, kolik a za co
v energiích platí. A ani se tím vůbec nezabývá. Toho obratně
využívá řada energetických firem, kterým kvůli neznalosti bez
rozmyslu mnoho z nás podepisuje „zaručeně“ výhodné nabídky.
Velmi často jsou to ale nabídky s dlouhými závazky a sami se tak
připravujeme o peníze.
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Koníček pro vaše dítě? Co takhle skauting?
Přemýšlíte, jakou aktivitu doporučíte
svému dítěti? Skautský oddíl by mohl
být správnou alternativou. Pomůže dítěti
dorůst v sebevědomého člověka, který snáz
najde své místo ve společnosti.
Na rozdíl od kroužků zaměřených na
výkon nebo na jednu konkrétní činnost
totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať je plaché,
trochu nemotorné, nebo má mimořádný
talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné
stránky a nabídne mu příležitost celostního rozvoje v partě kamarádů.
„Děti se tak učí, že je přirozené v jedné věci vynikat a v jiné nechat vyniknout ostatní a nemít komplexy. Prostředí
skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce
a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od
starších mnoho věcí naučit přirozenou
cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za
mladší kamarády,“ říká za skauty okresu
Olomouc Jan Zahradník, který doplnil,
že o nováčky se ve skautském oddíle starají vedoucí patřičně vzdělaní v oborech,
jako jsou pedagogika, psychologie, zdravověda, vedení oddílu nebo bezpečnost.
„Skautské vzdělávací kurzy pro vedoucí

Neziskovka zve do
divadla i na koncert
Zajímavé akce připravila na říjen olomoucká nezisková společnost. Na divadelní představení, které vzniklo na motivy
skutečných příběhů bývalých klientů organizace z. s. InternetPoradna.cz, se mohou
v úterý 4. října od 18 hodin těšit návštěvníci Divadla hudby v Olomouci.
„Lidé se zdravotním znevýhodněním
mají v životě složitější postavení. Často
v sobě musí nalézt sílu a motivaci překonávat každodenní bariéry. Mnohým z nich
se podařilo uspět v nejrůznějších oblastech
profesního i osobního života. Jaké jsou jejich zkušenosti, co dokázali, s čím se museli vyrovnat, jak v sobě našli sílu jít dál a jak
se toto téma dotýká každého z nás?“ ptá
se Adéla Šolcová z neziskové organizace
z. s InternetPoradna.cz.
Na středu 5. 10. jsou připraveny hned
dvě akce. První jsou Rally kachničky – již
tradiční benefiční závod gumových kachniček v Bezručových sadech. Začátek je
v 16.30. Druhou událostí je koncert kapel
Poletíme? a Bujabéza, který proběhne od
19 hodin v Jazz Tibet clubu v Olomouci.
Podrobnosti na stránkách. 
(red)

www.presprekazky.tode.cz
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Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím pro děti a mládež na světě.

jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podmínkou
získání kvalifikace je navíc absolvování
zdravotnického kurzu.“
Skauti a skautky nabízejí celoroční
program ve více než dvou tisících oddílů,
s pestrými aktivitami od táboření přes
sportovní a kulturní aktivity až třeba po
práci s GPS nebo vysílačkami. To všechno

Foto | JZ

v partě kamarádů a v nejrůznějším prostředí, v klubovnách, v lesích, na vodě
i na horách.
V okrese Olomouc skautuje v roce 2016
v 52 oddílech celkem 1602 skautů a skautek. Letos o prázdninách pořádali také
32 táborů. 
(red)

www.olomouc.skauting.cz

Pochod pro zdraví s mammahelpkami
Sdružení Mamma help v sobotu 1. října
pořádá už šestý ročník pochodu s názvem
„Vyšlápněte si pro zdraví s mammahelpkami a růžovou stužkou“. Akce je situována do Bezručových sadů – centrem bude
altánek u jihoslovanského mauzolea.
Veřejnost tak může symbolicky vyjádřit
svou podporu ženám, které se potýkají se zhoubnou nemocí prsu nebo jejími
následky.
„Chceme tak zviditelnit problematiku
zhoubného onemocnění prsu prostřednictvím symbolu, který již čtvrt století dobře
znají lidé v celém světě – růžové barvy,
respektive růžové stužky. Chceme také
poukázat na fakt, že v České republice žije
v současné době víc jak 70.000 žen, které
mají s tímto onemocněním osobní zkušenost, a každoročně je diagnostikováno
přes 7000 dalších,“ říká Karla Otavová,
koordinátorka Mamma help centra Olomouc a Přerov.
Před startem pochodu trenéři naučí
přítomné správnému stylu chůze s hůlkami, které Mamma help bezplatně zapůjčí. Pacientky dostanou pár holí zdarma.
Pochodu se mohou zúčastnit celé rodiny,
trasa nebude dlouhá ani náročná. Každý účastník dostane hned na startu malý
dárek.
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„V místě startu i cíle u altánku jihoslovanského mauzolea se příchozí také
nudit nebudou, kromě tréninku severské
chůze je už od 10.00 hodin připravený
doprovodný program i možnost občerstvení. Na startu pochodu ve 12 hodin spolu
s mammahelpkami budou i jejich lékaři
a sestry z onkologické kliniky FN Olomouc
a z diagnostického Mammacentra na Lazcích,“ upřesnila Karla Otavová.
(red)
KOMUNITNÍ ŽIVOT | OLOMOUCKÉ LISTY

Na radnici zavítala mistryně světa Sára Kaňkovská
Duhový trikot a zlatá medaile z juniorského mistrovství světa v keirinu ve
švýcarském Aigle. Právě tyto sportovní
trumfy se objevily na stole v pracovně
primátora Antonína Staňka. Na radnici
zavítala olomoucká rodačka juniorská
mistryně světa v keirinu Sára Kaňkovská.
„Každý úspěch českého sportovce je
velkou radostí a pokud je svázán s Olomoucí, tak je to radost o to milejší. Sára
je olomoucká rodačka, studentka Gymnázia Čajkovského, členka dynastie Kaňkovských - mistrů Evropy a mistrů světa, kteří jsou s Olomoucí spojeni. Bylo
to příjemné setkání, které je vyjádřením
uznání mimořádného výkonu vynikajícího sportovce,“ komentoval setkání s juniorskou mistryní světa primátor Antonín
Staněk.
„Mistrovství světa je největší úspěch
v kariéře, jsem moc šťastná. Před závodem jsem byla nervózní, snažila jsem se
ve finálové jízdě podat ten nejlepší výkon
a vyšlo to. Byli jsme tam se sestrou a s tátou, brečeli jsme radostí, bylo to nádherný.“ vzpomínala na svůj triumf Sára. Známá cyklistická rodina tím získala další
generaci oblečenou v duhovém dresu.
Kromě zlaté medaile se osmnáctiletá Sára Kaňkovská přišla na radnici

mistryně Evropy v keirinu. Cyklistice se
Sára věnuje od 11 let a za čtyři roky by se
ráda kvalifikovala na olympiádu. (red)

pochlubit i dalšími medailovými úspěchy
sezóny. Během červencových osmi dní
totiž získala kromě zlata i juniorský titul
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Vernostní
program

27. 8. – 2. 10. 2016

Sbírejte body za vaše nákupy
a získejte peněžní poukázku!
6 bodů = Peněžní poukázka v hodnotě 200 Kč
12 bodů = Peněžní poukázka v hodnotě 500 Kč

OLOMOUCKÉ LISTY | SPORT 

www.olympiaolomouc.cz
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Peněžní poukázky můžete uplatnit v jakémkoliv obchodě
Olympie Olomouc mimo České pošty, Směnárny a Tabáku.
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Vojtěch Vepřek už nemusí bratrovi závidět titul
Až do letošního srpna mohl Vojtěch
Vepřek závidět svému staršímu bratru
Tomášovi jeho loňský titul mládežnického mistra světa v biketrialu. To už ale
neplatí. Na kamenitých tratích v Blansku
si Vojtěch vyskákal titul vlastní. V nejmladší kategorii poussin za sebou nechal
šestnáct soupeřů z osmi zemí a stal se
světovým biketrialovým šampionem do
devíti let.
V první soutěži obsadil Vojtěch stříbrnou pozici - při shodném zisku trestných bodů s Joanem Fusalbou rozhodl
o vítězi v jeho neprospěch větší počet
úspěšně absolvovaných úseků. „Rozhodně není nic ztraceno, pokud Vojta zvítězí
ve druhé soutěži, budou bodově nastejno
a pak rozhoduje poslední závod,“ neztrácel optimismus otec a trenér mladého
jezdce Milan Vepřek. A i když u jezdců
této věkové kategorie to nikdy není sázka na jistotu, tentokrát to vyšlo. Vojtěch
Vepřek porazil Katalánce Fusalbu o jediný trestný bod a stal se mistrem světa.

Vojtěch Vepřek - biketrialový šampion v kategorii do devíti let

Foto | VV

„Jel výborně,“ pochvaloval si po závodě
spokojeně jízdu svého syna jindy přísný

otec vítěze. Po červnovém vítězství na
evropském biketrialovém šampionátu je
to Vojtův druhý letošní triumf.
V Blansku reprezentovali Biketrial
klub Olomouc i další dva jezdci. Lukáš
Janka v juniorské kategorii skončil na
šestém místě, Tomáš Vepřek v kategorii
minime obsadil celkově desátou pozici.
Oba sourozenci Vepřekovi mají za sebou
také účast na prestižních UCI Trials Světových hrách mládeže, kde se v disciplíně cyklotrial ve svých kategoriích probojovali mezi finalisty.
Letošní jubilejní 25. mistrovství světa
v biketrialu se skládalo ze dvou samostatných soutěží, obě se jely v kamenitých terénech na okraji města Blanska.
Česká reprezentace zde získala celkem
čtyři tituly mistrů světa. V nejvyšší kategorii elite jej získal již potřetí v řadě
Václav Kolář, další přidal Matěj Popelka
v kategorii senior a v mládežnických kategoriích uspěli Vojtěch Vepřek a Alžběta Pečínková. 
(deš)

Skokanské závody čeká
jedenáctý ročník
Do druhé dekády vstoupí exhibiční atletický závod ve skoku vysokém Hanácká
laťka. Na Horním náměstí se ve čtvrtek
15. září představí řada známých jmen.
Chybět nebude ani účastník čtyř olympiád a bronzový medailista z Atén Jaroslav
Bába. O vítězství v prvním závodu budou
usilovat žáci ZŠ Velký Týnec, ZŠ Heyrovského, ZŠ Zeyerova, ZŠ Jana Železného
Prostějov a ZŠ Vítězná Litovel. Na hlavní
závod, který bude zahájen v 15.30 hodin, se
těší deset tabulkově nejlepších závodníků
z České republiky. Mezinárodní konkurenci obstará Matůš Bubeník a Lukáš Beer
a polský skokan Pioter Sleboda. 
(deš)

RADY OLOMOUČANŮM

Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
Období školního vyučování ve školním roce
2016/2017 začalo ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
v úterý 31. ledna 2017.
Školní vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.
října a čtvrtek 27. října 2016.
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Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek
23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle
sídla školy stanoveny takto:
Olomouc - 27. 2. - 5. 3. 2017 (Také: Mladá
Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice,

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov
nad Kněžnou, Šumperk, Opava, Jeseník).
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září
2017.
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DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ (Občané pro Olomouc)

MIROSLAV MAREK (KSČM)

Letní pohoda za zvuku sekačky

Dvě úvahy

Obyvatelé čtvrtí s rodinnými domky tu zkušenost určitě mají: je letní nedělní
odpoledne, vy si chcete sednout na zahrádce a užívat si letní pohody a v tu chvíli se
soused rozhodne, že nutně potřebuje posekat trávník. A je mu jedno, že je neděle,
den, který spousta z nás ještě považuje za den klidu a odpočinku. Okamžitě je nedělní
pohoda ta tam – neslyšíte vlastního slova a o povídání si se známými, kteří přišli
„posedět na kus řeči“ nemůže být ani ta řeč.
Některé obce i v okolí Olomouce toto nepříjemné obtěžování bezohlednými
spoluobčany vyřešily tím, že vydaly obecně závaznou vyhlášku, v níž zakázaly používání
sekaček na trávu a jiných nástrojů produkujících hluk (např. cirkulových či motorových
pil) v neděli. I v Olomouci se čas od času objeví hlasy volající po ochraně nedělního klidu
a regulaci hluku. Naše samospráva zatím k takovému kroku sáhnout nechce. Osobně
si myslím, že je dobře, když vrchnost zasahuje do běžného života občanů města co
nejméně.
Jak moc bude potřeba určité chování regulovat tzv. shora však také záleží na
chování členů společnosti. Jestliže sami členové společnosti respektují určitá nepsaná
pravidla, například, že neděle má být dnem klidu, pak není třeba nikde upravovat, že se
nesmí dělat hluk a tím obtěžovat ostatní.
Jedna stará zásada říká „co sám nerad, nečiň druhému“. Asi se ani mezi uživateli
sekaček na trávu nenajde nikdo, kdo by chtěl, aby v okamžiku, kdy si sedne s kávou
a bábovkou pod pergolu, pár metrů od něj začal někdo jiný dělat rámus. Když si
tyto maličkosti budeme uvědomovat a usměrňovat tak naše chování, nebude žádné
regulace potřeba.

Před několika dny jsem měl velmi zajímavý rozhovor s majitelkou obchodu na Dolním
náměstí. Stěžovala si, že situace se zhoršuje, nakupujících ubývá úměrně k tomu,
jak ubývá obyvatel města, kteří na Dolní náměstí přijdou nakupovat. Současně s tím
mizí postupně i některé obchody, které nemohou konkurovat velkým řetězcům. Podle
ní je to dané tím, že není důvod náměstí navštívit. Z centra postupně mizí obchody
s nabídkou zboží každodenní potřeby. Pokud musíme přes náměstí přejít, uděláme to
co nejrychleji, tou nejkratší cestou. Pokud tento neblahý trend chce město zastavit,
musí začít vytvářet podmínky, které pomohou obchodníkům udržet své obchody
v konkurenci velkých řetězců. Dnes už je jasné, že neviditelná ruka trhu toto nevyřeší.
Pak už zbývají pouze zásahy města, které dají malým obchodníkům šanci udržet se.
A je to právě město, které by mělo mít zájem na tom, aby Horní a Dolní náměstí byla
živoucím centrem města, kam budou jeho obyvatelé i návštěvníci přicházet nejen za
nákupy, ale také za kulturním a společenským vyžitím, kde se bude i dobře bydlet.

Fotbal - další aquapark?
Ještě v polovině června před zasedáním zastupitelstva města, kdy jsem se ptal, co
je pravdy na zprávách v tisku, že koalice uvažuje koupit Andrův stadion do vlastnictví
města, mě pan primátor ujišťoval, že sice olomoucký fotbal problém k řešení je
a existuje možnost odkupu stadionu do vlastnictví města, ale že se zatím pouze hledají
možné ekonomické varianty. A až bude nějaké reálné řešení na stole, tak s ním předem
budou i opoziční strany seznámeny, a že časový horizont je spíše podzim tohoto roku.
Podzim je zatím daleko, ale předposlední srpnový den na zasedání zastupitelstva
navrhuje již pan náměstek Major založit akciovou společnost zvoucí se Správa
sportovních zařízení Olomouc, a.s. s peněžitým vkladem 2 mil. Kč z rozpočtu města.
V důvodové zprávě k materiálu sice není zmíněno, pro jaká sportovní zařízení se akciová
společnost zakládá, ale lze předpokládat, že kdyby město Andrův stadion koupilo, tak
to bude právě tato akciová společnost, která ho bude spravovat.
Koalice obsadí představenstvo i dozorčí radu a akciová společnost zajistí chod
stadionu. Pokud bude ztrátový, zaplatí to město, vlastně Olomoučané. A jak je to
vlastně v této souvislosti s podporou sportu?
Prodávání vytrénovaných hráčů je velkým celosvětovým byznysem a Olomouc
je v tom velmi zkušená. Až tak, že bez vlastních vychovaných hráčů opakuje sestupy
do nižší ligy. A možná v tom je háček. Pro druhou ligu si Sigma Olomouc vybudovala
přece jen velmi rozsáhlý areál, který není sama schopna udržovat. Co s tím? Areál se
přenechá městu, ať se stará. Nebo ještě lépe, prodá se mu třeba za dvě stě milionů.
A město vymění okna, opraví střechu, poseče trávník. A Sigma, ta už pak jen vychová
a prodá své fotbalisty.
Princip se zdá navlas stejný jako v případě Akvaparku a Namira. Nevstoupíš dvakrát
do stejné řeky. Zdá se, že tentokrát už ale do ní vstupujeme poněkolikáté. Aquapark,
Namiro … a nyní Správa sportovních zařízení Olomouc …. a jistě jsou v této
souvislosti zajímavá i jména, která zde figurují. Noví radní přicházejí, ale pokřivené
představy zavedených stran o správě věcí veřejných se zdají stále stejné. A kolik asi
zbude peněz na výměnu propadlých dlaždic nebo na novou vozovnu pro tramvaje?
Nebo na ostatní sporty? Skutečně si tak masivní dotace zaslouží jen jeden klub? Co
třeba místní házenkáři, s nimiž se pan primátor dříve rád fotografoval?

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ 2016

PAVEL GRASSE (ProOlomouc)

Cestovní ruch je v posledních letech nejdynamičtěji rozvíjející se obor podnikání.
Statutární město má historicky ty nejlepší vstupní podmínky pro další rozvoj
turistického průmyslu. Druhá největší městská památková rezervace v České republice,
nádherné kostely, zajímavá muzea, soubor barokních kašen, Olomoucké parky nebo
Zoologická zahrada na Svatém kopečku do Olomouce přivádějí mnoho zahraničních
i tuzemských turistů. Co jim ale nabízíme dál, aby v Olomouci zůstali déle než tři
dny, které potřebují k prohlídce všech historických pamětihodností. Tady je obrovský
prostor pro olomoucké podnikatele, ale hlavně pro město. Je nutné připravit nejrůznější
sportovní a kulturní aktivity, které nabídnou návštěvníkům další vyžití. Tyto aktivity je
nutné nejen připravit, ale především řádně zpropagovat mimo Olomouc. Typickým
příkladem špatné propagace je Olomoucký kemp, o kterém se v podstatě nic neví,
a podle toho také vypadá jeho návštěvnost. Dobrou práci v oblasti propagace regionu
odvádí Sdružení cestovního ruchu Střední Morava, které se snaží propagovat region,
co mu síly stačí. Ruku v ruce s těmito aktivitami jdou i služby, které návštěvníkům
zpříjemní pobyt v Olomouci a přesvědčí je, že do Olomouce je dobré se vracet. A tady je
opět obrovský prostor pro město, které připraví podmínky pro zajištění těchto služeb.

KDE

Olomouc: 20. 9. 2016
9 – 17 hod. Výstaviště Flora, pavilon A

URČENO PRO KAŢDÉHO:

 Kdo hledá práci (profesní ţivotopisy s sebou)
 Kdo hledá povolání pro sebe nebo své děti
 Kdo se zajímá o pracovní trh

VYSTAVOVATELÉ:

 Významní zaměstnavatelé Olomouckého kraje
 Školy, které s nimi spolupracují

DOPROVODNÝ PROGRAM:
 Poradenství Úřadu práce ČR – volná místa,
volba a změna povolání, rekvalifikace, práce
v zemích EU (průběţně)
 Věda a technika populárně i hravě (průběţně)
 Soutěţe pro ţáky ZŠ a SŠ o hodnotné ceny

VÍCE INFORMACÍ NA:

VSTUP
ZDARMA

 www.burzapav.cz

ORGANIZÁTOŘI BURZY:
 Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
 Svaz průmyslu a dopravy České republiky
 Úřad práce ČR – krajská pobočka v Olomouci
PODPORA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoli redakce časopisu. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů. Zastupitelé za Hnutí ANO 2011 nevyužili svůj prostor pro příspěvek.
OLOMOUCKÉ LISTY | ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE 
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KŘÍŽOVKA O CENY

Velká spotřebitelská soutěž ...tajenka... v Olomouc CITY bude odstartována 17. 9. 2016. Členství v klubu je pro všechny
ZDARMA, tak proč to nezkusit!
Tajenku křížovky zasílejte do 26. 9. 2016 na adresu Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14,
nebo e-mailem na krizovka@olomouckelisty.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „křížovka – Olomoucké listy“. Stejně označte
i poštovní obálku. Výherce získá dárek od partnera křížovky. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní,
nemůžeme výhru odeslat. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu. Tajenka z minulého čísla: NEJVĚTŠÍ VÝBĚR BATOHŮ. Vylosovaným výhercem je: Renata Křenková z Olomouce.

SUDOKU PRO ZÁBAVU

INZERTNÍ MANAŽEŘI
JANA JURÁKOVÁ 		
Telefon: 773 61 73 53, e-mail: jurakova@regvyd.cz
MICHAL NOVÁK 		
Telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz
ANNA BAŽANTOVÁ		
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz
KATEŘINA VYBÍRALOVÁ
Telefon: 604 929 976, e-mail: vybiralova@regvyd.cz
JINDŘICH MAREK		
Telefon: 608 769 595, e-mail: marek@regvyd.cz
MILAN PAPEŽÍK		
Telefon: 605 113 270, e-mail: papezik@regvyd.cz
Uzávěrka inzerce do příštího vydání je 26. 9.

NAPIŠTE NÁM
Vážení čtenáři,
pokud nám chcete napsat, můžete buď na e-mail:
redakce@olomouckelisty.cz, nebo na adresu: Olomoucké
listy, Horní náměstí - radnice, Olomouc 779 11. Vaše
připomínky a náměty uvítáme, zpracujeme a předáme
kompetentním osobám. Za vaše ohlasy děkujeme.
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Objektivem čtenáře
Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě
Olomouckých listů. Zachyťte objektivem vašeho fotoaparátu aktuální dění v Olomouci, sportovní či kulturní akce nebo nevšední
události kolem vás. Pošlete nám například i zajímavé postřehy z dovolené nebo prázdninového výletu. Ty nejzajímavější snímky
vybereme a zveřejníme je na této straně časopisu*.
Nejvýše tři fotografie, které považujete za zdařilé a chcete se o ně podělit s ostatními čtenáři, posílejte, prosím, na e-mailovou
adresu redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 23. září 2016. Do předmětu elektronické zprávy, prosím, uveďte: „Objektivem
čtenáře.“ Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky:

Výletní loď u Klášterního Hradiska zachytil Pavel Procházka

Markéta Zabloudilová zachytila start balónů v centru Olomouce v rámci balonové fiesty na Bouzově

„Vlaštovky jsou chytří ptáci. Když začne škola, odletí do teplých krajin,“ říká Jaroslav Lešanský a připojuje fotografii

Letní etapa výstavy Flora zaujala paní Hildu Novákovou

Fotografii z přípravy letní Flory zaslala Lenka Langrová

*zasláním snímku souhlasí autor s jeho zveřejněním v tištěných a elektronických materiálech města Olomouce
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