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Nabídka pronájmu nově zrekonstruovaných městských bytů na Dolním náměstí 47, Olomouc - výběr nájemce 
obálkovou metodou. 

V domě Dolní náměstí 47 vznikne celkem 13 nových malometrážních bytů. Realizace veřejné zakázky stavební 
firmou právě probíhá, očekávaný termín dokončení je 30. 11. 2016. Sazba nájemného bude 100,- Kč/m2/měsíc 
a přidělení bytů proběhne formou tzv. „obálkové metody“, kdy 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 a je splatná před podpisem nájemní 
smlouvy. Byty budou vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem a digestoří.

Termíny prohlídek bytů:
pátek 18. 11. 2016  15:00-17:00 hodin
sobota 19. 11. 2016     9:00-11:00 hodin

Minimální výše nabídky: 10.000,- Kč

Nabídky budou přijímány v termínu od 21. 11. 2016 od 8:00 hodin do 25. 11. 2016 do 14:00 hodin, na 
adrese Správa nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2a, 772 00 Olomouc. Nabídky budou doručeny 
v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT - NABÍDKA DOLNÍ NÁMĚSTÍ 47“.  
Na obálkách musí být rovněž uvedeno jméno a bydliště zájemce. Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou 
cenu za uzavření nájemní smlouvy, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu nájmu (tj. číslo bytu a uvedení adresy domu Dolní nám. 47 v Olomouci) 
a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a kontaktní bydliště, 
telefon). Na nabídky přijaté po termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo 
změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Nabídky je možné podat na formuláři dostupném 
na www.sno.cz. Zájemce může podat žádost i na více bytů.

Po otevření obálek jmenovanou komisí se stanoví pořadí žadatelů dle výše cenových nabídek, v případě, že 
se někdo vzdá svého práva na uzavření nájemní smlouvy nebo odmítne podepsat příslušné smlouvy nebo 
neuhradí cenu za uzavření nájemní smlouvy do 5 dnů od oznámení o právu na uzavření smlouvy, přechází 
právo na dalšího v pořadí. V případě dvou stejných cenových nabídek rozhodne počet bodů dle pravidel pro 
přidělování městských bytů.
Nájemce nemá při skončení nájemního poměru nárok na vrácení zaplacené ceny za uzavření smlouvy.

Obálková metoda – pronájem bytů v Olomouci na Dolním náměstí 47
Výše měsíčního nájemného a záloh na služby

Číslo bytu Velikost Plocha
celkem

Nájemné + zálohy na 
služby - měsíční

Nájemné 
100 Kč/m2

Zálohy 
na služby 
odhad na 
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.

www.sno.cz
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Vážení čtenáři, 
milí spoluobčané, 

vrcholící podzim 
a blížící se zima nás 
zpravidla vedou k bi-
lancování, co se nám 
v uplynulých měsících 
podařilo, případně co 
nás do konce roku ješ-
tě čeká. V oblasti in-
vestic a výstavby, kte-
rou mám na radnici na starosti, to člověk vnímá 
dvojnásob. Řada projektů je již za námi a další 
dobíhají, aby byly ještě do zimy dokončeny. 

Uplynulé měsíce byly pro mne osobně přede-
vším ve znamení zvyšování bezpečnosti. V růz-
ných městských částech, především na sídlištích, 
vyrostly desítky nových parkovacích míst, další 
se jich do konce roku ještě dočkají. Na kritických 
místech vznikly nové přechody pro chodce, které 
vyhovují zpřísněným normám. Chceme se na ně 
zaměřit také v příštím roce. Nezapomínali jsme 
ani na zkvalitnění infrastruktury pro cyklisty. 
Nemalé peníze směřovaly také do obnovy a roz-
voje vodovodní a kanalizační sítě. Využití těchto 
financí není na první pohled tolik vidět, o to je ov-
šem důležitější. 

Z významných projektů, které stojí před námi, 
bych jmenoval například rekonstrukci tramvajo-
vých tratí v centru města. Dále také prodloužení 
tramvaje na Nové Sady a směrem ke Slavonínu, 
o které dlouhodobě usilujeme. V posledních měsí-
cích se nám podařilo v přípravě výrazně pokro-
čit. 

Našli jsme společnou řeč také s Povodím 
Moravy a Olomouckým krajem při řešení dal-
ší etapy protipovodňové ochrany města. Tento 
projekt bude spojen se vznikem atraktivních ve-
řejných prostranství v okolí řeky. 

Ale dost bylo bilancování, zkusme raději před 
blížící se zimou vyrazit na procházku do příro-
dy za podzimní atmosférou. Vždyť Olomouc má 
vedle parků a nádherných polesí v okolí Svatého 
Kopečka nebo Lošova co nabídnout. Stačí se jen 
vydat po některé z polních cest, často oděných do 
„kabátu“ cyklostezky, spojujících jednotlivé měst-
ské části. Řada z nich je lemována kapličkami 
a božími mukami, jejich údržbě se rovněž snaží-
me v posledních letech důsledně věnovat. Pokud 
máte dojem, že ve vašem okolí takovou příležitost 
zatím nemáte, možná se jí už brzy dočkáte, pro-
tože pro obnovu těchto „polňaček“ město také vy-
tváří podmínky. 

S přáním pěkných podzimních dnů
Filip Žáček

náměstek primátora

EDITORIAL
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Hejčínská dominanta v novém  
slavnostním nasvětlení
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Dopravní podnik spouští 
informační kampaň

www.dpmo.cz

Další olomoucká památka získala 
po setmění jedinečnou atmosféru. 
Chrám Cyrila a Metoděje v Hejčíně, 
s nepřehlédnutelnou pětašedesát metrů 
vysokou věží, se dočkal slavnostního 
nasvětlení.

„Noční panorama Olomouce je zase 
o něco hezčí a bohatší. Město získalo další 
krásný symbol. Věřím, že jej ocení nejen 

Zapojte se do obnovy Rudolfovy aleje
Už na podzim tohoto roku plánuje 

společnost Výstaviště Flora Olomouc ve 
spolupráci s Magistrátem města Olomou-
ce dokončit obnovu Rudolfovy aleje ve 
Smetanových sadech, kterou zpustošila 
nemoc stromů zvaná slizotoková nekró-
za. Více než dvě stovky jírovců musely být 

Pomoci s výsadbou celkem 108 nových 
stromů mohou také Olomoučané, pro něž 
je mnohdy podoba nejznámější části his-
torických městských parků srdeční záleži-
tostí. „Už nyní evidujeme více než tři de-
sítky zájemců o novou výsadbu,“ upřesnil 
náměstek primátora Aleš Jakubec. „V řadě 
případů se jedná o stejné dobrovolníky, 
kteří se účastnili již předchozího sázení jí-
rovců v letech 2010 a 2012 a zasazení stro-
mu tehdy měli spojené s nějakým osobním 
příběhem, například sňatkem či naroze-
ním dítěte,“ dodal Aleš Jakubec.

Svou sounáležitost s oblíbenou pro-
menádní alejí mohou lidé vyjádřit nejen 
osobní účastí při výsadbě nových strom-
ků, ale také finančním darem. Zájemci se 
mohou hlásit na oddělení propagace spo-
lečnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s., te-
lefon 585 726 219, e-mail info@flora-ol.cz. 
Všichni přihlášení dostanou včas konkrét-
ní informace o tom, jak bude jejich pomoc 
probíhat.  (red)

www.flora-ol.cz

Od 17. října 2016 spustil Dopravní 
podnik města Olomouce, a.s., novou 
kampaň, která pomocí animovaných vi-
deospotů upozorňuje na některé nešvary 
cestujících, kterými porušují přepravní 
podmínky. Kampaň zatím obsahuje pět 
videospotů, které upozorňují na téma-
ta jako porušování zákazu konzumace 
potravin ve vozidlech, cestování ve zne-
čištěném oděvu, cestování s batohem na 
zádech, vandalismus a nákup jízdenek 
z neověřených zdrojů. V budoucnu bude 
kampaň rozšířena o další témata.

Spoty budou nasazeny ve všech vozi-
dlech, která mají ve své výbavě LCD dis-
pleje. Ozvučené spoty budou umístěny 
také na webové a facebookové stránky 
DPMO, a.s.   (red)

ti, kteří přijíždějí do večerní Olomouce ve 
směru od Hradce Králové a Mohelnice,“ 
uvedl náměstek primátora Ladislav Šne-
vajs. Nasvícení památky v Hejčíně, která je 
postavena ve stylu neoklasicizující moder-
ny, má zdůraznit dominantní postavení 
chrámu v této části Olomouce a dát vynik-
nout jeho vyvážené moderní architektuře. 
Do slavnostního nasvětlení chrámu město 
investovalo částku 164 tisíc korun.  (red)

Stavba kostela začala v roce 1929 a dokončena byla v roce 1932. V kryptě chrámu je umístěna hrobka arcibiskupa Prečana.    Foto | JA

 ” Už nyní evidujeme více 
než tři desítky zájemců

kvůli této vážné chorobě letos na jaře vy-
káceny. V historické aleji je nahradí vhod-
nější a odolnější lípy. Zúčastnit se jejich 
výsadby mohou také zájemci z řad široké 
veřejnosti, a to jednak osobně, případně 
i formou finančního daru.

„V současné době probíhá adminis-
trativní proces přípravy nové výsadby 
stromů v Rudolfově aleji. Pokud nám to 
klimatické podmínky dovolí, sázet by se 
mělo ještě do konce tohoto roku,“ potvr-
dil ředitel akciové společnosti Výstaviště 
Flora Olomouc Jiří Uhlíř.

Vymezení území Olomoucké 
aglomerace pro potřeby ITI 
zpracovali odborníci z katedry 
geografie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci.
V Olomoucké aglomeraci – 
města Olomouc, Prostějov, 
Přerov žije cekem 451 874 
obyvatel
Rozloha Olomoucké aglome-
race je 2322 km2

Hustota zalidnění: 195 obyvatel/km2

Počet obcí v celé aglomeraci je 240, z toho 
18 obcí se statutem města a deset obcí s roz-
šířenou působností

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

www.olomoucka-aglomerace.eu

Průjezd křižovatkami 
u tržnice bude plynulejší

Ještě do konce letošního roku by měl být 
průjezd křižovatkami kolem tržnice plynu-
lejší. Nevyhovující řadič na křižovatce tř. 
Svobody s Aksamitovou ulicí se totiž radní 
rozhodli vyměnit za zařízení, které bude 
komunikovat s navazujícími křižovatkami 
směrem k Envelopě. Nové zařízení dokáže 
komunikovat s řadiči na ostatních křižovat-
kách a bude schopný vytvořit zelenou vlnu, 
aby doprava byla plynulejší. Řadič signali-
začního světelného zařízení je v podstatě 
počítač, který celou křižovatku řídí. Jeho 
pořízení přijde na 980 tisíc korun. Cena 
zahrnuje zpracování nového dopravně zá-
vislého řízení do tří vzájemně koordinova-
ných křižovatek, úpravy dopravního řešení 
pro DPMO, umožnění jeho dálkové správy 
a veškeré montážní práce.  (red)
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Riegrova ulice bude pod drobnohledem 
strážníků městské policie 

Ostatky zmasakrovaných Němců 
se vrátily do Přerova
Alespoň symbolická část ostatků po 
více než dvou stovkách žen a dětí 
zmasakrovaných v červnu 1945 na 
Švédských šancích u Přerova byla 
v polovině října vyzvednuta na Ústředním 
hřbitově v Neředíně a převezena do 
Přerova. Tam byly ostatky opět uloženy 
k ostatkům jejich mužů a otců. Splnilo se 
tím přání pozůstalých a příbuzných obětí.

Zbytečný masakr německých civilistů, 
starých mužů, žen a malých dětí v červnu 
1945 na Švédských šancích u Přerova zů-
stával stranou zájmu a upadl v zapomnění. 
Místo, kam byly uloženy ostatky žen a dětí, 
našel po delším pátrání historik František 
Hýbl. Těla zhruba dvou stovek žen a dětí 
zabitých při nesmyslném a hrůzném ma-
sakru byla posléze vyjmuta z hromadného 
hrobu nad Přerovem, zpopelněna v Olo-
mouci a pohřbena na okraji hřbitova do 
dvou dřevěných beden, pokrytých pozin-
kovaným plechem. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o neoznačený hrob, bylo toto místo 
shodou okolností poničeno v roce 1984, 
kdy se zde budoval přívod vody na hřbitov. 
„Požádali jsme proto o pomoc archeology, 
podařilo se ale nalézt jen část plechového 
povrchu obou beden,“ uvedl ředitel Hřbi-
tovů města Olomouce Evžen Horáček. 
267 obětem masakru na neředínském 
hřbitově vzdává úctu pamětní deska s ná-
pisem „Kdo chrání viníky - sám se dopou-
ští viny“.

V pátek 14. října byly tyto nepatrné 
pozůstatky společně s prstí zdejší půdy 

Rušení nočního klidu a nedodržování 
veřejného pořádku – to jsou nejčastější 
výtky od obyvatel Riegrovy ulice v cen-
tru města. Nyní nad touto ulicí zvýší 
dohled městská policie. „Podněty obča-
nů, v nichž poukazují na zvýšený hluk 
související s provozem nočních podniků, 
nedodržování veřejného pořádku a zne-
čišťování veřejného prostoru v Riegrově 
ulici se v poslední době hromadí. Hod-
lám eliminovat takto nepříjemné jevy 
a situace. Z tohoto důvodu jsem nařídil 
městské policii zesílenou kontrolu a in-
tenzivní součinnost. Strážníci budou 
v Riegrově ulici provádět zvýšený do-
hled,“ oznámil primátor Antonín Staněk. 
„Jde o lokalitu v samotném historickém 
centru města, jež si zaslouží naši pozor-
nost a přijetí takových opatření, která 
ve svém důsledku povedou ke zlepšení 

současné nepříznivé situace,“ zdůraznil 
primátor.  

Městská policie proto připravuje ade-
kvátní opatření. „Bude se jednat zejmé-
na o posílení hlídkové činnosti stráž-
níky v ulici v době, kdy se zde konají 
akce související s hudební produkcí a se 
zvýšeným pohybem osob,“ uvedl ředitel 
městské policie Olomouc Pavel Skalický. 
„Pracovníci kamerového systému měst-
ské policie budou v rámci opatření in-
struováni tak, aby věnovali této lokalitě 
zvýšenou monitorovací pozornost,“ ob-
jasnil ředitel Skalický. Hlídky městské 
policie v Riegrově ulici prověřovaly v po-
slední době nejčastěji oznámení o rušení 
nočního klidu, kdy se před vstupem do 
hudebního klubu shromažďovali jeho 
návštěvníci a docházelo mezi nimi k ver-
bálním i fyzickým útokům.  (red)

Z ostatků zbylo jen víko od bedny Foto | MF

uloženy do nové bedny a za přítomnosti 
evangelického kněze Marka Zikmunda 
převezeny z Olomouce na hřbitov do Pře-
rova. „Myslíme na lidi, jejichž životy byly 
tehdy zmařeny, i na lidi, kteří je tehdy při-
pravili o život. Myslíme i na to, v jak zjitře-
né době a v jakém napětí tehdy lidé žili. 
Prosíme, abychom si dokázali znovu po-
dat ruce, odpustit si, ale také vyznat vinu,“ 
zaznělo mimo jiné v modlitbě Marka Zik-
munda. Ostatky byly obřadně uloženy za 
přítomnosti příbuzných obětí i zástupců 
města Dobšiná, odkud zavraždění němečtí 
civilisté pocházeli a kam tehdy, v červnu 
roku 1945, už nedojeli. (red)
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V Čechových sadech vzniká venkovní posilovna
Hrazdy, bradla, různě situované žebříky, 
schůdky a další typické nářadí pro 
venkovní posilovny najdou do konce 
roku svoje místo u dětského hřiště 
v Čechových sadech. Společně tak 
budou moct trávit na jednom místě 
volný čas děti, ale i jejich rodiče či starší 
sourozenci. 

Stavba nového workoutového hřiště 
začala v říjnu a instalované prvky budou 
určeny zejména pro větší děti a dospělé 
k posilování s vlastní vahou těla. „Celou 

workoutovou sestavu umístíme na beto-
novou desku s tartanovým povrchem, 
aby bylo možné sportoviště využívat té-
měř za každého počasí. Jeho stavbu ten-
tokrát kompletně financujeme z měst-
ského rozpočtu, a to částkou 700 tisíc 
korun,“ uvedl investiční náměstek pri-
mátora města Olomouce Filip Žáček.

Rozšíření hřiště v Čechových sadech 
je v souladu s dlouhodobou koncepcí 
realizovanou již několik let. Jejím cí-
lem je obnova dětských hřišť a sporto-
višť na území města. „V této koncepci 

samozřejmě chceme i nadále pokračovat 
a současně také k některým dětským 
hřištím přidat sportovní prvky pro star-
ší děti nebo dospělé. Posilovny v přírodě 
jsou poslední dobou velkým hitem a lidí, 
kteří rádi sportují venku, stále přibývá. 
Jsem proto moc rád, že v Olomouci při-
bude další místo, kde mohou společně 
aktivně trávit volný čas rodiče i děti,“ 
dodává náměstek primátora Aleš Jaku-
bec. K užívání veřejnosti by mělo být 
sportoviště předáno do konce roku. 

 (red)

Historická oranžerie ve Smetanových sadech získá původní tvář
V září tohoto roku byla zahájena 

druhá etapa rekonstrukce historické 
oranžerie v olomouckých Smetanových 
sadech. Národní kulturní památka po-
stavená dle versailleské předlohy byla 
do olomouckého parku přenesena v roce 
1886 z Velké Bystřice a před první eta-
pou oprav jí kvůli špatnému technické-
mu stavu reálně hrozilo zřícení. Nyní 
dostává novou podlahu a od Rudolfovy 
aleje také hrubou fasádu a okna.

Druhá etapa rekonstrukce oranžerie 
skončí během letošního listopadu a bude 
stát zhruba 1,5 milionu korun. Projekt je 
financován z rezerv akciové společnosti 
Výstaviště Flora Olomouc, dotací na tuto 
etapu přispěl i Olomoucký kraj a Minis-
terstvo kultury. „Součástí probíhajících 
prací jsou opravy podlahy, čelní strana 
objektu od Rudolfovy aleje dostává no-
vou hrubou omítku a repliky původních 
historických oken, aby byl pohled na ni 
pro návštěvníky parku atraktivnější. Zá-
roveň také hledáme další finanční zdroje 
na dokončení celé rekonstrukce,“ uvedl 
ředitel akciové společnosti Výstaviště 
Flora Olomouc Jiří Uhlíř.

První etapa oprav objektu, který sou-
sedí s restaurací Fontána v Rudolfově 
aleji Smetanových sadů, proběhla na 

jaře loňského roku. Její součástí byly sa-
nační práce proti působení dřevomorky 
a dalších dřevokazných hub, dále práce 

na statickém zajištění objektu, hydroizo-
lace a položení nové střechy. 

 (red)

Nová fasáda, okna a podlahy budou hotovy do konce listopadu Foto | archiv VFO

Nemovitá věc Minimální 
kupní cena

Termín 
aukčního 

kola

1. Jednotka č. 515/7 (byt 3 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci 1.560.000,- Kč 28. 11. 2016 
v 14:00 hodin

2. Jednotka č. 515/8 (byt 2 + 1) v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci 1.306.000,- Kč 28. 11. 2016 
v 10:00 hodin

Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 
11. 10. 2016 schválila záměr prodat dvě bytové 
jednotky z majetku statutárního města Olomouce 
formou veřejné elektronické aukce:
Registrace zájemců do elektronických aukcí 
je možná v době od 14. 10. 2016 do 25. 11. 
2016 do 10:00 hodin. Elektronický aukční 
portál pro registraci zájemců včetně podmínek 
elektronických aukcí je přístupný na internetových 
stránkách statutárního města Olomouce.

 www.olomouc.eu/eaukce

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

Reality pro vás

Nové byty
Slavonínské zahrady

Již v prodeji!
Tel.: 733 530 932

• jen 20% záloha, doplatek 
po kolaudaci

• atraktivní a vyhledávaná lokalita
• velké balkony a terasy
• vysoký standard domů i bytů

Rezervováno již 90% bytů, 
kolaudace konec roku 2016

Byty v prodeji, kolaudace duben 2017

Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na 

www.holandska-ctvrt.cz

Pro více informací o projektu 
Holandská čtvrť volejte

774 322 407

holandska@dachi.cz
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Holický les se dále rozrůstá

Olomouc se sbližuje s Makarskou, 
podepsali memorandum o spolupráci

Areál Holického lesa, budoucího 
olomouckého lesoparku založeného před 
třemi lety výsadbou desítek tisíc stromků, 
se symbolicky rozrostl o tři lípy srdčité. 
Zasazení tří stromů se zúčastnily zhruba 
dvě stovky lidí z okolí. Potvrdili tak, že 
zájem a nadšení pro Holický les trvá.

Myšlenka založení lesa v místech mezi 
Holicí, Novým Světem a Novými Sady, 
kde byla nevyužitá půda a také velká čer-
ná skládka, vznikla už v roce 2006. V roce 
2010 vznikla územní studie, v roce 2013 
proběhla výsadba 72 tisíc mladých strom-
ků. Spolek pro Holický les a další příznivci, 
například z rodinného centra Heřmánek, 

Zájem o spolupráci s Olomoucí vyjá-
dřili v dubnu představitelé chorvatského 
města Makarská. Stalo se tak při jejich 
oficiální návštěvě Olomouce. Na tu kon-
cem října navázala cesta olomoucké de-
legace do Chorvatska za účelem podpisu 
memoranda o vzájemné spolupráci.

Dubnové přijetí Chorvatů v Olomou-
ci ovšem nebylo prvním počinem, který 
propojil obě města. Už vloni v létě totiž 
vystavovali členové Unie výtvarných 
umělců Olomouc v Makarské a letos na 
jaře měli pak recipročně Olomoučané 
možnost poznat díla výtvarných uměl-
ců z Chorvatska. Jejich výstava se tehdy 
konala v Galerii města Olomouce na Dol-
ním náměstí. 

V říjnu odjela do Makarské oficiální 
delegace olomoucké radnice vedená pri-
mátorem města, aby se zúčastnila měst-
ských oslav. „Při této příležitosti jsme 
podepsali memorandum o spolupráci. 
Tento dokument obsahuje hlavní oblasti 
spolupráce a společných zájmů, jako je 
oboustranná podpora turistiky, využití 
zkušeností v řízení samospráv či třeba 
kulturní a sportovní výměnné akce a také 
výměna vzájemných zkušeností v oblasti 
dobrovolných hasičů a záchranářů. Měli 
jsme tu možnost a setkali jsme se i s vede-
ním partnerských měst Makarské,“ uvedl 
primátor Antonín Staněk. S textem me-
moranda se seznámila a souhlasila i olo-
moucká městská rada.   (red)

zde opakovaně organizují úklidy a další 
akce. Letošní podzimní drakiáda, kte-
ré se účastnily desítky návštěvníků, byla 
spojena s výsadbou tří vzrostlých lip srd-
čitých. „Výsadbou lip u kříže navazujeme 
na tradice našich předků a zároveň zde ne-
cháváme odkaz pro další generaci,“ řekla 
Ivana Kalodová ze Spolku pro Holický les. 
Sedmileté třímetrové lípy věnovala Holic-
kému lesu soukromá společnost Arboeko. 
„Lípy byly pořízeny díky daru sponzora 
a jsou tak důkazem, že les má řadu příz-
nivců, kteří dokážou sáhnout do své kap-
sy,“ komentoval dar náměstek primátora 
Ladislav Šnevajs, jeden z iniciátorů založe-
ní Holického lesa.  (red)

Společného sázení lip a drakiády se zúčastnilo zhruba dvě stě obyvatel Olomouce Foto | BM
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Schválená Strategie ITI otevře Olomoucku cestu ke 4 a  půl miliardám korun
Olomoucký region se už více než dva roky 
připravuje na možnost čerpat finance 
z evropských fondů, které použije na 
svůj rozvoj. V rámci tzv. Integrované 
územní investice (International Teritorial 
Investment - dále jen „ITI“) lze získat peníze 
na klíčové projekty řešící problémy území, 
především formou vzájemně provázaných 
projektů, které čerpají dotace napříč 
operačními programy.

Metropolitní oblasti jsou identifiko-
vány jako ty, které mají nejvyšší potenci-
ál růstu. Olomouc se proto spojila s Pře-
rovem, Prostějovem a okolními městy 
a obcemi, aby se stala atraktivnějším re-
gionem pro investory, podnikatele i oby-
vatele. Společně se zapojily do strate-
gického plánování a řízení a zvýšily tak 
šance pustit se i do velkých, investičně 
náročných projektů. „Nezbytným fakto-
rem atraktivity a konkurenceschopnosti 
území je kvalitní dopravní infrastruktu-
ra a kvalita života, ať už v oblasti život-
ního prostředí, tak také památek, kul-
turního dědictví regionu,“ zdůvodňuje 
spojenectví obcí, měst a dalších subjektů 
do aglomerace primátor Olomouce An-
tonín Staněk.

První kroky má Olomouc za sebou 
Po dvou letech přípravných prací 

a jednání byla Strategie ITI Olomoucké 
aglomerace schválena. Význam tohoto 
dokumentu dokládá složitý dvoukolo-
vý schvalovací a připomínkovací pro-
ces, který běžel už od začátku roku. 17. 
října dokument, po schválení všemi 
řídícími orgány operačních programů 

Finanční prostředky budou putovat i do rozvoje a obnovy kulturních památek     Foto | JA

všem, kdo se na její tvorbě a vypořádání 
připomínek podíleli. Teprve po nás bu-
dou schvalovány strategie Brna, Ostravy 
a Plzně,“ vysvětluje náměstek primátora 
Ladislav Šnevajs. Podporu získají pro-
jekty z oblasti školství, dopravy, rozvoje 
kulturních památek, životního prostředí 
a zaměstnanosti. Finanční prostředky 
budou sloužit také k rozvoji podnikání 

a na doporučení Rady města Olomouce, 
odsouhlasilo také zastupitelstvo. Díky 
schválení Strategie má aglomerace na 
aktuální programové období nachystáno 
téměř 4,5 miliardy korun z evropských 
peněz pro veřejný sektor i podnikatele.

„Ze sedmi aglomerací v ČR byla naše 
strategie schválena jako čtvrtá, což 
považuji za úspěch. Poděkování patří 

Největší investicí získanou prostřednictvím ITI by měla být dostavba tramvajové tratě na Nové Sady  Foto | PS



Tři otázky pro 
náměstka pri-
mátora Ladislava 
Šnevajse, který 
má přípravu ITI 
na starosti.

Jaké problé-
my Olomouc-
ké aglomerace 
může ITI vyřešit?

Mladí chytří lidé často odchází z na-
šeho regionu za lépe placenou prací. 
A toto chceme změnit. Pomoc inova-
tivních firmám produkujícím produkty 
s vysokou přidanou hodnotou a usnad-
nění jejich rozvoje naším hlavním cílem. 
Ke zvýšení atraktivity naší aglomerace 
patří také čisté životní prostředí, dobrá 
dopravní dostupnost a kvalitní vzdělání 
odpovídající potřebám na trhu práce.

Kdy budou první konkrétní 
výsledky? 

Většina dotovaných projektů se musí 
naplno rozběhnout v příštím roce. Jsme 
ve třetím roce nového plánovacího ob-
dobí a není vyčerpána zatím ani koru-
na. V polovině roku 2018 musíme do-
ložit, že je vyčerpáno minimálně 20 % 
alokace. Připravené a rozjeté projekty 
mají obrovskou výhodu.

Budou finance využity opravdu 
účelově?

Jsme si vědomi, že dotační skan-
dály jsou především pro média velice 
žádaným zbožím a navíc otravují at-
mosféru ve společnosti. Nastavujeme 
tedy mechanismy administrace tak, 
aby nemohla vzniknout ani ta nejmen-
ší pochybnost, že něco neprobíhá féro-
vě a transparentně. Bohužel to stěžuje 
práci žadatelům a prodlužuje čas na 
proplácení projektů. Všechno je však 
o lidech, jsem přesvědčen, že máme ten 
správný tým, který se vypořádá se vše-
mi překážkami. 
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Olomouc – modernizace tramvajové tratě na ulici 8. května
Prostějov – rekonstrukce secesního Národního domu, výstavba severního obchvatu města
Přerov – zkvalitnění infrastruktury základních škol s důrazem na technické, přírodovědné, digitální a jazykové vzdělávání
Mohelnice – přestupní terminál

NĚKTERÉ PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

www.olomoucka-aglomerace.eu

Největší investicí získanou prostřednictvím ITI by měla být dostavba tramvajové tratě na Nové Sady  Foto | PS

a vysokého školství na území aglomera-
ce. Pokud navíc nositel prokáže schop-
nost efektivně čerpat finanční prostřed-
ky, a to především v následujících dvou 
letech, může aglomerace získat další na-
výšení již schválené alokace.

Definitivně uzavřený schvalovací pro-
ces nyní umožňuje vyhlášení výzev no-
sitele ITI. První výzvy budou vyhlášeny 

v polovině listopadu v oblastech týkají-
cích se památek, mateřských škol, cyk-
lodopravy, terminálů, telematiky, mo-
dernizace tramvajové tratě a podpory 
absolventů na trhu práce. Výzvy z dal-
ších oblastí budou vyhlašovány začát-
kem příštího roku.   (red)
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Představujeme práci Komise městské části Olomouc–Lošov
Jan Preč: Potěší, když se dozvíme, že to děláme dobře

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy 

KMČ podle jejich očíslování.
V listopadovém vydání představíme 

KMČ Olomouc–Nedvězí.

Pane předsedo, jakými se může 
KMČ Olomouc-Lošov pochlubit 
výsledky? Daří se vám vyřešit 
požadavky občanů?

Naše KMČ si v loňském roce připomně-
la 550leté výročí obce místními oslavami 
a výstavkou se zajímavými archivními 
dokumenty a dobovými předměty, chtěla 
však také k tomuto výročí zrealizovat i ně-
kolik let požadované a nejvyššími předsta-
viteli města přislíbené velké opravy. Což 
se nepodařilo. Nezůstalo však jen při osla-
vách. Proběhly dílčí drobné opravy, hlavně 
se vybudovalo nové dětské hřiště na zapůj-
čeném pozemku SK Lošov a připravila se 
projektová dokumentace pro velké rekon-
strukce investičního charakteru. Občany 
většinou nezajímá, co je na papíře, ale kdy 
to bude hotové. Je nesnadné vysvětlovat 
a odpovídat na jejich opodstatněné dota-
zy. Doufám však, že letošní rok a dotaže-
ní některých akcí dá odpověď, že komise 
i magistrát mají zájem a snahu postupně 
opravovat a zvedat úroveň místní části Lo-
šov. Kromě dílčích oprav malého rozsahu 
došlo v letošním roce k velké rekonstrukci 
ulice Pod Lesem, položil se živičný povrch 
v ulici Na Lukách a na větší části ulice Len-
hartova, provádí se oprava ulice Pod Hvěz-
dárnou včetně inženýrských sítí a ještě se 
zahajuje oprava hasičské nádrže. Na komi-
si se občané obracejí s různými požadavky. 
Ty zásadní, které se dotýkají třeba i jejich 
vlastnictví, jsou většinou investičního 
charakteru. Konkrétní odpověď nejsou 
schopni sdělit ani nejvyšší představitelé 
města, byť jsou označeny za opodstatněné. 
Drobné požadavky se komisi většinou daří 
vyřešit přímo s jednotlivými odbory ma-
gistrátu. Je však někdy složité rozhodnout 
a občanům vysvětlit, čemu dát v rámci 
rozpočtu komise prioritu.

Jaké investiční akce vás v nejbližší 
době čekají?

Hliník a Liškovská, v nejbližší době 
bude dokončena dokumentace pro 
územní rozhodnutí páteřní ulice Svo-
linského. Na počátku mého funkčního 
působení v komisi jsme si stanovili revita-
lizační plán městské části Lošov doplněný 

fotodokumentací, z něhož čerpáme, ale 
i doplňujeme požadavky na opravy. 
Ve svažitém terénu kolem hlavní 
komunikace chybějí chodní-
ky, její špatné vyspádování 
odvádí dešťovou vodu na 
parcely, které neustále pod-
máčí. Chceme doplnit dvě 
zastávky MHD, aby starší 
lidé nemuseli šlapat do kop-
ců. Na vedlejších městských 
komunikacích je nutné opravit 
nejen povrch, ale i poškozenou kana-
lizaci. Některé její části mají ještě pouze 
uježděný hlinitý povrch. Námětů máme 
mnoho.

Jaké akce pořádáte pro své 
spoluobčany, jaká bývá účast?

V Lošově aktivně funguje SK Lošov, 
SDH, klub seniorů. Je-li potřeba, do větší 
akce se angažují všichni. Příkladem byly 
loňské oslavy obce, do jejichž přípravy se 
zapojili všichni společně, i mnozí neorga-
nizovaní. Chtěl bych touto cestou ještě 
jednou všem zúčastněným poděkovat. Za 
každoroční tradiční akce lze považovat 
plesy SK a SDH, lošovské hody na svátek 
sv. Floriána. Velkou návštěvnost i z okol-
ních vesnic každoročně přitahují akce 
pro děti pořádané SK jako den dětí, lou-
čení s prázdninami, halloween, dále pak 
vánoční trhy a v letošním roce se plánuje 
rozsvěcení vánočního stromku. V míst-
ním KD probíhá pravidelné cvičení, již 
několik let zde nacvičují mažoretky. DO-
RESPO Lošov hraje soutěž v malé kopané. 
Několik členů Sokola se pravidelně zúčast-
ňuje sletů doma i v zahraničí. SDH kromě 
tradičních nácviků a soutěží v letošním 
roce organizoval i příměstský dětský tábor 
pod vedením mladých hasičů a pravidelně 
každoročně pořádá sběr železného šrotu. 
V klubu seniorů – bývalé škole se pravidel-
ně každý týden scházejí senioři, většinou 

ženy. V Lošově je v provozu již několik let 
lesní školka se sídlem u místní přehra-
dy. Lošovská hvězdárna bývá otevřena 
za příznivého počasí každý pátek večer. 
Společenských a sportovních akcí na tak 
malou městskou část je poměrně dost, ne-
chybějí návštěvníci, ale mnohdy lidé, kteří 
je zajišťují.

Jakými způsoby informujete 
občany o činnosti komise?

KMČ se schází každou první středu 
v měsíci, pokud je třeba, tak i operativně. 
Jelikož jsou schůze veřejné, někdy při-
jdou se svými požadavky i místní občané. 
Koncem roku jsou navíc občané pozváni 
na veřejnou schůzi, kde komise bilancuje 
uplynulý rok. Schůze jsou rovněž účastni 
zástupci magistrátu a TS. Zápisy jsou zve-

řejňovány v tištěné formě a rovněž 
elektronicky na adrese komise. 

V poslední době tuto možnost 
elektronického podání využí-
vá stále více občanů. Časově 
aktuální záležitosti a po-
slední rozloučení s místními 
občany oznamuje komise 

prostřednictvím místního 
rozhlasu. V případech větších 

oprav se osvědčilo osobně kon-
taktovat a informovat dotčené občany 

o rozsahu a případných omezeních. KMČ 
ve spolupráci s bývalým členem komise 
každoročně vydává Lošovskou ročenku.

S jakými požadavky se na 
vás nejčastěji obracejí vaši 
spoluobčané?  

Jak jsem již uvedl, nejvíce tíží občany 
opravy, které se promítají do investičních 
akcí. Je složité někdy vysvětlit, proč se ne-
provede menší oprava na ulici, když je zde 
již zpracována dokumentace na investiční 
akci, ale přitom nejsme schopni sdělit, kdy 
k ní dojde. Kdy budou nové zastávky MHD, 
které se řeší v rámci investiční akce, kdy se 
napraví odtékání dešťové vody z městské-
ho pozemku na soukromou parcelu a po-
dobně. Někdy mám sto chutí tazatelům 
sdělit, tak si to pojďte zkusit, hned vám to 
předám. Na druhou stranu vidím, že po 
dobu našeho funkčního období se uděla-
lo pro zvelebení obce dost prospěšného, 
a někdy se i dovíme, že to děláme dobře. 
Potěší to a naladí do další práce. (red)

Dochované záznamy o Lošově se datují 
až do roku 1465, ale už dávno předtím se 
v místě těžilo zlato. Pokusy to ale tehdy 
byly, stejně jako v 18. a 19. století, dost 
neúspěšné. Zhruba sedm set obyvatel této 
městské části si dnes může pochvalovat 
zdravý vzduch v poloze na vyvýšenině mezi 
lesy a zároveň slušnou dosažitelnost města. 
Předseda komise městské části Jan Preč 
v rozhovoru říká, že má dost námětů na to, 
jak lidem život v obci zpříjemnit.

Lošovská kaplička  Foto | archív MMOL



Palachovo náměstí se promění
Probíhající a  před-
pokládané uzavírky 
na území statutární-
ho města Olomouce

5. 11. – 29. 11. uzavírka 
ul. Divišova a Hodolanská ve směru na 
Šternberk – oprava železničního přejezdu
Do 30. 11. částečná uzavírka ul. Za 
Vodojemem – oprava malých parkovišť
Do 30. 11. částečná uzavírka ul. Sokolovská 
a Sušilova náměstí – pod Klášterním 
Hradiskem, výstavba přechodu a chodníků
Do 30. 11. částečná uzavírka Velkomoravské 
– oprava mostu přes Moravu
Do 30. 11. úplná uzavírka ul. Dělnická – 
oprava komunikace
14. 11. – 22. 11. částečná uzavírka 
ul. Dr. Milady Horákové
Do 13. 11. úplná uzavírka ul. Dr. Milady 
Horákové – výstavba přechodu na 
ul. Divišova a místa pro přecházení na 
ul. Dr. Milady Horákové 
Do 30. 11. částečná uzavírka ul. Neředínská – 
oprava komunikace
Do 31. 12. částečná uzavírka Slovenské

Podrobný popis uzavírek najdete na webu 
www.olomouc.eu/portal/dopravni-aktuality. 

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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Budoucí podobu Palachova náměstí – 
lokality u Terezské brány a přilehlého 
parkoviště, určí architektonická studie, 
kterou schválila Rada města Olomouce. 
Podnětem k projednání studie se stala 
plánovaná rekonstrukce stávajícího 
parkoviště v majetku Židovské obce 
Olomouc, která má začít v listopadu.

INZERCE

www.menimeolomouc.eu

Výrobce montážních linek, 
robotizovaných pracovišť, 

jednoúčelových strojů hledá

KONSTRUKTÉRY
VŠ se zaměřením na 

strojírenství.

Nabízíme zajímavou práci 
s odpovídajícím finančním 

ohodnocením.

e-mail: 
ivana.bazatova@mespro.cz

Hlubočky-Mariánské Údolí

mespro.cz

RV
 16

01
16

4/
01

Pro společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. 
v Mohelnici hledáme pracovníky na kompletaci 
a montáž světel do automobilů

MZDA AŽ 26 000 KČ/MĚS.
- Dovolená 25 dní/rok
- Dotované stravování
- Moderní pracovní prostředí
- Práce v osmihodinovém 
  a nepřetržitém provozu

 Pro bližší informace nás kontaktujte 
              na bezplatné lince: 800 100 110
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Navrhovaná podoba Palachova ná-
městí má zlepšit význam a funkci veřej-
ného prostoru s důrazem na jeho nejvý-
znamnější památku, Terezskou bránu. 
Nový vzhled náměstí, kde nechybí vodní 
prvek navozující dojem vodního příkopu 
a dřevěné molo ztvárňující padací most, 
má připomenout historii olomoucké bas-
tionové pevnosti. „Studie architekta Ivo 
Gerharda klade důraz na funkčnost pro-
stranství, které má sloužit jako místo pro 
odpočinek, příjemný prostor pro poseze-
ní v restauračních předzahrádkách, ale 
také areál pro pořádání kulturních akcí,“ 
popsal náměstek primátora Aleš Jaku-
bec. Studie přesně vymezuje dlážděné 
plochy pro bezbariérový provoz zahrádek 
okolních restaurací, plochu pro umístění 
designových dětských prvků i prostor pro 
umístění pódia pro letní kulturní akce. 
Řešení pamatuje na nové osvětlení, které 

má být doplněno výtvarným nasvětlením 
vnitřní části náměstí, i na uspořádání 
zeleně s postupnou obnovou stávající li-
pové aleje po obvodu náměstí. „Aktuál-
ně schválená studie pojednává prostor 
náměstí bez detailní specifikace jednot-
livých prvků a uvedené příklady řešení 
jsou navrženy ve variantách. Konkrétní 
řešení bude teprve předmětem doku-
mentace pro územní rozhodnutí, kte-
ré stanoví i investiční náročnost akce,“ 
dodal náměstek Jakubec. Cílem studie 
je zkoordinovat návrh řešení celého ná-
městí a sjednotit ho, dle možností, s mo-
biliářem sousedního parkoviště Židovské 
obce. Ta už začala s jeho opravami.  (red)
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Mladá Boleslav / Kvasiny

Ubytování a doprava zajištěna

REÁLNÝ MĚSÍČNÍ VÝDĚLEK AŽ 28 000 Kč,
OD 1.1. 2017 AŽ 30 000 Kč

Pracuj ve Škodovce!

T: 800 70 70 70
        v provozech:alakovna
                            asvařovna
                            amontáž

Operátor výroby
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Kritická místa pro cyklisty 
řeší jednoduché úpravy

Droždínská zbrojnice dobrovolných 
hasičů se brzy změní k nepoznání. Taměj-
ší hasiči ji totiž používají od poloviny še-
desátých let minulého století a budova už 
důkladnou rekonstrukci vyžaduje. Záměr 
schválila městská rada, projekt zapadá do 
dlouhodobé koncepce oprav a budování 
hasičských zbrojnic v místních částech 
Olomouce.

V nejbližších letech by pak měla ná-
sledovat i oprava fasády, při níž by se 
například mohly na zdi radnice vrátit 
původní sluneční hodiny z doby Marie 
Terezie. Ty se na fasádě dříve nacháze-
ly, ale v minulosti byly zakryty omítkou. 
Objevit by se na fasádě mohly i obklady 
z maletínského pískovce.

Projekt shrnující jednotlivé části 
oprav radnice do značné míry vylep-
ší jak technický stav historické budo-
vy radnice, tak její využití pro občany 
města a turisty. Finančně i technicky 
mimořádně náročná oprava střechy rad-
nice začne v plném rozsahu hned po No-
vém roce. „Původně měla rekonstrukce 
střechy začínat už v říjnu. Po dohodě se 
zhotovitelem však viditelné opravy za-
čnou až v lednu, tak aby rekonstrukce 
neovlivnila Olomoučany i návštěvníky 
města velmi oblíbené vánoční trhy,“ říká 
investiční náměstek primátora města 
Olomouce Filip Žáček. Celková oprava 

havarijního stavu střechy je vyčíslená na 
30,2 milionu korun.

Po skončení vánočních trhů je také na-
plánovaná další rekonstrukce, a to roz-
šíření informačního centra. Novou turi-
stickou sezonu by tak mělo infocentrum 
vítat v novém kabátě. Současné prostory 
už totiž nevyhovují ani stále se zvyšující-
mu počtu návštěvníků města ani rozsahu 

zázemí, to vše s celkovými náklady 1,3 mi-
lionu korun. Díky těmto úpravám se tak 
místní hasiči dočkají lepšího zázemí a sou-
časně se sníží také provozní náklady ob-
jektu. V současné době se připravuje pro-
jektová dokumentace, zahájení prací ze 
strany Správy nemovitostí se předpokládá 
ještě v letošním roce. 

Počátkem roku skončila celková rekon-
strukce zbrojnice v Lošově. Objekt dostal 
novou fasádu, okna, dveře, vrata a sociá- 
lní zařízení, celkově za více než 1 milion 
korun. Na jaře pak začala výstavba nové 
zbrojnice v Topolanech s využitím dotace 
Ministerstva vnitra ve výši 4,2 milionu ko-
run, kdy celkové náklady činí cca 9 milionů 
korun. „To, že se postupně daří zajišťovat 
pro hasiče na území města moderní pod-
mínky pro jejich práci a naplňovat schvá-
lenou koncepci, považuji za velmi důležité. 
Svým způsobem je to i forma ocenění vý-
znamu dobrovolných hasičů pro bezpečí 
Olomoučanů,“ doplňuje náměstek Major.

Další na řadě jsou Chválkovice-město 
připraví projektovou dokumentaci na vý-
stavbu tamní nové hasičské zbrojnice. 

Na území města je devět sborů dob-
rovolných hasičů se zhruba pěti sty čle-
ny, z nich se rekrutuje sedm zásahových  
jednotek.  (red)

Radnice v roce 2017 zkrásní

Zbrojnice: Lošov a Topolany už září,  
v Droždíně se začne opravovat

Rozsáhlá rekonstrukce střechy, rozšíření 
prostor informačního centra i oprava 
vrátnice. To je výčet důležitých oprav, 
které v novém roce čeká historická budova 
olomoucké radnice na Horním náměstí.

Radnice řeší problém, který se týká 
hlavně cyklistů. Ve městě totiž existuje 
téměř třicítka míst, která jsou z hlediska 
cyklodopravy více či méně riziková. Jak 
lze v těchto místech rizika eliminovat? 
Některá opatření jsou jednoduchá a vyža-
dují pouze dopravní značení, jiné lokality 
budou muset vyřešit samostatné investič-
ní akce. Pouze dopravní značení by mohlo 
pomoci celkem 16 lokalitám v Olomouci 
(Hynaisova, U Podjezdu, Masarykova tř., 
Aksamitova, Spojenců, tzv. „malá“ tř. Svo-
body, Vídeňská, Lermontova, Aksamitova 
– vjezd do Bezručových sadů, Bezručovy 
sady, Denisova – nám. Republiky, Ma-
riánská, nábřeží Přemyslovců, Švédská, 
Zeyerova, Křižíkova, Vitáskova – Praž-
ská). „Vesměs se jedná o jednosměrné uli-
ce, kde chybí umožnění pohybu cyklistů 
v obou směrech, místa společná cyklis-
tům i chodcům či místa napojení cyklo-
stezek. Na uzlových místech cyklostezek 
by se pak měly objevit informační tabulky 
s plánem cyklostezek pro lepší orienta-
ci,“ vysvětlil náměstek primátora města 
Olomouce Aleš Jakubec. Během letošní-
ho a příštího roku by mohl odbor správy 
městských komunikací a MHD jednotlivá 
dopravní stanovení realizovat. Další loka-
lity čekají složitější řešení, některá teprve 
radnice posuzuje.  (red)

poskytovaných služeb. Náklady jsou zhru-
ba 1,4 milionu korun. „Až z 90 procent by 
měla tyto dvě části oprav pokrýt dotace 
z Integrovaného regionálního operační-
ho programu, o kterou budeme začátkem 
roku žádat prostřednictvím ITI Olomouc-
ké aglomerace,“ doplňuje náměstek primá-
tora Ladislav Šnevajs.

Na jaře pak svůj vzhled promění i vstup 
do budovy radnice, konkrétně vrátnice 
a prostor před ní. Řešení zvlhlého zdi-
va, bezpečnostní opatření i bezbariérové 
úpravy – to vše s sebou ponese přestavba 
za asi 1,8 milionu korun, která potrvá dle 
odhadů dva měsíce. „Nejen na informační 
centrum, ale i k vrátným si lidé denně cho-
dí pro informace, navíc vrátnicí musí projít 
každý, kdo do budovy vstupuje. Chceme 
proto tento prostor udělat pro návštěvníky 
co nejpřátelštější. Součástí by mělo být na-
příklad i odstranění nevzhledných infor-
mačních tabulí na stěně naproti vrátnice 
a jejich nahrazení elektronickou informač-
ní tabulí,“ vysvětluje primátor města Anto-
nín Staněk. Také s financováním této části 
oprav by měla pomoci výše zmíněná dota-
ce z IROP. (red)

Rekonstrukce byla již dříve městskou 
radou zařazena mezi investiční priority 
v koncepci jednotek sboru dobrovolných 
hasičů pro roky 2014 – 2018. V první etapě 
již proběhla výměna vrat a byla vyměně-
na okna. „Dobrovolní hasiči jsou zejména 
v místních částech Olomouce nejen v roli 
bezpečnostní síly, ale jsou i významnou 
společenskou a kulturní složkou. Je tedy 
zájmem města vytvářet pro jejich činnost 
odpovídající zázemí,“ řekl náměstek Mar-
tin Major, do jehož kompetence spadají 
právě i sbory dobrovolných hasičů na úze-
mí města Olomouce. 

Zbrojnice dostane nové zateplení a to-
pení a čeká ji rekonstrukce sociálního 

 členů mají 
dobrovolné 
záchranné sbory500

www.menimeolomouc.cz



Dobrá zpráva pro neředínskou průmyslovou zónu 

INZERCE RV 1600230/09

Po měsících posuzování záměru proměnit 
stávající brownfield v areálu bývalých 
kasáren v Neředíně na průmyslovou zónu 
pro podnikatele je tu dobrá zpráva. Město 
získalo oficiální doporučující stanovisko 
agentury CzechInvest. Rada města 
Olomouce proto schválila další kroky 
směřující k revitalizaci lokality. 

„Získali jsme doporučující stanovisko 
CzechInvestu, jehož závěr říká, že vize 
města splňuje potřebná kritéria, a má 
tedy velkou šanci na podporu,“ řekl pri-
mátor Antonín Staněk. „Kladné stano-
visko tak naplňuje náš záměr přilákat do 
města další investory. Již evidujeme také 
další potencionální zájemce o vstup do 
nové průmyslové zóny, kde by v budouc-
nu měli získat kvalitní zázemí pro své fir-
my,“ doplnil primátor.

V prvním kroku chce Olomouc věno-
vat pozornost primárně revitalizaci plo-
chy při komunikaci vedoucí do Topolan. 

Jde o pozemky v majetku města o výmě-
ře 6,1 hektaru a patří do plánované první 
etapy. Ve vazbě na pozitivní hodnocení 
záměru agenturou CzechInvest proto 
radní města schválili spuštění soutěže 
na aktualizaci projektové dokumentace 
a podání tzv. registrační žádosti o dotaci 
na realizaci projektu. „Jakmile budeme 
mít za sebou proces aktualizace pro-
jektové dokumentace a na to navazující 
rozhodnutí stavebního úřadu, můžeme 
podat žádost o podporu projektu z pro-
gramu Podpora podnikatelských nemo-
vitostí a infrastruktury administrované-
ho Ministerstvem průmyslu a obchodu,“ 
uvedl investiční náměstek Filip Žáček. 
„Bude-li v programu dostatek finančních 
prostředků, měla by mít Olomouc šanci 
na úspěch. Důležitým krokem je určitě 
také schválení osoby manažera pro ko-
munikaci s investory, který bude mít na 
starosti proces lákání investorů do zóny,“ 
vysvětlil náměstek Filip Žáček. 

Zóna někdejšího vojenského areálu 
byla již počátkem letošního roku zaregis-
trována z iniciativy města do centrální 
evidence brownfieldů vedené agenturou 
CzechInvest. Pozemky jsou v územním 
plánu města Olomouce dlouhodobě ve-
deny jako plochy určené pro smíšenou 
průmyslovou výrobu, a své místo by zde 
tak mohly najít zejména firmy zpracují-
cího průmyslu. Kapacita stávajících prů-
myslových zón připravovaných městem 
je v Olomouci zcela naplněna a již nestačí 
pokrýt potřebu dalších potencionálních 
investorů. 

„Pokud se v rámci přípravy regenerace 
areálu podaří vyřešit veškeré složité ma-
jetkoprávní vztahy a dosáhnout na dotač-
ní peníze, mohla by budoucí průmyslová 
zóna dosáhnout plochy až 18 hektarů. 
To by bylo vhodné časově skloubit s při-
pravovaným zkvalitněním dopravního 
napojení lokality ze strany státu,“ uvedl 
náměstek primátora Filip Žáček. (red)

Hejčín a Řepčín: Kus cyklostezky a opravené mosty
Tři a půl milionu korun město v posled-

ních týdnech investovalo do olomouckých 
městských částí Řepčín a Hejčín. Na po-
mezí těchto dvou městských částí nechalo 
vybudovat kus cyklostezky vedoucí k par-
kovišti u tzv. hejčínských luk a opravit dva 
mosty přes Mlýnský potok. 

„Více než o měsíc dříve stihla stavební 
firma ukončit práce na téměř 200metro-
vém úseku cyklostezky, která dělí katastry 
Řepčína a Hejčína. Díky této nové části 
vznikne asi 3,5 kilometru dlouhá ucelená 
cyklostezka, která se stane součástí hojně 
využívané tzv. moravské cyklotrasy. O to 
pohodlnější tak nyní bude pohyb cyklistů 
z města směrem do Litovelského Pomoraví 
a zpět,“ vysvětlil investiční náměstek pri-
mátora města Olomouce Filip Žáček. Nový 
úsek cyklostezky podél Mlýnského potoka, 
souběžný s ulicí Břetislavova, má asfaltobe-
tonový povrch a je široký 3,5 metru. Stavba 

vyšla na téměř 1,5 milionu korun, část ná-
kladů pokryla dotace poskytnutá Olomouc-
kým krajem.

V blízkosti nové části stezky pro cyklis-
ty probíhaly rovněž práce na rekonstrukci 
dvou mostů přes Mlýnský potok - z uli-
ce Martinova a Jarmily Glazarové. „Díky 
nižším nákladům po vysoutěžení rekon-
strukcí několika mostů přes Mlýnský potok 

nám zůstala rezerva, kterou jsme mohli 
použít na opravu těchto dvou mostů na 
pomezí Hejčína a Řepčína. Ty již byly také 
v havarijním stavu,“ říká primátor města 
Olomouce Antonín Staněk. U obou mostů 
bylo potřeba provést sanaci nosné betono-
vé konstrukce, opravit poškozené římsy 
a osadit nové zábradlí. Nového povrchu se 
dočkal také mostní svršek. Práce na opra-
vách dvou mostů vyšly zhruba na 2 miliony 
korun. 

V letošním roce vyčlenila olomoucká 
radnice částku téměř 10 milionů korun, 
která je směřována na opravy mostů zejmé-
na přes Mlýnský potok v Olomouci a pak 
také přes řeku Oskavu v Chomoutově. Do 
konce října skončí například rekonstrukce 
mostu na nábřeží Přemyslovců. Podobné 
investice se plánují i na příští rok.  (red)

www.menimeolomouc.cz
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Olomoucké hřbitovy nejsou pouze pietním místem

Čtenářům odpovídá ředitel HmO Evžen Horáček

V příštím čísle Olomouckých listů předsta-
víme Dopravní podnik města Olomou-
ce. Naším prostřednictvím můžete položit 
otázku řediteli této společnosti. Svůj dotaz 
zašlete na e-mail redakce@olomouckelis-
ty.cz nejpozději do 18. 11. 2016.

ZEPTÁME SE ZA VÁS

Hřbitovy města Olomouce (HmO) jsou 
příspěvkovou organizací zřízenou 
statutárním městem Olomouc. Společnost 
je správcem 12 hřbitovů na území města 
Olomouce-Neředín, Nedvězí, Nové Sady, 
Hodolany, Holice, Chválkovice, Nová Ulice, 
Slavonín, Černovír (občanský a vojenský), 
Svatý Kopeček (starý a nový hřbitov), 
Chomoutov.

Kdy bude dostavěná zídka kolem 
hřbitova na Svatém Ko-
pečku? L. V.

Většině čtenářů je jistě 
známa skutečnost, že v prů-
běhu opravy se vyskytly pro-
blémy s realizací, které byly 
odstraněny a je naší sna-
hou dokončit vše co nejdří-
ve, reálný termín vidím do 
20. listopadu. 

Jak dlouho se bude po-
hřbívat do země? Jaká je 
kapacita hřbitovů? J. A.

V současnosti spravujeme přibližně 
25,5 tisíce hrobových míst. Pokud nedojde 

k výrazné změně společenských zvyklostí 
– roste počet zpopelňování 
zesnulých – nevidím v nej-
bližších 50 letech problém 
s ukládáním zesnulých do 
země.   

S ohledem na jejich his-
torii, je možné si hřbi-
tovy prohlédnout s prů-
vodcem? A. A.

Každoročně v rámci Dnů 
evropského dědictví pořádá-
me ve spolupráci s historikem 
Milanem Tichákem a ná-

městkem primátora Ladislavem Šnevajsem 
komentované prohlídky hřbitova. Ti, kteří 

prohlídku nestihli, si její záznam mohou 
poslechnout na webových stránkách olo-
mouckých hřbitovů. V budoucnu chceme 
komentované prohlídky nabídnout žákům 
základních škol v Olomouci.   (red)

Olomoucké hřbitovy navštíví nejvíce lidí v listopadu, na Památku zesnulých Foto | AJ

Jedním z úkolů příspěvkové organiza-
ce Hřbitovy města Olomouce je údržba 
a zachování olomouckých pohřebišť jako 
důstojných míst posledního odpočinku 
našich předků. Olomoucké hřbitovy jsou 
současně jakousi kronikou událostí, kte-
ré se na území města a v jeho okolí staly. 
Nejstarší ze spravovaných hřbitovů jsou 
z 18. století, nápisy náhrobků mapují běh 
času v Rakousko-Uhersku, první svě-
tovou válku, rozpad monarchie, období 
I. republiky, 2. světovou válku a následné 
období až do současnosti. Zapsaná jsou 
na hřbitovech jména zemřelých spojená 
s odsunem občanů německé národnosti, 
únorem 1948 a následnou emigrací i ak-
térů událostí ze srpna 1968 s opakující 
se emigrační vlnou. Jako paměť národa 
slouží především prostory Vojenského 
hřbitova v Černovíře a na Ústředním 
hřbitově v Neředíně pak památníky 
spojencům, letcům olomouckého aero- 
klubu i padlým německým vojákům. 
Především hřbitov v Neředíně, vybudo-
vaný v letech 1900-1901 jako náhrada 
za městský hřbitov U dřevěného zvonu 
(v místech dnešního pavilonu A Výstavi-
ště Flora), je svými hrobkami nejen do-
kladem úcty našich předků k zemřelým, 
ale i movitosti tehdejších obyvatel města 
a i zručnosti a šikovnosti místních řeme-
slníků. Historickým skvostem je židov-
ské pohřebiště s mohutnými a umělec-
ky hodnotnými hrobovými zařízeními. 

Neředínský hřbitov má také nejvíce 
zapsaných hrobových míst kulturní pa-
mátky. Určitým specifikem jsou pak oba 
hřbitovy na Svatém Kopečku, dokreslu-
jící svou polohou tehdejší hranice obce, 
a tragédii 121 uhořelých u potníků z r. 
1705. 

„Důležitou náplní příspěvkové organi-
zace je především registrace zákonných 
údajů o zesnulých a nájemcích hrobo-
vých míst, údržba areálů hřbitovů a kaž- 
dodenní péče a starost o jejich vzhled. 
Vzhledem k rozloze 22,5 ha si jistě každý 
umí představit rozsah práce při množství 
stromové i travní zeleně, kterou se snaží-
me udržovat i revitalizovat. Zajišťujeme 
nejen ukládání pozůstalých, ale přede-
vším celoroční údržbu hřbitovů, což za-
hrnuje mj. opravy komunikací, vydlaž-
ďování chodníků a cest, údržbu vodních 
zdrojů, a především údržbu zeleně včetně 

sečení trávy,“ přibližuje každodenní prá-
ci ředitel městských hřbitovů Evžen Ho-
ráček. Hřbitovy jsou místem s velkým 
pohybem veřejnosti a jejich bezpečnost 
je stejně důležitá jako ochrana majetku 
vlastníků. „Ve spolupráci s odborem ži-
votního prostředí odstraňujeme dřeviny 
ohrožující bezpečnost návštěvníků. Sna-
žíme se také zajistit bezpečnost v areálu 
neustálými opravami oplocení a bran, tak 
aby se pietní místa nestávala terčem van-
dalů a zlodějů,“ dodává Evžen Horáček. 
„V průběhu listopadu bude dokončena 
městem financovaná oprava historických 
bran a plotových polí, v průběhu příští-
ho roku plánujeme další dlážděné cesty 
v areálu v Neředíně a ve spolupráci s Od-
borem koncepce a rozvoje MmOl reali-
zujeme přeměnu nevyužívané části hřbi-
tova na Nové Ulici na veřejně přístupný  
park.“  (red)

www.olomouc.eu/hrbitovy
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Vánoční strom se rozsvítí 20. listopadu, začnou trhy
Tradiční vánoční trhy v centru města i letos 
zahájí rozsvícení vánočního stromu, který 
městu věnuje někdo z jejich obyvatel. 

vánoční strom České republiky. „Vždy mi 
bylo líto krásných vzrostlých stromů, kte-
rými se města na Vánoce chlubila a které 
byly pokáceny v lesích. My jsme před lety 
zvolili jiný přístup a zatím nám to vychá-
zí. V minulých letech jsme vybrali oprav-
du krásné stromy,“ dodává vedoucí od-
dělení kultury Radim Schubert. Součástí 
slavnostního zahájení vánočních trhů je 

Neděle 20. 11. – Zahájení vánočního jarmarku
14:00 Ježíškův poštovní úřad u vánočního stromu  
 otevírá 
16:30 Železný Zekon - nejen silácké kousky
17:45 Vyhlášení vítěze soutěže SmOl „Pojmenujte  
 vánoční strom“ za účasti primátora města  
 Olomouce
18:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
18:05 Katarína Knechtová
Pondělí 21. 11. – Vánoční reprodukovaná hudba
Úterý 22. 11. – Folkové Vánoce
18:00  Pavel Dobeš
Středa 23. 11. – Olomoucká hudební scéna
16:30 The Chickens Revival
18:00 Zvláštní zóny
Čtvrtek 24. 11. 
17:00 Heidi Janků
19:30 Koledování - zpívání koled s Českým  
 rozhlasem Olomouc

Pátek 25. 11. 
17:00 Jan Spálený & ASPM 
18:30 František Nedvěd se skupinou Tie Break
Sobota 26. 11.
16:00 Pavel Žalman Lohonka & spol. 70 jar
18:00 Hudební skupina F.T. Prim
Neděle 27. 11. – 1. adventní neděle (železná)
15:00 Zapálení první svíce na adventním věnci
16:00 Brněnská folková legenda Folk Team
18:00 Hudební skupina Progres 2
Pondělí 28. 11. – Vánoční reprodukovaná hudba
Úterý 29. 11. – Folkové Vánoce
18:00 Hudební skupina Madalen
Středa 30. 11. – Olomoucká hudební tvorba
16:30 Hudební skupina HAZYDECAY unplugged
18:00 Hudební skupina Homebwoyrasta
Čtvrtek 1. 12. 
16:00 Hudební skupina Poutníci
18:00 Hudební skupina Perutě - Milan Peroutka
19:30 Koledování - zpívání koled s Českým  
 rozhlasem Olomouc 

Pátek 2. 12. – Populární hudební skupiny
16:00 Kamélie
18:30 Hudební skupina Fleret
Sobota 3. 12. 
13:30 Děcka ze Skoronic - Zdaleka ideme,novinu  
 neseme
15:00 Hudební skupina Abraxas
16:30 Ivan Hlas trio
18:00 Adam Mišík se skupinou
Neděle 4. 12. – 2. adventní neděle (bronzová) 
15:00 Zapálení druhé svíce na adventním věnci
16:00 Miro Šmajda a skupina Terrapie
18:00 Hudební skupina Polemic
Pondělí 5. 12. – Mikulášský program
14:00 Čertovské hrátky s andělem a příchodem  
 Mikuláše
15:00 Mikulášská nadílka pro děti s primátorem  
 města Olomouce
15:45 Lucie Bergerová - muzikálová herečka. „Nejen  
 muzikálové hity"
17:00 Hudební skupina Laura a její tygři
19:00 Mikulášský ohňostroj 

Program vánočních trhů  
20. 11. – 5. 12. 

kromě rozsvícení nazdobeného stromu 
také jeho pojmenování. Jména navrhují 
děti z celé Olomouce. 

Olomoucké vánoční trhy i letos připra-
vuje obecně prospěšná společnost Kulturní 
Olomouc. Podrobné informace a program 
najdete na stránkách pořadatele.  (red)

Tento způsob zajištění vánočního stro-
mu město Olomouc poprvé vyzkoušelo 
v roce 2009. Hned v prvním roce v celo-
republikové soutěži získal strom na Hor-
ním náměstí první cenu jako nejhezčí www.vanocnitrhy.eu

Vernostní
program

5. 11. 2016 – 31. 3. 2017

nový

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

Peněžní poukázky můžete uplatnit v jakémkoliv obchodě  
Olympie Olomouc mimo České pošty a Směnárny.

Čtěte kompletní pravidla na www.olympiaolomouc.cz

RV
 16

01
23

0/
01

Zastavme utrpení!
Spolek za práva zvířat a etické zacházení s nimi provozuje v Křelově u Olomouce azyl pro akutní stavy týraných, handicapovaných, starých 

a nechtěných psů... Máte-li zájem o čtyřnohého věrného kamaráda, neváhejte a kontaktujte tento azyl.

NEKUPUJTE – ADOPTUJTE
Telefon: 604 310 280 nebo 792 272 232

Web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz

ENY 
6letá fenka křížence ridgebacka, 
zachráněná z velmi špatných 
podmínek. Několik let zavřená ve 
sklepě. Velké psy a kočky nemusí, jinak 
přátelská. Miluje lidi, hodná, poslušná, 
klidná a vděčná. Miluje procházky. 
Doma je čistotná. Venku poslouchá  
i bez vodítka. Ideální do bytu nebo 
domu se zahradou – ne do kotce.
Je kastrovaná, očkovaná i odčervená.

RV
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www.resortbystrovany.cz

Naše restaurace Vám nabízí také:

• Vánoční večírky
• Svatby
• Firemní akce
• Soukromé a narozeninové oslavy
• Rodinné párty

(bývalý Horizont)

Restaurant

RV
 16

01
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

7. 11., 19:00  Wolfgang Amadeus Mozart - Kouzelná flétna. Opera ve dvou dějstvích, A
8. 11., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood: Klobouk s peřím,  
 luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra, L
9. 11., 19:00  Martin McDonagh - Poručík z Inishmoru.  
 Teroristická groteska o lásce ke kočkám. Činohra, ST
10. 11., 19:00  Ludwig Minkus - Don Quijote. Jeden z nejslavnějších klasických baletů, D
11. 11., 19:00  Robert Balogh - QUEEN - The show must go on!  
 Příběh o Freddiem Mercurym - rockové legendě. Balet
12. 11., 16:00  Ivan Hlas, Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan Hřebejk - Šakalí léta.  
 Zběsilost v srdci v rytmu rokenrolu. Muzikál, ZO
13. 11., 16:00 Gioacchino Rossini - Lazebník sevillský. Komická opera, YO
14. 11., 19:00 Josef Stelibský, Antonín Procházka - Hledám děvče na boogie woogie.  
 Revuální opereta, K
15. 11., 19:00 Ludwig Minkus - Don Quijote. Jeden z nejslavnějších klasických baletů
17. 11., 19:00  Georges Bizet – Carmen. Nejslavnější francouzská opera 
18. 11., 19:00  Marius von Mayenburg – Kámen. Nevrátí se. Činohra, V
19. 11., 19:00 Noc divadel 2016 - Jedna noc v Perle.  
 Neotřelá návštěva povědomého světa, o kterém se vám ani nesnilo 
20. 11., 19:00 Giuseppe Verdi – Rigoletto. Opera ve třech dějstvích
21. 11., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij - Labutí jezero. Perla klasického baletu
22. 11., 19:00 Rudolf Piskáček - Perly panny Serafínky.  
 Lidová hra o třech dějstvích Opereta, B
23. 11., 19:00  Emmerich Kálmán - Hraběnka Marica. Klasická opereta
24. 11., 18:30  Robert Balogh - QUEEN - The show must go on!  
 Příběh o Freddiem Mercurym - rockové legendě. Balet
25. 11., 19:00  Michail Bulgakov - Mistr a Markétka.  
 Láska ve své nejtěžší zkoušce. Činohra, P
26. 11., 18:00  Haná 40. výročí. 40. výročí založení folklorního souboru Haná 
27. 11., 10:00  Velryba Lízinka - Divadlo Krapet Praha. Pohádka, RPP
27. 11., 14:00  Velryba Lízinka - Divadlo Krapet Praha. Pohádka OPP 
27. 11., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny.  
 Kde je humor, je i naděje. Činohra
28. 11., 19:00 Michail Bulgakov - Mistr a Markétka. Láska ve své nejtěžší zkoušce.  
 Činohra, A
29. 11., 19:00  Jacques Offenbach - Rytíř Modrovous. Na každého jednou dojde.  
 Opereta
1. 12., 19:00  Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů. Skoro bleší cirkus. Činohra
2. 12., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij - Spící krasavice. Pohádkový balet o Šípkové Růžence
3. 12., 10:00  Robert Balogh - Tarzan - král džungle. Baletní pohádkový příběh
3. 12., 19:00  Michail Bulgakov - Mistr a Markétka. Láska ve své nejtěžší zkoušce.  
 Činohra, X
4. 12., 14:30  William Shakespeare – Bouře. Z látky, z níž spřádají se sny. Činohra, NO

Divadlo hudby připomene 
výročí sametové revoluce 

Listopad, v němž si připomínáme události sametové revoluce, 
bude v programu olomouckého Divadla hudby orámován profilem 
brněnského Divadla Feste. Společensko-kriticky zaměřený sou-
bor v Olomouci uvede tři inscenace. Ta první – Husina, odehráli 
herci 1. listopadu.

Zbývající dvě představení připravilo Divadlo Feste na konci 
měsíce, a to 28. a 29. listopadu. Trenažér jedné revoluce sleduje 
události roku 1989 dnešníma očima, hlavní pozornost je směřo-
vána k tomu, jak se sametová revoluce podílela a stále podílí na 
utváření české identity. „Rekonstrukce jednání mezi členy Ob-
čanského fóra a zástupci totalitní moci je provedena interaktivní 
formou, v níž mají diváci příležitost vyzkoušet si vlastní reakce 
a zapojit se do jednání,“ doplnil Petr Dvořák. Profil brněnského di-
vadla zakončí představení inscenace Moc bezmocných, vycházejí-
cí ze slavné eseje Václava Havla věnované památce filozofa Jana 
Patočky. Zde Divadlo Feste klade divákům otázku, zda v postto-
talitní společnosti nestavíme jen další anebo jiné druhy totality.
 (red)

 www.moravskedivadlo.cz
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PONOŽKY  PRÁDLO
TRIKA  POLOKOŠILE

FUNKČNÍ OBLEČENÍ
s antibakteriálními
účinky stříbra

POLSKÁ 48a
Olomouc (Areál SI)
PO, ÚT, ČT, PÁ - 8:00 - 15:00
ST - 9:30 - 16:30
PO, ÚT, ČT, PÁ - 8:00 - 15:00
ST - 9:30 - 16:30 www.nanosilver.cz

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

11. 11., 19:00  Benefiční koncert pro Nadaci Malý Noe, Reduta 
 Večer plný překvapení
 Sólista Jiří Stivín flétny
  Gamavilla Quartet
 Vivaldi, J. S. Bach, J. Stivín
17. 11.   D1/Novosvětská symfonie, Reduta 
v 9:30  veřejná generální zkouška 
 (vstupenky v podloubí radnice nebo na místě od 9:00)  
 W. A. Mozart  Kouzelná flétna předehra k opeře
19:00 L. van Beethoven Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll
 A. Dvořák Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ 
 Sólistka  Johanna Haniková klavír
        Dirigent  Philipp Amelung (Německo)
1. 12.   C2/Slavný houslový koncert, Reduta
 R. Wagner  Tannhäuser předehra k opeře 
19:00 J. Brahms  Koncert pro housle a orchestr D dur 
 C. Franck  Symfonie d moll
 sólista  Ji Man Wee (Korea) housle
        dirigent  Amaury du Closel (Francie)

Spolek pro komorní hudbu   
12.11., 19:00  Koncert vítězů Pěvecké soutěže Olomouc 2016, Reduta   
 spoluúčinkuje orchestr Moravského divadla Olomouc 

Vstupenky na koncerty MFO (i veřejné generálky) v prodeji v infocentru v podloubí radnice 
týden před konáním koncertu. Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě hodinu před 
koncertem.

 7. listopadu – 5. prosince
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

8. 11., 18:30  CAFÉ 87: Pozvání na skleničku. Osobnosti Olomouckého kraje
 Hostem je Vít John, olomoucký výtvarník. Vstupné 50 Kč
8. 11., 20:00  Divadlo hudby: Slam poetry 2016. Kvalifikace na mistrovství ČR.  
 Vstupné 120 / 80 Kč
10. 11., 16:30  Muzeum moderního umění: Šumění andělských křídel.  
 Komentovaná prohlídka. Vstup volný, rezervace nutná.
12. 11., 10:00 Arcidiecézní muzeum: A kde vlastně jsi?  
 Rodinný workshop k výstavě Šumění andělských křídel. Vstupné 70 / 35 Kč
14. 11., 19:00 Divadlo hudby: DH v DH s Janem Šibíkem.  
 Talkshow. Vstupné 100 Kč
15. 11., 18:00 Divadlo hudby: ekologický večer Vojtěch Novotný: Jak se ubytovat  
 v tropickém lese. Vstup volný
15. 11., 19:00 Mozarteum: Líza, liščí víla.  
 Filmart (Maďarsko 2015). Vstupné 60 / 30 Kč
19. 11., 18:00 Mozarteum:  Hudba piaristických skladatelů V. Vstupné 100 Kč
19. 11., 19:00 Divadlo hudby: Noc divadel 2016.  
 Olivy a Blue Apple Duo. Vstup volný
21. 11., 17:00 Divadlo hudby: Přednáška  - Martin Foret: Anděl v komiksové  
 literatuře. Vstup volný
23. 11., 19:30 Divadlo hudby: Ro(c)kování Jiřího Černého. Vstupné 80 Kč
24. 11., 16:30 Muzeum moderního umění: Na křídlech andělů.  
 Workshop pro děti od 6 do 12 let. Vstup volný
24. 11., 18:30 Muzeum moderního umění: Fenomén ateliér.  
 Autorské knihy studentů J. H. Kocmana – vernisáž. Vstup volný
25. 11., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na...  
 Setkání s Lucií Kordovou. Vstupné 50 Kč
25. 11., 19:30 Divadlo hudby:  Slovanský tyátr – Maryša. Vstupné 100 Kč
27. 11., 19:00 Divadlo hudby: Královny - Moravské divadlo. Vstupné 200 Kč
28. 11., 19:00 Divadlo hudby: Osmdesátdevět – Trenažér jedné revoluce.  
 Divadlo Feste. Vstupné 150/100 Kč
29. 11., 19:00 Divadlo hudby: V. Havel: Moc bezmocných.  
 Divadlo Feste. Vstupné 100 Kč
29. 11., 19:00 Mozarteum: Giovanna Garzoni.  
 Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. Vstup volný
30. 11., 17:00 Mozarteum: Poloostrov Athos.  
 Unikátní duchovní dědictví (přednáška). Vstup volný 
2. 12., 19:00 Divadlo hudby: Jablkoň – vánoční koncert. Vstup volný
3. 12., 18:00 Mozarteum:  Musica Figuralis: Adventní koncert. Vstupné 120 Kč
4. 11., 18:00 Mozarteum: Emil Viklický – Jaroslav Tůma.  
 Adventní koncert
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Olomouc 2017
Nástěnný kalendář 
města Olomouce 
na rok 2017 je již 
v prodeji v Informačním 
centru Olomouc za 
zvýhodněnou cenu 
129 Kč. Kalendář 
obsahuje výběr 
nejzajímavějších 
pohledů na naše 
město objektivem 
olomouckého fotografa 
Jana Andreáše.

 www.olmuart.cz
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Bosenské „Údolí pyramid“ - záhada 
nejstarších pyramid světa

Otázku, zda existují evropské pyra-
midy, které jsou svojí velikostí srovna-
telné, a dokonce starší než známé py-
ramidy v Egyptě, se pokusí zodpovědět 
amatérský archeolog Jiří Voňka, který se 
zúčastnil archeologického výzkumu pro-
bíhajícího v městečku Visoko nedaleko 
Sarajeva. Setkat se s ním můžete v bu-
dově na náměstí Republiky ve čtvrtek 
10. listopadu v 17 hodin.

Japonsko očima Evropana
Pobočka Jungmannova ve spolupráci 

s Centrem na podporu integrace cizinců 
pro Olomoucký kraj připravila na čtvr-
tek 10. listopadu od 16:30 hodin bese-
du s názvem Japonsko očima Evropana 
aneb život v zemi chryzantémy. Prů-
vodcem bude mladý japanolog přiváže-
jící zkušenosti z pobytu v této vzdálené 
zemi.

Petr Kozel - Krajiny (mého) srdce
V rámci festivalu Den poezie 2016 pro-

běhne ve čtvrtek 24. listopadu v 16:30 
hodin na pobočce Jungmannova setká-
ní s básníkem Petrem Kozlem, nazvané 

v souladu s jeho novou připravovanou 
sbírkou Krajiny (mého) srdce. 

Cestopárty - Báječná Amazonie 
Po tajemných stezkách Amazonie s Voj-

těchem Alberto Slámou se mohou zájemci 
vydat v úterý 29. listopadu v 17 hodin v bu-
dově na náměstí Republiky. Doporučuje-
me rezervaci míst v oddělení pro dospělé.

Apiterapie – léčení včelími 
produkty

Pokud se zajímáte o netradiční způso-
by léčení, pak nezapomeňte navštívit ve 
čtvrtek 1. prosince v 17 hodin na náměstí 
Republiky přednášku paní Mgr. Andrey 
Lenochové, jež je členkou České apiterapeu- 
tické společnosti. Seznámí vás s jednotli-
vými včelími produkty a jejich využitím 
pro zdraví a léčbu člověka. 

František Všetička - Olomouc 
literární potřetí 

Příznivci regionální literatury a re-
gionálních autorů se mohou setkat na 
pobočce Jungmannova ve čtvrtek 1. pro-
since v 16:30 hodin s panem Františkem 
Všetičkou a třetím dílem knihy Olomouc 
literární.

Knihovna připravuje den pouze pro děti
První adventní sobota, která letos při-

padne na 26. listopadu, bude věnována 
dětem a dětským knížkám. Akce, během 
které se celá knihovna na náměstí Re-
publiky změní v pohádkové území a ožije 
nadpřirozenými postavami, soutěžemi 
a kreativními výtvarnými dílničkami, se 
koná už podesáté.

Letos dorazí i král Karel IV. Na všechny 
šikovné děti (které mohou přijít i v kostý-
mu) a jejich rodiče se po desáté hodině 
přijde také podívat zvířátko ze zoologické 
zahrady. Akce začíná v 8 hodin ráno a po-
trvá do 12 hodin.   (red)

Z dalšího programu vybíráme: 

Kniha představuje osobnosti Olomouckého kraje
Ve čtvrtek 19. října byla v sále Václa-

va III. Vlastivědného muzea v Olomou-
ci slavnostně pokřtěna roztokem na 
kontaktní čočky, jejichž vynález je spjat 
s prostějovským rodákem Ottou Wich-
terlem, unikátní encyklopedie Osobnosti 
Olomouckého kraje. Knižní podobu tak 
dostala stálá muzejní expozice Galerie 
osobností Olomouckého kraje, otevřená 
v dubnu 2013.

Nová kniha na 416 stranách formátu 
255 x 305 mm čtenářům nabízí medailony 
688 osobností, mezi kterými nechybí ani 
politikové a podnikatelé. Velkolepý průřez 
životy jednotlivých osobností vede čtená-
ře dobou od sv. Cyrila a Metoděje a sahá 
až do současnosti, tedy roku 2016. „Tuto 
působivou knihu beru především jako 
poctu těm, kteří už nejsou mezi námi, ale 
trvale se zapsali do historie našeho kra-
je a tím i do naší paměti,“ uvedl při jejím 
křtu hejtman Olomouckého kraje Jiří 

Rozbořil. „Myšlenka vydat knihu inspiro-
vanou Galerií osobností OK vznikla spolu 

s otevřením této stálé expozice. Samot-
ný projekt jsme začali připravovat v roce 
2014. Do redakční rady publikace jsme 
získali řadu odborníků z Univerzity Palac-
kého, ale také osobnosti z církve, historiky, 
politiky a podnikatele. Každý člen redakč-
ní rady se stal garantem pro určitou speci-
fickou oblast (výtvarné umění, hudba, po-
litika, věda, sport, podnikání apod.) a na 
něm především záleželo, které osobnosti 
do knihy doporučí a které si naopak musí 
‚počkat’ na druhý díl této publikace,“ uvedl 
Břetislav Holásek, ředitel VMO, předseda 
redakční rady a editor publikace.  

Kniha obsahuje přes tisíc fotografií, 
jednotlivá hesla jsou psána čtivě a srozu-
mitelně a doplňuje je množství obrazové 
dokumentace. Knihu vytvořil více než 
stočlenný autorský kolektiv. Protože se 
na všechny významné osobnosti nedosta-
lo, v následujících třech letech připravuje 
muzeum druhý díl publikace.  (red)

Dárkový poukaz do knihovny
Nebojte se překvapit své bližní dárko-
vým poukazem na roční registraci do 
Knihovny města Olomouce. Místo knihy 
jedné jim darujete celou knihovnu... Po-
ukaz bude možné zakoupit v budově na 
náměstí Republiky i na všech pobočkách 
od 1. prosince.

www.kmol.cz

Andílkománie
Oddělení pro děti a mládež na náměstí 

Republiky připravuje na prosinec výstavu 
vlastnoručně vyrobených andílků.  

Josef Masničák - Olomoucké siluety
Budovu na náměstí Republiky rozzáří 

až do prosince fotografie města Olomouce. 
Autorem je olomoucký knihař a hudeb-
ník, v osmdesátých letech člen fotoskupi-
ny soustředěné kolem Miroslava Stibora 
a amatérský astronom Josef Masničák. 

Vladimír Pospíšil - Smíšená čtyřhra
Výstavu prací na papíře Vladimíra Po-

spíšila - olomouckého výtvarníka, malíře 
a kreslíře, zabývajícího se též počítačovou 
grafikou, nabídne pobočka Jungmannova. 
Kochat se těmito milými dílky můžeme do 
konce roku 2016.

Otakar Vystrčil – kresby a malby
Kubistická vila, ve které sídlí poboč-

ka Brněnská, bude v listopadu a prosinci 
2016 svědkem kreseb portrétů a krajin 
olomouckého malíře Otakara Vystrčila. 
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 www.divadlonacucky.cz.
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Advent s Pamatováčkem

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.czIN
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Už v počtrnácté připravuje spolek Pa-
matováček adventní koncert. Letos se 
uskuteční 3. prosince v 18:00 v sále Mo-
zartea Arcidiecézního muzea v Olomouci. 
V podání souboru Musica Figuralis zazní 
barokní hudba v autentické interpretaci na 
dobové nástroje. 

Náplní Pamatováčku je podpůrná čin-
nost osobám s Alzheimerovou nemocí 
a jejich rodinám. Jeho pracovníci posky-
tují zdarma odborné rady, testem vyšet-
řují stav paměti nebo nabízejí konzultaci 
psychologa v rámci setkání svépomocných 
skupin. Další vyhledávanou aktivitou je 

trénování paměti, fyzické kondice, kom-
plexní posilování těla i ducha, čas strávený 
v kolektivu vrstevníků v denním stacio-
náři Pamatováčku. Profesionální tým má 
k dispozici mnoho praktických pomůcek, 
které slouží k podpoře mozkových funkcí. 
V mnoha případech napomáhá efektivně 
tlumit dopad a zpomalovat progresi ne-
moci. Díky dennímu stacionáři mohou ro-
dinní pečující relaxovat, navštívit lékaře či 
jinak trávit volný čas a načerpat síly k další 
obětavé péči.  (red)

Cena vstupenky 120 Kč. Předprodej v podloubí radnice

Výtěžek bude použit ve prospěch Pamatováček, o.p.s. Olomouc.

Program: Na pořadu koncertu je barokní hudba  
               v autentické interpretaci na dobové nástroje

Účinkuje: Musica Figuralis

Řídí: umělecký vedoucí Marek Čermák

.

.

Záštitu převzali:

Mons. Jan Graubner – arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

MUDr. Milan Brázdil – předseda OS České lékařské komory v Olomouci 
                                           a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

MUDr. Otto Košta, Ph.D. – hejtman o  kraje lomouckého

XIV. ADVENTNÍ KONCERT, 

který se koná 3. prosince 2016 v 18:00
v sále MOZARTEA Arcidiecézního muzea v Olomouci

.

Pamatováček, o.p.s.

a Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum

Vás srdečně zvou na

Pamatováček
obecně prospěšná společnost

www.pamatovacek.cz 

Na cucky v listopadu
Divadlo na cucky se sídlem ve Wur-

mově ulici uvede v listopadu mj. věhlas-
ný soubor Teatr Novogo Fronta. Irina 
Andreeva ve své nové inscenaci Passing 
zavzpomíná na kolegu Dmitryho Tyulpa-
nova. Příběh silného přátelství, kompli-
kovaného shledání a ztráty nabízí divadlo 

14. listopadu. Prvního uvedení mimo 
Prahu se dočká snová inscenace The 
Creep s Radimem Vizvárym. Dílo v režii 
umělecké skupiny Tantehorse a s hudbou 
Matouše Hekely můžete navštívit 29. lis-
topadu. Cestu do vnitřního světa tří žen 
slibuje jedno z nejlepších představení 
české nezávislé scény posledních měsíců 
– Uhozené květinou. Na jevišti se v něm 
23. listopadu představí Lucia Kašiarová, 
Tereza Ondrová a Vanda Hybnerová. Da-
vid Hrbek pozval k dalšímu hejčínskému 
rozhovoru do Divadla na cucky jednoho 
z nejcitovanějších vědců světa – Pavla 
Hobzu. Ze svého domácího repertoá-
ru uvede divadlo představení Antigona, 
MATE, Můj BF, Ritter, Dene, Voss a po-
hádku Tučňáci na arše. Kompletní pro-
gram a online rezervace na webu.  (red)
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DĚTSKÝ A SENIORSKÝ PROGRAM
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V Centru Semafor vyznávají motto Učíme dopravní výchovu, abyste nedostávali pokuty  Foto | archiv OL

Kurzy nabité aktuálními informacemi 
a praktickým programem odstartova-
ly v Centru Semafor.  Městské doprav-
ní centrum v Legionářské ulici zahájilo 
s podzimem atraktivní kurzy dopravní 
výchovy pro děti, rodiče i seniory. Účast-
níci jednotlivých kurzů se mohou těšit na 
přednášku, ukázky dopravních situací 
z olomouckých ulic a besedu. Konkrétní 
dopravní situace si pak vyzkouší v praxi 
na dopravním hřišti pod vedením in-
struktorů dopravní výchovy. 

Pondělky vždy od 14 do 16 hodin pat-
ří seniorům neřidičům v kurzu s názvem 
„Ne! smrti na silnici aneb silniční provoz 
a jeho úskalí pro seniory“. Návštěvníci 
kurzu se dozví aktuální informace z do-
pravy a společně s lektory si připomenou 
základní zásady, jak se chovat v silničním 
provozu. „Součástí téměř dvouhodinové-
ho kurzu bude také promítnutí krátkého 
filmu o problémech, s nimiž se senioři 
mohou na silnici či jinde v dopravním 
provozu potkat,“ vysvětluje manažer 
Centra Semafor Josef Línek.

Úterky jsou vyhrazeny kurzům „Na 
kole bezpečně aneb cyklisté v silničním 
provozu“, začínají vždy ve 14 hodin. Je-
jich náplní jsou informace o stavu dnešní 
dopravy, připomenutí základních zásad 
chování v dopravním provozu, změn v zá-
koně o silničním provozu a další důležité 
informace. „Mnozí si myslí, že když jezdí 
už mnoho let na kole, tak podobné kurzy 
nepotřebují. Ale setkali jsme se napří-
klad i se 70letými cyklisty, kteří neznají 
dopravní předpisy ani povinné vybavení 
kola,“ upozorňují instruktoři dopravní 
výchovy.

Každé středeční odpoledne od 14 do 
16 hodin je určeno seniorům řidičům 
v kurzu s názvem „Rozvážně a bezpeč-
ně aneb silniční provoz a jeho úskalí 
pro řidiče-seniory“. V kurzu instruktoři 
účastníkům osvěží zásady chování v sil-
ničním provozu a upozorní je na nedávné 
změny zákona o provozu na pozemních 

komunikacích. „Získané vědomosti si 
budou moci zájemci ověřit hned, a to 
v dobrovolném testu z pravidel silniční-
ho provozu,“ popisuje Josef Línek. Stejně 
tak na účastníky kurzu čekají praktické 
ukázky i diskuse s instruktory dopravní 
výchovy.

„Pokud by některý z nabízených kurzů 
zaujal větší skupinu účastníků, můžeme 
s instruktory dopravní výchovy přijet 

přímo za nimi,“ nabízí manažer Cent-
ra Semafor Josef Línek. Každý účastník 
kurzu obdrží v rámci preventivní činnosti 
kromě drobného občerstvení také dárek 
v podobě reflexních doplňků, které jim 
usnadní pohyb v dopravním provozu 
za snížené viditelnosti. Všechny kurzy 
v Centru Semafor jsou zdarma.  (red)

www.olomouc.eu/semafor 

Svatomartinské trhy 
přilákají lidi na náměstí

www.vanocnitrhy.eu

Od pátku 11. do neděle 13. listopadu 
zažije Horní náměstí Svatomartinské 
trhy. Kulturní program začne v pátek 
symbolicky od 11 hodin žehnáním vína 
ve stanu na náměstí, v 11:11 hodin pak 
nastane pravá chvíle na slavnostní pří-
pitek prvním letošním vínem. Kromě 
jiných ten den vystoupí  Hana a Petr 
Ulrychovi se skupinou Javory, v sobotu 
i v neděli bude hrát cimbálová muzika. 
 (red)

STOP proleženinám - jak 
pečovat o své blízké

www.vnol.cz 

Vojenská nemocnice Olomouc zve 
laickou veřejnost na akci s názvem Stop 
proleženinám – jak pečovat o své blízké 
v domácím prostředí. Dozvíte se, co jsou 
proleženiny, jak a proč vznikají a jak pečo-
vat o své blízké v domácím prostředí. Od-
borníci podají informace o možnostech po-
moci profesionální domácí péče a mnoho 
dalších rad. Akce se koná ve slavnostním 
sále Vojenské nemocnice na Hradisku ve 
středu 16. 11. od 9:00 do 13:00 hod.   (red)

Den otevřených dveří SPOLU 
Olomouc 

www.spoluolomouc.cz 

Na úterý 8. 11. připravil kolektiv pracov-
níků sociálních služeb SPOLU Olomouc, 
z.s., akci ve svém zařízení. Prezentace te-
rénních a ambulantních sociálních služeb 
pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením, Sociální rehabilitace, Aktivi-
zační a rozvojové programy a Osobní asis-
tence, to jsou lákadla dne otevřených dveří 
ve společnosti Spolu na Dolním náměstí. 
Akce začíná v devět hodin.  (red)
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Slavnost vína je za dveřmi,
zbývá posledních 100 lístků

V pátek 11. listopadu čeká Olomouc už druhý ročník společenské akce 
Slavnost vína, která  loni slavila u široké veřejnosti velký úspěch. Letošním 
tahákem  je opět  skvělá  zábava  v podobě  kvalitních  interpretů,  v  čele  se 
slovenskou populární  vokální  skupinou  Fragile,  jejíž  členkou  je  i  herečka 
Soňa Norisová, a především ta nejlepší vína z vybraných vinic.

Tak jako minulý rok i letošní ročník Slavnosti vína se odehraje v hotelu 
NH  Collection  Olomouc  Congress.  A  stejně  jako  prostředí  je  atraktivní 
i program. Večerem vás jako moderátorka provede Olga Lounová, zpěvačka 
a herečka, jejíž kariéra začala v roce 1998 rolí v seriálu Ošklivka Katka, 
nyní je aktivní rally řidičkou a navigátorkou a boduje na pěvecké dráze. 

Mimo  vystoupení  Fragile  a  Olgy  Lounové  se  těšte  také  na  skvělou 
moravskou skupinu Zelená pára nebo DJs Rádia Haná a další doprovodný 
program.

Vstupenky lze pořídit na www.slavnostvina.cz, ale je jich k dispozici 
již méně než 100 kusů. Ceny startují na 790 korunách. Novinky můžete 
sledovat také na Facebooku Slavnost vína.

Seznam vinařství na letošním ročníku Slavnosti vína
ARTE VINI
Vinařství Mikrosvín Mikulov
Rodinné vinařství JEDLIČKA
Rodinné vinařství Springer
VINAŘSTVÍ JAKUBÍK
Vinařství Filip Mlýnek
VÍNO ZLOMEK & VÁVRA
Vinařství SONBERK
Vinařství Fabikovič

Vinařství Ampelos
Vinařství Reisten
Vinařství Vajbar
Vinařství Cícha
Vinařství pod Martinkou
Vinařství Petratur
Vinařství Skoupil
MAKRO Sommelier Select
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www.agexperts.cz

AUTOSKLA

Zavolejte a vše rychle vyřešíme. 

Jsme smluvním partnerem všech 
pojišťoven a leasingových společností, 
administrativní formality vyřešíme za Vás.
Opravu/výměnu poškozeného autoskla 
provedeme na provozovně nebo pomocí 
mobilního týmu na jakémkoli místě, 
které si zvolíte. 

Máte poškozené 
sklo na Vašem 
automobilu? 

Zavolejte naší klientskou 
linku nebo si zarezervujte 
termín a místo 
opravy/výměny autoskla 
na našich webových 
stránkách 
www.agexperts.cz

Při předložení této 
reklamy získáte při 
opravě nebo výměně 
autoskla jako dárek 
sadu kvalitní 
autokosmetiky Berner.!

800 900 860

tí, tí
Vás.
kla k

pomocípomocí 
ístě,ě, 

Při předložení této

D o b rovs ké h o  1 1 5 7 ,  O l o m o u c
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92x130 olomouc.ai   1   27.10.2016   18:24:27

Lokality
Poslední svoz 
ve 14denním 

intervalu
Leden Únor

První svoz ve 
14denním 
intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 13. 12. 2016 10. 1. 2017 7. 2. 2017 7. 3. 2017

Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa) 14. 12. 2016 11. 1. 2017 8. 2. 2017 8. 3. 2017

Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) 15. 12. 2016 12. 1. 2017 9. 2. 2017 9. 3. 2017

Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) 16. 12. 2016 13. 1. 2017 10. 2. 2017 10. 3. 2017

Nemilany, Slavonín (liché pondělí) 19. 12. 2016 16. 1. 2017 13. 2. 2017 13. 3. 2017

Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) 20. 12. 2016 17. 1. 2017 14. 2. 2017 14. 3. 2017

Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) 21. 12. 2016 18. 1. 2017 15. 2. 2017 15. 3. 2017

Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) 22. 12. 2016 19. 1. 2017 16. 2. 2017 16. 3. 2017

Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) 23. 12. 2016 20. 1. 2017 17. 2. 2017 17. 3. 2017

Pravidelný čtrnáctidenní svoz biood-
padu ze speciálních 240litrových nádob 
ve městě Olomouci bude v zimním období 
omezen na interval 1x měsíčně. Termíny 
posledních svozů bioodpadu v pravidel-
ném čtrnáctidenním intervalu a svozy 
v měsících leden a únor jsou pro jednot-
livé lokality uvedeny v následující tabul-
ce. K opětovnému zahájení pravidelného 
čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde 
v průběhu března 2017 (sudý - 10. tý-
den – od 7. 3. 2017, lichý - 11. týden – od 
13. 3. 2017).

Upozorňujeme občany, že větší množ-
ství bioodpadu nelze odkládat v pytlích 
vedle biopopelnic! Takto odložený odpad 
nebude z provozních důvodů odvezen!!! 
Větší množství bioodpadu je nutné od-
vézt do sběrových dvorů.

Dále upozorňujeme, že svoz směsného 
komunálního odpadu (klasických popel-
nic) se v tomto období nemění – celoroč-
ně zůstává zachován interval svozu 1x za 
14 dní! (Týká se lokalit s rodinnou zástav-
bou a stávajícím 14denním svozem.)

Více informací naleznete na webových 
stránkách http://www.olomouctridi.cz 

/odpad/bio/uvod nebo na Odboru ži-
votního prostředí Magistrátu města 
Olomouce, odd. odpadového hospo-
dářství a péče o prostředí – Mgr. Petr 

Swaczyna, telefon 588 488 335, e-mail:  
petr.swaczyna@olomouc.eu.

Omezení svozu bioodpadu v zimním období 
(prosinec 2016 – březen 2017)

www.olomouctridi.cz
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www.strediskosos.cz 

S blížícím se adventem začínají i ve 
Středisku SOS pro vzájemnou pomoc ob-
čanů v Olomouci přípravy nadílky zvané 
Vánoce pro osamělé. Pracovníci středis-
ka a ochotní dobrovolníci již od roku 1990 
právě v tomto období připravují malé vá-
noční balíčky. Přijďte podpořit dobrou 
věc a věnujte dárek lidem, kteří od nikoho 
z blízkých dárek nedostanou. 

Balíčky budou dobrovolníci roznášet 
osamělým, nemohoucím a nemocným se-
niorům. „Aby bylo možno uskutečnit tuto 
radost z obdarování, obracíme se s pros-
bou o pomoc na každého s dobrým srd-
cem. Přijímáme vánoční pečivo, cukroví, 
ovoce, čaje, trvanlivé potraviny a hygie-
nické potřeby,“ řekl Jan Kučera, pracov-
ník Střediska SOS pro vzájemnou pomoc 
občanů. Zaměstnanci střediska a dobro-
volníci každoročně připraví asi stovku 
balíčků. Potřebným je předají ještě před 
vánočními svátky. „Dárky, které dosta-
neme později, přidáme k nadílce pro 

Na 1. prosinec každoročně připadá Svě-
tový den AIDS a v mnoha světových měs-
tech je pořádána sbírka organizovaná Čes-
kou společností AIDS pomoc, v Olomouci 
zprostředkovaná místní pobočkou IFMSA 
CZ.

„Minulý rok jsme na tento den vyslali do 
města několik dvojic s označeným tričkem 
a kasičkou, přičemž jsme vybrali určitou 
sumu peněz. Suma však není natolik sig-
nifikantní, jako uvědomění veřejnosti, že 
AIDS je velice aktuální problém a že počet 
infikovaných stále roste,“ vyzval Olomou-
čany k účasti na sbírce Martin Pumprla, 
který působí jako student lékařské fakulty 
a zároveň lokální organizátor pro sexuální 
výchovu a reprodukční vzdělávání včet-
ně HIV/AIDS pro olomouckou pobočku 
IFMSA. Olomoucká sekce má za cíl šířit 
osvětu v otázkách sexuálně přenosných 
chorob včetně AIDS.  (red)

osamělé občany bez vlastního rodinného 
zázemí, kteří s námi u prostřeného stolu 
prožijí Štědrý den,“ doplnil Jan Kučera

Sbírka se uskuteční do 19. prosince ve 
dvou provozovnách: v ulici Praskova 16 
(nedaleko tramvajové zastávky U Bys-
třičky) a v ulici Rooseveltova 9. Otevřeno 
je od pondělí do pátku, od 9:00 do 18:00, 
a v sobotu od 8:00 do 12:00.   (red)

Pomozte bojovat s AIDS

www.ifmsa.cz

Věnujte dárek osamělým lidem 

V Olomouci a okolí začala fungovat další 
užitečná služba pro umírající.  Mobilní hospic 
s názvem Nejste sami nabízí návštěvy přímo 
v domově člověka, který je na sklonku života.  

„Náš mobilní hospic je prvním zaříze-
ním svého druhu v Olomouckém kraji,“ 
řekla Kateřina Tichá, ředitelka organiza-
ce. „Touto službou jsme doplnili nabídku 
paliativní péče, kterou zatím nabízel pou-
ze lůžkový hospic na Svatém Kopečku 
u Olomouce. Varianta mobilní hospicové 
péče v našem kraji prozatím chyběla,“ do-
plnila Tichá. 

Posláním a cílem paliativní péče je 
zlepšení kvality života pacientů, kteří 
trpí život ohrožujícím onemocněním, 
zároveň nabízí podporu a pomoc pečují-
cím rodinám, poskytuje klientům úlevu 
od bolesti a ve svém přístupu vychází 
z úcty k životu. „Považujeme umírání za 
přirozený proces, snažíme se pozitivně 
ovlivnit kvalitu života pacienta, zajistit 
jeho důstojnost a zejména zmírnit utr-
pení,“ doplnil Petr Beneš, odborný lékař-
ský garant hospicového zařízení. Mobilní 
specializovaná hospicová péče je určena 
především pacientům v konečných stá-
diích nevyléčitelných chorob s omezenou 
předpokládanou délkou přežití kratší než 
3 měsíce a je vykonávána v přirozeném 
domácím prostředí. Na péči se podílí i sa-
motná rodina nemocného, která musí za-
jistit nepřetržitý dohled. 

„Naše hospicové služby poskytuje vy-
soce kvalifikovaný interdisciplinární tým, 
který přistupuje k nemocnému a jeho 
rodině komplexně, tzn. že se soustředí 

na bio-psycho-socio-spirituální stránku 
života. Naše péče tak pomáhá rodinám, 
které chtějí strávit poslední chvíle s blíz-
kým nemocným přímo v prostředí jejich 
domova,“ vysvětluje Tichá. 

Hlavním partnerem projektu mo-
bilního hospice je Fakultní nemocnice 
Olomouc. První finanční dar poskytla 
eurokomisařka Věra Jourová, která se 
zúčastnila i oficiálního zahájení činnosti 
hospice.  

„Jsem ráda, že mohu pomoci mobilní-
mu hospici Nejste sami v šlechetné a vel-
mi prospěšné práci. Zařízení podobného 

druhu v České republice žalostně scházejí 
a bude moc dobře, když mobilních hos-
piců bude stále přibývat. Byla bych ráda, 
kdyby i zdravotní pojišťovny změnily svůj 
přístup a začaly proplácet poskytování 
kvalitních a vysoce lidských služeb,“ po-
dotkla komisařka Jourová.   (red)

www.nejstesami.eu

Projekt podpořila eurokomisařka Věra Jourová  Foto | NS
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Přijďte se podívat do Klokánka

Volkswagen  
Golf Sportsvan

Akční nabídka platí do 31. 12. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 83 600 Kč. Vzorový příklad úvěru na vůz  Golf Sportsvan Maraton Edition 1,2 TSI v ceně 510 900 Kč, splátka předem 255 450 Kč (50 %), výše úvěru 255 450 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 267 780 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  341 880 Kč, RPSN vč. pojištění 13,952 %, délka 
úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 102 180 Kč, měsíční splátka úvěru 2 760 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 995 Kč, úroková sazba p. a. 4,99 %. Pojištění obsahuje značkové TOP Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím vč. pojištění GAP (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1–5,6 l /100km, 108–130g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Měsíční splátka

3 995 Kč  

Včetně sady zimních kol

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. 
Horní lán 1, 779 00 Olomouc

AutoCentrum Olomouc
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Fond ohrožených dětí, spolek Kloká-
nek Olomouc zve všechny své přátele na 
den otevřených dveří, který se bude konat 
1. prosince. „Prohlédnout si, jak pracuje 
naše užitečné zařízení, bude možné od 
10 do 17 hodin v Klokánku v ulici Peři-
nově,“ zve k návštěvě Šárka Kupčáková 
z olomouckého Klokánka. www.klokanekolomouc.cz

Fond ohrožených dětí je nevládní 
nezisková organizace na pomoc ohro-
ženým dětem s pověřením k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí. V součas-
né době provozuje 17  zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc Kloká-
nek s kapacitou 354 míst. V Klokánku 
Olomouc jsou standardním způsobem 

vybavené 4 byty, které poskytují zázemí 
pro celkem 16 dětí, které nemohou být 
z nějakého důvodu ve své vlastní rodi-
ně. V každém bytě jsou stabilně 4 děti, 
o které se střídavě po týdnu starají dvě 
tety.   (red)

O opuštěné kočky je dobře postaráno,  
říká město k petici za nový útulek
Má smysl vybudovat nový útulek pro 
kočky? Podle města ne, protože opuštěné 
kočky mají zajištěné důstojné útočiště. 
Takový je vzkaz organizátorům petice, 
která požaduje součinnost města při 
vybudování nového útulku pro opuštěné 
kočky. Na péči o ně poslalo letos město 
ze svého rozpočtu více než 200 tisíc 
korun. Petici organizovanou občanským 
sdružením Pomocné ruce řešili radní na 
svém říjnovém zasedání.

„Vzhledem k tomu, že je o bezprizorní 
kočky náležitě postaráno, považuje Rada 
města Olomouce petici za neopodstatně-
nou,“ uvedl náměstek primátora Aleš Ja-
kubec. „Spolupracujeme s registrovanou 
společností Vetmedical, která je provozo-
vaná veterinárními lékaři, a na péči o zví-
řata, mimo jiné i opuštěné, toulavé a jiné 
kočky, se specializuje. Nemáme proto žád-
ný důvod pochybovat o odborné erudici 
těchto veterinárních lékařů a samostatné 
zařízení pro kočky zřizovat,“ zdůraznil ná-
městek Jakubec, který má ve své kompe-
tenci oblast životního prostředí.

Od 1. května 2016 spolupracuje město 
se společností Vetmedical s.r.o. Olomouc. 
Na péči o toulavé, bezprizorní kočky jí byl 
z rozpočtu poskytnut příspěvek na pro-
voz ve výši 45 tisíc korun, další městem 
objednávané služby na péči jsou finan-
covány z provozního rozpočtu odboru ži-
votního prostředí. „Podstatou projektu je 
zajištění podmínek a chovatelských potřeb 

umístěných zvířat, kontrola jejich zdravot-
ního stavu a adekvátní veterinární péče,“ 
vysvětlil vedoucí odboru životního pro-
středí Petr Loyka. V současné době společ-
nost provozuje zařízení pro kočky zcela sa-
mostatně a postup konzultuje s odborem 
životního prostředí magistrátu, tak aby 
budoucí spolupráce probíhala v žádoucím 
rozsahu. „Smyslem naší spolupráce se 
společností Vetmedical je především sna-
ha snížit počet toulavých koček ve městě 
a ochránit veřejné zdraví občanů, neboť 
kočky mohou být nositeli nebezpečných 
chorob,“ vysvětlil náměstek Jakubec s tím, 
že mezi nejrozšířenější patří toxoplazmóza 
a nejrůznější respirační onemocnění.

Město Olomouc také úspěšně spolupra-
cuje s Ligou na ochranu zvířat ČR, místní 
organizací Olomouc, která ve městě pro-
vozuje útulek pro psy. Liga samostatně 
uzavírá smlouvy s dalšími obcemi. „Tomu-
to systému se nebráníme i v případě péče 
o kočky. Každá nabídka bude posouzena, 
projednána v komisi životního prostředí 
a předložena Radě města Olomouce,“ uza-
vřel náměstek primátora Jakubec. (red)
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Dobrovolníci Amelie pomáhají onkologicky nemocným

Dobrovolníky z Amelie si pochvalují pacienti kliniky i místní zdravotnický personál   Foto: archiv Amelie

Dobrovolnický program Amelie v Olomouci 
opět posiluje tým svých dobrovolníků. Již 
osmým rokem pomáhají dobrovolníci pod 
hlavičkou olomouckého centra Amelie 
onkologicky nemocným a jejich blízkým 
v celém regionu. Dobrovolnický program 
nabízí zájemců nejen jedinečné zkušenosti 
a možnost seberealizace, ale i bezplatné 
vzdělávání.

Nezisková organizace Amelie posky-
tuje bezplatnou psychosociální pomoc 
dospělým onkologicky nemocným a je-
jich blízkým již téměř deset let. Bezplatné 
služby odborného psychologického a so-
ciálního poradenství nabízí organizace 
také prostřednictvím svého Olomouckého 
centra, které koordinuje i zdejší akredi-
tovaný dobrovolnický program Amelie. 
Ten je uskutečňován nejen přímo v tomto 
centru Amelie, ale od roku 2009 také na 
dvou lůžkových odděleních Onkologické 
kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Na 
onkologii dobrovolníci Amelie navštěvují 

pacienty dvakrát až třikrát týdně a tráví 
s nimi čas u lůžka nebo pro ně připravují 
tvořivé aktivity. Dobrovolníci se však ve-
dle návštěv pacientů věnují i organizaci 
různých kulturně-společenských a be-
nefičních akcí a rozšiřování povědomí 
o psychosociální pomoci pro onkologicky 
nemocné. Letos na jaře se uznávaný dob-
rovolnický program Amelie rozšířil i na 
ambulantní část kliniky, kde se setkal 
s velmi pozitivními ohlasy. 

Centrum Amelie Olomouc pravidel-
ně také realizuje odborná školení, která www.amelie-zs.cz

Poradna pro ženy a dívky sídlící ve 
Wurmově ulici 7 v Olomouci zve těhot-
né na pravidelná cvičení a pomáhá jim 
zvládnout přípravu na porod a následné 
mateřství. „Každý týden probíhá bezplat-
né cvičení na gymnastických míčích, pod 
vedením vyškolené zdravotní sestry. Ma-
minky se mohou zapojit od ukončeného 
12. týdne těhotenství. Několikrát do roka 
zveme na besedu zkušenou porodní asis-
tentku, která ženy a jejich partnery teore-
ticky provede předporodním a porodním 
obdobím. Pro zájemce připravíme bazá-
rek kojeneckého oblečení za symbolickou 
částku,“ říká o náplni centra Drahomíra 
Venkrbcová, vedoucí Poradny pro ženy 
a dívky v Olomouci.

„Maminkám sháníme a pak daruje-
me použité oblečení pro kojence, starší 
kočárky, postýlky a vše užitečné. S vděč-
ností tak přijímáme tyto dary od občanů 
našeho města,“ obrací se s prosbou na 
čtenáře Drahomíra Venkrbcová.  (red)

www.olomouc.poradnaprozeny.net 

Letos na podzim oslavilo rodinné cent-
rum Provázek 15. narozeniny. Na začátku 
činnosti bylo několik nadšených maminek 
na rodičovské dovolené, které se scházely 
ve svých bytech, aby sdílely své zkušenos-
ti, radosti i starosti v životě. Po patnácti 
letech se nabídka i činnost centra značně 
rozrostla. O možnosti vzdělávání rodičů, 
o kroužky pro děti, o jednorázové akce, ví-
kendové pobyty a příměstské tábory.

Každou středu probíhají v RC Pro-
vázek na Štítného 10 vždy v 10 hod. se-
mináře pro rodiče. V listopadu má dva 
z nich fyzioterapeutka, semináře s psy-
choložkou umožňují rozvoj rodičovských 
kompetencí v oblasti péče o děti a sebe-
vědomí rodičů. Montessori hernička 16. 
listopadu rozvíjí smyslové poznávání, 
matematické myšlení, praktické doved-
nosti a jemnou motoriku. Je připraven 
také cyklus tří setkání zaměřených na 
zdravé vaření. Jednodenní seminář 
Rodinné mapy proběhne 3. prosince. 
Umožňuje pochopit hlubší souvislosti, 
které rodinné vztahy ovlivňují. Tvorba 
tzv. rodinné mapy je způsob, jak zachytit  www.rcprovazek.cz 

Rodinné centrum Provázek slaví 15 letPoradna zve na cvičení 
a sbírá kočárky

kromě faktických údajů i naše dojmy 
a vzpomínky na dětství, na svoji rodinu, 
v níž jsme vyrůstali, a na prostředí, které 
nás formovalo. Seminář zkoumá a navr-
huje možnosti změnit dopad těchto vzor-
ců na náš současný život. Další nabídku 
programů najdete na webu centra.  (red)

jsou potřebná pro vstup do tohoto akre-
ditovaného dobrovolnického programu. 
Poslední bezplatné školení pro zájemce 
o dobrovolnictví v programech pro onko-
logicky nemocné v tomto roce se uskuteční 
ve dnech 24. až 25. listopadu v olomouc-
kém centru Amelie.

V rámci školení se mohou zájemci těšit 
na zajímavé přednášky z oblasti onkolo-
gie, psycho-onkologie, sociální práce nebo 
prohlídky onkologických pracovišť.   (red)
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Olomouc získala titul evropské město sportu
Úspěšně dopadla obhajoba kandidatury 
Olomouce k získání titulu Evropské město 
sportu 2017. Zástupci evropské asociace 
hlavních měst sportu při své inspekční 
cestě ocenili prezentaci sportovní nabídky 
města, prohlédli si místní areály a vydali 
své rozhodnutí. 

Olomouc bude v příštím roce evrop-
ským městem sportu. „Titul si zasloužíte. 
Prezentace byla skvělá. Obhajoba kandi-
datury měla špičkovou úroveň, celý tým, 
který se na ní podílel, odvedl dobrou práci. 
Olomouc je sportovní město, což potvrzují 

www.olomoucmestosportu.cz

 ” Titul si zasloužíte. 
Olomouc je  

sportovní město.

i finance, které míří do této oblasti. Jde 
o sedm procent z celkového městského 
rozpočtu, což je třikrát až čtyřikrát vyš-
ší částka než u jiných evropských měst," 
prohlásil prezident ACES Europe Gian 
F. Lupattelli.

Zástupci Evropské asociace hlavních 
měst sportu rovněž ocenili počet spor-
tovních areálů, způsob finanční i morální 

ke sportu ještě větší počet občanů města.“ 
Zástupce Olomouce ještě čeká cesta do 
Evropského parlamentu, kde by 16. listo-
padu měli převzít vlajku symbolizující ti-
tul evropské město sportu 2017.

Titul evropské město sportu (Eurepean 
City of Sport) uděluje Evropská asociace 
hlavních měst sportu (European Capitals 
of Sport Association). Přiznání titulu je 
oficiálním uznáním, že podpora sportu je 
v daném městě kvalitní. V České republice 
se titulem evropské město sportu pyšní již 
tři města - Ostrava, Most a Liberec.  (deš)

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ

MĚSTO SPORTU

podpory oddílů a klubů ze strany vede-
ní radnice a také velký počet špičkových 
akcí, které se pořádají na území města. 

„Ocenění si velice vážíme. Vnímáme 
ho jako potvrzení naší dobré práce v ob-
lasti sportu. Současně jsme si vědomi, že 
získáváme prestižní titul. Před námi titul 
získala města Cardiff, Parma, Bordeaux, 
Florencie, Bilbao nebo Innsbruck. Jsme 
v dobré společnosti,“ prohlásil po vyhlá-
šení výsledků primátor Olomouce Anto-
nín Staněk, podle něhož se v příštím roce 
radnice bude opět podílet na pořádání celé 
řady sportovních akcí. „Současně připra-
víme některé nové. Máme ambici přilákat 

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občasná práce přes čas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Olomoucké listy) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 
přidejte pár řádek motivačního dopisu 
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné 
Obchodní zástupce, inzertní 

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik
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Více než 300 ohrožených 
dětí v Klokánkách  
potřebuje Vaši pomoc!
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru  

DMS FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,

• pravidelně měsíčně po dobu jednoho  
roku dárcovskou SMS ve tvaru  
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,

• jednorázově nebo pravidelně libovolnou  
částkou na účet Fondu ohrožených dětí 
3055103/0300.

Za Vaši pomoc mnohokrát  
děkujeme! www.fod.cz

RV
 15

00
55

2/
10

2

ALEXANDROVCI
11.5. ZLÍN   ·   12.5. OLOMOUC   ·   13.5. OSTR AVA   ·  14.5.  BRNO 

16.5.  ČESKÉ BUDĚJOV ICE   ·  17.5.  PARDUBICE   ·   18.5. HR ADEC KR ÁLOVÉ 
19.5. LIBEREC   ·   20.5. PR AHA   ·   22.5.  PL ZEŇ  

O R I G I N Á L N Í  1 2 0 Č L E N N Ý  A R M Á D N Í  S O U B O R

WWW.ALEXANDROVCI.CZ EUROPEAN TOUR 2017



Našim cyklistům se v sezoně dařilo

V Olomouci se florbalu daří, zvláště ženskému  
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V Olomouci působí několik florbalových 
klubů. Nejvýznamnějším je FBS Olomouc, 
který letos oslavil 15 let existence. Za tu 
dobu prošlo klubem téměř 1000 hráčů. 
Patří mezi největší kluby v České republice 
a jako jediný se za Olomoucký kraj 
účastní nejvyšší soutěže - Extraligy žen ve 
florbalu. 

Ženský tým letos začal 10. sezonu. 
„K dnešku je členská základna okolo 
350 hráčů, 80 % je mladších 18 let. I le-
tos v září mezi náš přišly nové děti. I když 
je poměr kluků a děvčat 2:1, tak za po-
slední roky nám děvčata přibývají vyso-
kým tempem. Je to především kvalitou 
trenérů, jejich nadšením a možnostmi, 
které florbal jako takový hráčkám dává,“ 
uvádí sekretář klubu a zároveň šéftrenér 
ženské části Martin Pejzl. V rámci klubu 
FBS Olomouc působí 18 soutěžních týmů 
napříč všemi kategoriemi. Tréninky vede 
přes 30 proškolených trenérů, kteří vy-
chovávají hráče a hráčky ke všeobecnému 
rozvoji jak po sportovní, tak i sociální 
stránce. „Aktuálně je ženský extraligový 
tým na 6. místě tabulky, jejich mladší ko-
legyně v nižších kategoriích zdatně kon-
kurují předním týmům v republice. Již 
nyní máme několik hráček ve výběrech 
kraje a reprezentačním týmu juniorek 
a žen. Stejně tak se formuje i mužský tým, 
kde junioři a dorostenci hrají na špici ta-
bulek a těšíme se na úspěchy omlazeného 

týmu mužů,“ doplňuje úspěchy žen prezi-
dent klubu Martin Reimer. 

V dubnu příštího roku čeká Olomouc 
mezinárodní turnaj Euro-Floorball-Tour 
2017, kdy přijedou reprezentační týmy 
evropských zemí.  Domácí extraligové 
zápasy mohou fanoušci navštívit v SH 

Čajkaréna, která je domovskou halou pro 
významné domácí zápasy. Více informací 
o klubu, možnosti náboru nových členů 
i harmonogram zápasů najdete na webo-
vých stránkách klubu.   (red)

www.fbsolomouc.cz

Basketbalisté mají 
medailové ambice

Na třetí místo z minulé sezony se po-
kusí navázat prvoligový klub Basketbal 
Olomouc, přestože kádr prošel velkou 
proměnou. Kapitán Luboš Moravec ukon-
čil kariéru, Petr Andres a Marek Sehnal 
hrají nejvyšší soutěž. Do kabiny naopak 
přišli noví hráči. Jakub Kaša, zkušený pi-
vot, který má za sebou několik úspěšných 
sezon v dresu Děčína a v posledním roce 
nastupoval v nejvyšší soutěži za Jindřichův 
Hradec. Z Hradce přišel také další Jakub 
Hanuš.

„Loni se nám podařilo obsadit třetí 
místo z dvaceti celků. Byť jsme provedli 
poměrně zásadní obměnu kádru, ambi-
ce zůstávají stejné a věřím, že pokud se 
nám vyhnou zranění, můžeme být stejně 
silní jako v loňské sezoně. Určitě chceme 
do play off a zopakovat final four by bylo 
skvělé,“ naznačil ambice trenér týmu Mi-
chal Pekárek. Na střídačce nahradil Vla-
da Paunoviče. „Kouč Paunovič se rozhodl 
z rodinných důvodů, že nebude dojíždět do 
Olomouce a bude se věnovat svým aktivi-
tám v Brně, kde žije,“ poznamenal Pekárek, 
který je současně jednatelem klubu. (deš)

Mimořádně úspěšné měsíce má za se-
bou olomoucký mládežnický cyklistický 
tým Mapei  Merida Kaňkovský. Jeho zá-
stupci získali celkově 28 medailí z do-
mácích šampionátů. Cenné kovy přitom 
sbírali na silnici i dráze. Zářil především 
starší žák Pavel Bittner, který se v příští 
sezoně představí v dorostenecké kategorii.

„Pavel je velký talent, což potvrdil v zá-
vodech. Získal celkově devět titulů. I na 
silnici, kde měl slabinu v kopcích. Na to 
jsme se zaměřili a bylo z toho zlato,“ vy-
píchl úsilí mladého cyklisty trenér Jiří 
Kaňkovský.

Úspěšný rok má za sebou také Jakub 
Otruba, který na konci sezony startoval 
na mistrovství světa v Kataru. Během 
roku především sbíral zkušenosti v závo-
dech světového poháru, kde pravidelně 
končil ve druhé desítce. Na mistrovství 
republiky získal titul v závodě juniorů 
a byl druhý v časovce. Dokázal vyhrát 
mezinárodní etapový závod Regionem 
Orlicka. „Příští rok bude zařazený do UCI 
akademie pro nejtalentovanější cyklisty. 
Je to velký úspěch a současně obrovská 
výzva,“ řekl Kaňkovský.

Dařilo se také kadetům, kde Vojtěch 
Komínek díky podpoře celého týmu vy-
hrál Český pohár ve své věkové kategorii. 
Na tyto úspěchy se bude v příští sezoně 
snažit navázat obměněná sestava stáje 
Mapei  Merida Kaňkovský.  (deš)

Starší žák Pavel Bittner  Foto | profipeloton.cz

Olomoucké florbalistky čeká v dubnu mistrovství Evropy na domácí půdě Foto | Jan Gebauer
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Tancelář slaví bronzový úspěch 
Velký úspěch slaví taneční pár z olo-

mouckého tanečního studia Tancelář, 
Michaela Páťalová a František Topič. Na 
mistrovství České republiky v pole art 
v kategorii dvojic obsadili krásnou třetí 
příčku a kvalifikovali se tak na lednové 
mistrovství Evropy. V konkurenci dalších 
jedenácti párů olomoucká dvojice vybojo-
vala bronzovou medaili. Jejich „Tanec lás-
ky“ pozorovali diváci v pražském divadle 
ABC se zatajeným dechem.

„Od diváků víme, že jsme vzbudili velké 
emoce, a to je pro nás jedna z nejdůleži-
tějších věcí. Vystoupení jsme si maximál-
ně užili. Je krásné, když se podaří spojit 
prožitek a to, že se váš tanec líbí divákům 
i porotě. Jsme nadšení,“ uvedla Michaela 
Páťalová, majitelka a lektorka tanečního 
studia Tancelář, které v Olomouci funguje 
již dva roky.

Na rozdíl od Páťalové, která se pole 
dance věnuje již přes pět let, je František 
Topič poměrně čerstvým tanečníkem na 
tyči, i když s letitou kariérou v baletu Mo-
ravského divadla. „V Tanceláři učím hlav-
ně balet a contemporary, tedy moderní ta-
nec. K pole dance jsem se dostal relativně 
nedávno a musím říct, že mě neuvěřitelně 
baví. Je to nádherné spojení síly, ladnosti 
a akrobacie,“ vyznal se Topič.  (deš)Olomoucká taneční dvojice přivezla bronz z mistrovství ČR v pole art. Na snímku Michaela Paťálová  Foto | archiv Tancelář

Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK

• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání 
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také  

originální krabičky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz
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Třídění papíru a plastů v rodinných domech – 
rozvoz nádob a harmonogram svozu v roce 2017

RADY OLOMOUČANŮM

Chodci, buďte vidět!

I když se novela silničního zákona (platící od února tohoto roku) vztahuje na povinnost pro chodce použít reflexní prvky mimo obec, 
najdou se i ve městě místa, která jsou špatně osvětlena nebo zde chybí osvětlení úplně.
 

• Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních a retroreflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast 
vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič (nejen motorového vozidla) chodce zaznamenat. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za 
denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. 

• Retroreflexní materiály naopak odrážejí světlo zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené 
viditelnosti. Zákon dále stanovuje, že chodec je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích.

• Jako ideální se tak jeví, vzhledem k rozměrům, skladnosti a pořizovací ceně pásek z retroreflexního materiálu. Městská policie Olomouc již několik let 
realizuje za podpory statutárního města Olomouc preventivní projekt „Chci být viděn“, jehož cílem je osvěta v používání reflexních prvků a jejich distribuce 
mezi účastníky silničního provozu, zejména chodce.
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V rámci nového projektu na podporu třídění odpadů připra-
veného městem Olomouc společně s autorizovanou společností 
EKO-KOM dojde na přelomu listopadu a prosince 2016 k rozvo-
zu nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů do jednotlivých 
domácností, které si o nádoby požádaly v dotazníkové akci pro-
bíhající od června do srpna letošního roku.

Nádoby budou rozváženy do jednotlivých lokalit (v členění 
dle katastrálních území) v termínech uvedených v tabulce č. 1. 
Rozvoz bude prováděn v čase od 16:00 do 20:00 hod. 
do jednotlivých domů dle obdržených žádostí občanů. Při pře-
dání je vyžadována přítomnost zástupce domu kvůli 
podpisu převzetí nádob do užívání!!! V případě, že při 
rozvozu nádob nebudete zastiženi doma, budete si nádoby moci 
vyzvednout dodatečně ve skladu TSMO. Následný vývoz nádob 
bude zahájen v lednu 2017 – přesné termíny svozů pro jednotli-
vé lokality jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Vzhledem k delšímu časovému intervalu mezi rozvozem ná-
dob a zahájením svozů a s ohledem k vánočnímu období pro-
síme občany, aby při nedostačující kapacitě přidělených nádob 
v tomto období využívali i stávající veřejná stanoviště nádob na 
tříděné odpady. Děkujeme.

V případě dotazů se prosím obraťte na Odbor životního pro-
středí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodář-
ství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, 
e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu.  

Lokalita Svozový den Papír Plasty
Bělidla  2. 1. 17. 7. 16. 1. 31. 7.
Hodolany pondělí 30. 1. 14. 8. 13. 2. 28. 8.
Chválkovice  27. 2. 11. 9. 13. 3. 25. 9.
Lazce lichý týden 27. 3. 9. 10. 10. 4. 23. 10.
Ol.-město  24. 4. 6. 11. 8. 5. 20. 11.
Pavlovičky  22. 5. 4. 12. 5. 6. 18. 12.
  19. 6.  3. 7.  
Droždín  3. 1. 18. 7. 17. 1. 1. 8.
Lošov úterý 31. 1. 15. 8. 14. 2. 29. 8.
Radíkov  28. 2. 12. 9. 14. 3. 26. 9.
Sv. Kopeček lichý týden 28. 3. 10. 10. 11. 4. 24. 10.
Týneček  25. 4. 7. 11. 9. 5. 21. 11.
  23. 5. 5. 12. 6. 6. 19. 12.
  20. 6.  4. 7.  
Černovír  4. 1. 19. 7. 18. 1. 2. 8.
Hejčín středa 1. 2. 16. 8. 15. 2. 30. 8.
Chomoutov  1. 3. 13. 9. 15. 3. 27. 9.
Řepčín lichý týden 29. 3. 11. 10. 12. 4. 25. 10.
  26. 4. 8. 11. 10. 5. 22. 11.
  24. 5. 6. 12. 7. 6. 20. 12.
  21. 6.  5. 7.  
Nedvězí  5. 1. 20. 7. 19. 1. 3. 8.
Nemilany čtvrtek 2. 2. 17. 8. 16. 2. 31. 8.
Nové Sady  2. 3. 14. 9. 16. 3. 28. 9.
Slavonín lichý týden 30. 3. 12. 10. 13. 4. 26. 10.
  27. 4. 9. 11. 11. 5. 23. 11.
  25. 5. 7. 12. 8. 6. 21. 12.
  22. 6.  6. 7.  
Holice  6. 1. 21. 7. 20. 1. 4. 8.
Neředín pátek 3. 2. 18. 8. 17. 2. 1. 9.
Nová Ulice  3. 3. 15. 9. 17. 3. 29. 9.
Nový Svět lichý týden 31. 3. 13. 10. 14. 4. 27. 10.
Povel  28. 4. 10. 11. 12. 5. 24. 11.
  26. 5. 8. 12. 9. 6. 22. 12.
  23. 6.  7. 7.  www.tsmo.cz

Datum Lokalita

21. 11. 2016
Hodolany
Lošov
Radíkov

22. 11. 2016
Chomoutov
Nedvězí
Povel

23. 11. 2016

Hejčín
Nový Svět
Řepčín
Topolany

24. 11. 2016
Bělidla
Chválkovice
Týneček

Datum Lokalita

25. 11. 2016

Nemilany
Nové Sady
Ol.-město
Pavlovičky

28. 11. 2016 Holice
29. 11. 2016 Droždín
30. 11. 2016 Slavonín
1. 12. 2016 Neředín
2. 12. 2016 Nová Ulice



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.

PAVEL GRASSE    (ProOlomouc) 

Olomouc připomíná město vhodné pro rodiny s dětmi jen vzdáleně

Podporu rodin s malými dětmi (ale i seniorů a dalších skupin obyvatel) najdeme 
v nejednom předvolebním programu. Je k nim Olomouc skutečně přátelská? Zkušenosti 
paní Michaely J. Čapkové rádi sdílíme se čtenáři:

„Cestuji pravidelně s kočárkem veřejnou dopravou a ráda využívám nízkopodlažní 
spoje, je to komfortnější. U příměstských linek tyto informace zpravidla nelze dohledat, 
olomoucká MHD je uvádí v jízdním řádu, ale spolehnout se na ně úplně nelze. Přitom 
jsou to důležité údaje. Například dopoledne není veřejná doprava zrovna přeplněna 
mladými a  silnými jedinci, kteří vám pomohou s  transportem kočárku. A  na pomoc 
řidiče autobusu či tramvaje se automaticky spoléhat nedá - jde spíš o  výjimečnou 
situaci. 

Zpět k  cestě, vystupuji na Tržnici, a  pokud vydatně prší, začíná další část 
dobrodružství. V  dešti se vyasfaltovaná plocha stane rybníkem a  člověk se brodí 
hlubokými kalužemi.  Pro větší děti, které chodí po svých, je tohle samozřejmě 
nejvýživnější část výpravy. 

Samotnou kapitolou zůstává uvolněná dlažba chodníků, není příjemná za sucha, 
natož v dešti. To vám šplouchá voda rovnou do bot, zkrátka takový olomoucký kolorit. 
Velkým zážitkem je jízda s kočárkem po městě. Kdo nevyzkoušel, nemá představu, jak 
zvýšené chodníky a  obrubníky znepříjemňují cestu. Nebezpečný je i  následný pohyb 
po pěší zóně. Hustý provoz s  řidiči, kteří často nedávají pěším přednost a  rozhodně 
nejezdí předepsanou rychlostí, je další místní tradicí. Člověk je tedy neustále ve střehu 
i v místech, kde by mohl pohodlně korzovat. 

Přesuňme se na dětská hřiště, respektive k  absenci základního zázemí včetně 
toalet. V  letních měsících poslouží lavičky či trávník, v  zimě už člověk musí hledat 
podnik přátelský k dětem. Osobně jsem si vytvořila síť míst, kam chodím dítě přebalit 
a nakrmit, když nechci využít kavárnu nebo restauraci. V pracovní dny poslouží některá 
z magistrátních budov, ale co víkendy? Přeci nepoběžím z dětského hřiště až na radnici. 
Zapomínáme na to, že nestačí nainstalovat houpačky a kolotoče, ale je třeba vybudovat 
důstojné zázemí nejen pro děti, ale i  jejich doprovod. Příkladů řešení najdeme 
v republice poměrně dost. Problémy, které zde popisuji, rozhodně nepatří do kategorie 
neřešitelných a doufám, že se najdou finance a politická vůle na nich zapracovat.“

MIROSLAV BEHRO  (KSČM) 

DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ    (Občané pro Olomouc) 

Poděkování

Vážení spoluobčané,
rád bych předem poděkoval všem, kteří nás podpořili v krajských volbách a dali hlas 
a důvěru KSČM. Nicméně volby nedopadli tak, jak jsme si trošku 
optimisticky představovali, ale i tak je to pro nás závazek, abychom i nadále pracovali 
a zvýšili důvěru v práci i náš program v nadcházejících volbách, a to nejen ve volbách do 
parlamentu ČR, ale v dalších komunálních. Myslím, že za námi je vidět dobře odvedená 
práce, ale bohužel na ni nedokážeme dost dobře upozornit neboli prodat.
Na říjnovém zastupitelstvu jsme řešili krom jiných bodů i v bodu různé Vodácký kanál. 
Svoji vizi nám přišli představit samotní vodáci. Měl by to být kanál  na divokou vodu 
v  blízkosti nákupního centra Šantovka. Abych pravdu řekl, a  mluvím tím hlavně za 
sebe, tak mě se tento projekt moc líbí. Zvelebí místo samotné, které se nyní nachází 
v  žalostném stavu. Bude tam spousta dalšího využití jak pro školy, tak pro občany. 
A hlavně by se tam pořádaly i závody, což by do města přivedlo další turisty a věci s tím 
spojené. A řekněme si na rovinu, které město má v centru divokou řeku? Náklady na 
kanál mají činit cca 87mil, přičemž největší část má být hrazena z dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, 15mil.by zaplatilo město, 15mil. kraj a zbytek si vodáci 
uhradí samotní, včetně provozu areálu. Myslím, že oněch 15 milionů je sice větší obnos 
financí, ale dle mého názoru je to ve prospěch města. Jistě je tady celá řada otázek, 
majetkoprávních atd., na které je potřeba odpovědět, ale všechny se dají vyřešit. Já sám 
bych tady nechtěl další kontroverzní věci jako je Aquapark, Namiro atd., nicméně tento 
projekt na mne působí důvěryhodně.
Dále bych chtěl upozornit na stálé problémy s parkováním a to hlavně na sídlištích. Aut 
je čím dál tím více a nemají kde parkovat, Na Lazcích bylo uděláno nové parkoviště, ale 
očividně to nestačí. Některá auta tam parkují i na chodnících, což sice leckdy Městská 
policie toleruje, protože chápe svízelnou situaci, ale pokud některý z občanů tuto hlídku 
zavolá, tak nezbývá policii nic jiného, než pokutovat. Závěrem tedy, všechno je to jen 
o lidech.

Protialkoholní vyhláška – dějství druhé, rok 2016

Před rokem jsme na tomto místě informovali o  přijetí nového znění obecně 
závazné vyhlášky o  zákazu konzumace alkoholických nápojů a  žebrání na veřejných 
prostranstvích statutárního města Olomouce. Tehdy jsme se zamýšleli nad tím, 
zda by nebylo lepší tuto vyhlášku zcela zrušit, protože je velmi těžko vymahatelná 
a domníváme se, že svůj účel plní jen minimálně. 

Před rokem však v  zastupitelstvu převládl názor, že vyhlášku rušit nebudeme, 
protože je potřebná. Podařilo se však ustanovit pracovní skupinu, která se zabývala 
zlepšením této vyhlášky. 

Po několikaměsíční práci spatřila světlo světa nová verze „protialkoholní vyhlášky“, 
která na rozdíl od té původní, vloni schválené, zmenšuje území města, na kterém je 
zakázáno konzumovat na veřejnosti alkohol a  žebrat, a  rovněž, a  to považujeme 
za velmi důležité, zakotvila novou definici žebrání. Žebrání tak již není jen jakákoliv 
činnost, „která by mohla narušit veřejný pořádek ve statutárním městě Olomouci“. Nově 
je za žebrání považováno jednání fyzické osoby, „která na veřejně přístupném místě 
obtěžujícím způsobem požaduje peněžitý či jiný věcný dar“. Stejně jako v předchozím 
znění, i nyní vyhláška platí plošně pro území městské památkové rezervace s výjimkou 
Horního a Dolního náměstí. 

Vzhledem k  tomu, že se zúžil počet a  rozloha míst, kde je žebrání či konzumace 
alkoholu zakázána, budeme mít zhruba za rok možnost vyhodnotit, zda se na těchto 
místech situace zhoršila oproti období, kdy tato místa byla vyhláškou pokryta, nebo 
zda situace zůstala beze změny. Budeme tak moci posoudit, zda vyhláška plní svůj účel, 
nebo zda jde skutečně jen o bezzubý předpis, který má občany jen uklidnit, že „máme 
nástroj na zvládání nepohodlných jevů“. 

Budeme bedlivě sledovat, jak se situace změní a po roce bychom rádi porovnali, jak 
se stav oproti minulosti změnil. A jaké jsou zkušenosti Vás, občanů Olomouce?
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JANA JURÁKOVÁ   

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. 

NAPIŠTE NÁM

Zeštíhlování a … tajenka … ve studiu BEAUTY ESSENCE v Olomouci – ulice Hálkova 2
Tajenku křížovky zasílejte do 21. 11. 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, nemů-
žeme výhru odeslat. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.
Tajenka z minulého čísla: antibakteriálními účinky. Vylosovaným výhercem je: Kamila Marksová z Olomouce

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

Uzávěrka 21. 11. 2016, distribuce 5. 12. 2016.

INZERTNÍ MANAŽEŘI

SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY
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Objektivem čtenáře

Na setkání Hanáků to hýřilo barvami krásných krojů a někde tradici ctila i celá rodina. Snímek zaslal Miroslav Klement.

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

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 vašich procházek městem či okolí Olomouce.. 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 26. listopadu 2016. Do předmětu elektronické zprávy, prosím, uveďte: „Objek-
tivem čtenáře.“ Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

Ranní oblohu nad sídlem Hasičského záchranného sboru v Olomouci zachytila Zdena Sobotová. 

Z USA zaslal fotografii Lanie Belic, který byl v posledních letech v Olomouci. Zaujala ho naše vánoční výzdoba v centru.
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Toulky po podzimních zahradách na olomouckých hradbách zachytila Lenka Langrová.

I takové krásné dýňové hlavy byly k vidění na podzimní Floře. Vyfotila je Hilda Nováková.
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