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Odbor školství Magistrátu města Olomouce upozorňuje všechny rodiče budoucích prvňáčků na změnu 
termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Doposud se zápisy do 1. tříd 
konaly v termínu od 15. ledna do 15. února příslušného kalendářního roku.
Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona č.178/2016 Sb. Zápisy se budou na 
všech základních školách zřizovaných statutárním městem Olomouc konat v období 

od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. 

Přehled termínů zápisů na jednotlivé školy bude zveřejněn v předstihu před konáním zápisů 
v Olomouckých listech, na webových stránkách města www.olomouc.eu i přímo ve školách.

Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018

www.olomouc.eu

Odbor školství Magistrátu města Olomouce upozorňuje na termín zápisů do mateřských škol, který 
proběhne v období 

od 2. 5. 2017 do 16. 5. 2017. 

Doposud nebylo období zápisů stanoveno školským zákonem. V letošním roce probíhal zápis začátkem 
měsíce dubna. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona č.178/2016 Sb. 
Podobně jako u základních škol bude i pro zápisy do mateřských škol zveřejněn přehled termínů zápisů pro 
jednotlivé mateřské školy v předstihu před konáním zápisů v Olomouckých listech, na webových stránkách 
města www.olomouc.eu i přímo ve školkách.

Zároveň upozorňujeme na změnu školského zákona, která nabývá účinnosti od 1. 1. 2017, a tou je povinné 
předškolní vzdělávání pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (pětileté 
děti). Znamená to, že pokud budete mít příští rok doma předškoláčka, který ještě nenavštěvuje mateřskou 
školu, je nutné dostavit se k zápisu do mateřské školy v době zápisů.

Termíny zápisů do mateřských škol pro školní rok 2017/2018
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Dvanáctý měsíc

Milí Olomoučané, prá-
vě otevíráte poslední le-
tošní číslo Olomouckých 
listů. Dvanácté číslo mě-
síčníku je neklamným 
znamením, že se rok chýlí 
ke konci a před námi je jeho příjemná, svá-
teční část. Abychom se k ní propracovali, 
musíme samozřejmě zvládnout ještě tradiční 
předvánoční shon, koupit dárky, umýt okna, 
napéct cukroví, nicméně vidina blížící se vá-
noční atmosféry všechny tyto nepříjemnosti 
spolehlivě zmírňuje. 

Dvanácté číslo měsíčníku nás rovněž může 
inspirovat k mírnému bilancování. Letos to 
platí o to více, že se městská rada dostává do 
poloviny svého funkčního období. Rozhodli 
jsme se proto, že připravíme rekapitulaci 
plnění programového prohlášení. Smyslem 
bylo co nejobjektivněji zhodnotit konkrétní 
kritéria. 

Na počátku funkčního období se rada za-
vázala plnit programové prohlášení, což je 
dokument s konkrétními úkoly, jejichž plnění 
lze snadno ověřit. Výsledky tohoto hodnocení 
si teď můžete přečíst i vy. Vzhledem k tomu, 
že jde o skutečně obsáhlý dokument, bude 
připravený ve vytištěné podobě. Najdete ho 
v informačním centru v podloubí radnice. 
Každý, koho skutečný stav věcí ve městě za-
jímá, si tedy může sám odpovědět na otázku, 
nakolik se v poločase funkčního období daří 
programové prohlášení plnit. 

Byť je prosinec, neustále se něco děje. Na 
následujících stránkách se dočtete o mnoha 
aktivitách, které se buď již odehrávají, nebo 
připravují. Dozvíte se třeba o přípravě stra-
tegického plánu města, o velkém množství 
opravených chodníků i lávek i o obdobných 
plánech na příští rok. 

A pokud si půjdete do informačního centra 
vyzvednout ono hodnocení poločasu součas-
né městské rady, zastavte se cestou i na oblí-
bených vánočních trzích. Při setkání s přáteli 
u kapky punče nebo při poslechu koled se už 
jistě dokážete naladit i na tu nejmilejší část 
prosince. 

Ze srdce vám tedy, milí Olomoučané, pře-
ji, aby onen zmíněný předvánoční shon byl co 
nejméně stresující a abyste naopak to krás-
né období adventu a poté i vánočních svátků 
prožili nejpohodověji a nejpříjemněji. 

Antonín Staněk, 
primátor statutárního města Olomouce

EDITORIAL
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Olomouc přivezla z Bruselu titul 
evropské město sportu
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Změny jízdních řádů  
od 11. prosince
S platností od neděle 11. prosince do-

chází  k  úpravě  jízdních  řádů na  linkách 
Dopravního  podniku  města  Olomouce. 
Změny  se  dotknou  pouze  autobusových 
linek, jízdní řády tramvajových linek zů-
stávají  beze  změn.  Důvodem  změn  jsou 
podněty  získané  od  cestující  veřejnosti, 
komisí městských  částí,  firem  a  škol  na 
území  Olomouce  a  obcí  zapojených  do 
IDSOK.  Na  základě  žádosti  KMČ Neře-
dín  bude  nově  zastávka  Pod  Letištěm 
vzhledem k minimálnímu využití a z pro-
vozních  důvodů  nově  pouze  na  zname-
ní.  Zastávka  Teoretické  ústavy  dostane 
nový název – bude se jmenovat Lékařská 
fakulta. 
Změny se budou týkat těchto linek: 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 
111, 50, 52. Ostatní linky jezdí podle do-
savadního jízdního řádu. Podrobnosti na-
jdete na webových stránkách dopravního 
podniku.    (red)

www.olomoucmestosportu.cz

Ve  vánočních  dnech  23.-26.  prosin-
ce  bude  prodloužena  otevírací  doba  na 
Ústředním hřbitově v Neředíně do 18 ho-
din.  Provozní  doba  evidence  hrobových 
míst  a  pokladny  bude  dne  28.  prosince 
pouze do 13 hodin. Hřbitovy města Olo-
mouce, p.o., přejí všem čtenářům příjem-
né  prožití  svátků  Vánoc  a  hodně  zdraví 
a duševních sil do roku 2017.    (red)

Technické služby 
města Olomouce, 
a.s., zajišťují během 
roku čištění zhruba 
330 km chodníků 
a asi 280 km vozovek 
na území města.
Formou strojního 
čištění je v průměru 
v letním období za 
měsíc čištěno 500 km 
vozovek.
Chodníky jsou čiš-
těny strojně i ruč-
ně a  v průměru se 
v letním období jedná 
o 600 km za měsíc.
Dále probíhá blokové čištění  a za letní sezó-
nu je vyčištěno cca 220 tisíc m2. 
Čistota města je zajišťována i kropením 
a za letní sezónu najedou kropicí vozy cca 
12 tisíc km.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

www.tsmo.cz Vlajku potvrzující získání titulu evropské 
město sportu 2017 převzali zástupci 
Olomouce v Bruselu od vedení Asociace 
evropských měst sportu. Celý příští rok 
budou sportovní akce probíhat pod 
prestižní vlajkou, která potvrzuje, že 
Olomouc je vstřícná ke sportu i aktivnímu 
životnímu stylu.

„Ocenění  je  ve  správných  rukách. Při 
návštěvě  města  jsem  si  ověřil,  že  Olo-
mouc  klade  na  sport  na  všech  úrovních 
hodně  velký  důraz.  Podporuje  volnoča-
sové aktivity občanů, vytváří podmínky 
pro sport dětí a pomáhá i klubům v nej-
vyšších  soutěžích.  Jste  město  sportu, 
jak  má  být,“  vzkázal  Olomoučanům  při 
předávání  vlajky  prezident  Asociace  ev-
ropských měst sportu ACES Europe Gian 
F. Lupattelli.
„Je  to  velký  úspěch,  který  zúročuje 

dlouhodobou činnost všech, kteří se podí-
lejí na podpoře a propagaci sportu v Olo-
mouci.  Titul  vyjadřuje  evropské  uznání 

a poděkování všem našim aktivním spor-
tovcům,  jejich  trenérům  i  sportovním 
funkcionářům,  kteří  odvádí  každodenní 
činnost v klubech, svazech a sportovních 
organizacích. Patří ale samozřejmě všem 
Olomoučanům, kteří mají zájem o pohyb 
a zdravý životní styl,“ řekl bezprostředně 
po vyhlášení ocenění v Bruselu primátor 
Antonín Staněk.
Veřejná  finanční  podpora města míří 

aktuálně  do  bezmála  150  sportovních 
klubů,  v nichž působí  téměř 20  tisíc  re-
gistrovaných  sportovců. Kromě finanční 
podpory klubů i  jednorázových podniků 
sportovních  organizátorů  hodlá  město 
pro  příští  rok  připravit  celou  řadu  dal-
ších akcí pro veřejnost. Olomouc je teprve 
čtvrtým městem z České republiky, které 
tento  prestižní  titul  získalo,  a  připojí  se 
tak  v  příštím  roce  k  dalším  evropským 
městům, jako jsou například Innsbruck, 
Nice nebo Florencie.   (red)

www.dpmo.cz

Olomoucká delegace v Bruselu při převzetí titulu evropské město sportu 2017 a vlajky Foto | RS

Městské hřbitovy o Vánocích

Navazují spolupráci. Delegace ze Střední školy polygrafické v Olomouci navštívila školu Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza 
v Krakově. Cílem této návštěvy bylo navázání vzájemné spolupráce vzdělávacích institucí v rámci připravovaného partnerství mezi městy Olomouc a Krakov. 
Krakovská škola vyučuje polygrafické obory obdobného zaměření jako Střední škola polygrafická v Olomouci.  Foto | PS
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Aquapark Olomouc rozšiřuje 
nabídku wellness

Nejen vodní radovánky, ale nově také 
širokou nabídku wellness služeb nabízí 
olomoucký aquapark. Společnost vyslyšela 
přání svých návštěvníků a zahajuje 
zkušební provoz doplněné relaxační zóny, 
která uspokojí zejména milovníky tepla, 
saunování a parních aromatických lázní.

Nová nadstavba wellness  zóny  se  na-
chází  na  letní  terase  ve  druhém  patře 
aquaparku.  Tu  dříve  využívali  návštěv-
níci  letního  areálu  k  opalování,  postu-
pem  času  však  začali  návštěvníci  dávat 
přednost  letnímu  aquaparku. Nevyužitá 
terasa se tedy přímo nabízela k rozšíření 
wellness zóny, která s ní přímo sousedí. 

využité  prostory  mokré  části  vnitřního 
areálu ve druhém patře, kam patří  i  let-
ní  terasa.  Postupně  jsme  tedy  prostory 
doplnili  o dětskou herní konstrukci,  ka-
várnu a místnost s přebalovacím pultem 
a WC. Posledním krokem revitalizace  je 
právě nově otevíraná nadstavba wellness 
na letní terase,“ popisuje postupné změny 
vnitřního  areálu  ředitel  aquaparku  Da-
libor Přikryl a dodává:  „Mimo  jiné nám 
to umožní dále rozvíjet činnosti v oblasti 
osvěty  saunování  a  zdravého  životního 
stylu rodin s dětmi i pokračovat v projek-
tu saunování dětí mateřských škol. Nové 
prostory  nám  navíc  umožní  pokračovat 
v  oblíbených  saunových  ceremoniálech, 
a to ve znatelně vyšším komfortu.“
Stavba nové části wellness zóny trvala 

od  června  letošního  roku  a  včetně  jejího 
technologického  napojení  na  celý  areál 
stála  olomoucký  aquapark  5,3  milionu 
korun. „Společnost Aquapark Olomouc, a. 
s., investici hradí z vlastních zdrojů. Část 
finančních  prostředků  hradí  z  vlastního 
provozu, zbytek investice je hrazena pro-
střednictvím úvěru, který bude společnost 
splácet ze svého provozního zisku. Město 
tato  investice,  která  je  vůbec  první  vel-
kou investicí od vzniku aquaparku v roce 
2009, nestojí ani korunu,“ doplňuje první 
náměstek primátora Martin Major.   (red)

www.aqua-olomouc.cz

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Olomouce
V  pondělí 19. 12. 2016 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města 
Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční další veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. 
Program a materiály pro jednání najdete na www.olomouc.eu. Na stejných webových stránkách 
můžete sledovat jednání online. www.olomouc.eu  

kapacita wellness50
m2 relaxační plochy300

Návštěvníci  tedy  mohou  nově  využít 
zážitkovou  saunu  pro  25  osob,  venkov-
ní  ochlazovací  bazén  (který  v  původní 
nabídce  znatelně  chyběl),  funkční odpo-
činkovou místnost, kterou lze využít také 
jako  cvičební  sál,  a  nové  jsou  i  sprchy 
a WC. „Už před dvěma lety jsme plánova-
li, jak zvýšit atraktivitu našeho aquapar-
ku. Rozhodli jsme se zmodernizovat málo 

Relaxační zóna nyní zahrnuje dvě finské sauny, BIO saunu, parní lázeň, ochlazovací bazén, venkovní whirlpool, dvě odpočívárny a venkovní terasu  Foto | BM
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Univerzita Palackého otevřela unikátní centrum 
zaměřené na podporu zdravého životního stylu
Olomouc má nakročeno k tomu stát se 
národním centrem výzkumu v oblasti 
pohybové aktivity a zdravého životního 
stylu. Fakulta tělesné kultury Univerzity 
Palackého otevřela v neředínském 
univerzitním areálu Aplikační centrum 
BALUO, jedinečný vědecko-technický 
park zaměřený na podporu pohybové 
aktivity a zdravého životního stylu 
a prevenci civilizačních onemocnění.

Na  první  pohled  se  centrum  může 
jevit  jako  sice  moderní,  ale  jinak  oby-
čejný  komplex  tělocvičen  a  bazénu, 
zdání  však  klame.  Srdcem  komplexu 
je  diagnostické  studio  tělesné  kultury 
s  nejmodernějšími přístroji  pro  zjištění 
tělesných dispozic klienta, bazény vyba-
vené  záznamovým  zařízením  umožňují 
analýzu  pohybu  plavce,  podobně  pak 
geolokační systém v  jedné z  testovacích 
hal. K dispozici  je  také fitness  centrum 
se „chytrými“ přístroji, které s automa-
ticky nastavují  podle údajů  o  klientovi, 
nebo třeba na Moravě jediná indoorová 
lyžařská  sjezdovka  s  měnitelným  sklo-
nem a rychlostí. 
„Otevření Aplikačního centra BALUO 

posouvá možnosti a potenciál vědeckého 
přístupu ke  zdraví  a pohybovým aktivi-
tám na kvalitativně zcela novou úroveň. 
V Olomouci  tak postupně vzniká repub-
likové centrum výzkumu v oblasti tělesné 
kultury a zdravého životního stylu, které 
bude sloužit  jak špičkovým sportovcům, 
tak široké veřejnosti a které svým vyba-
vením  nemá  ve  střední  Evropě  konku-
renci,“  uvedl  rektor  univerzity  Jaroslav 
Miller. 

Centrum bude sloužit i veřejnosti
Nabídky  služeb  Aplikačního  centra 

BALUO mohou  využít  všichni.  Vrcholo-
vým sportovcům centrum nabízí zázemí 
pro  optimalizaci  tréninkového  procesu, 
firmy mohou využít možnosti organizace 

dne zdraví pro své zaměstnance. Na své si 
přijdou i rekreační sportovci nebo obecně 
lidé, kteří se o sobě chtějí něco dozvědět 
a zlepšit si svoji kondici. Mohou si zvolit 
individuální  diagnostiku,  kdy  si  nechají 
změřit, co  je zajímá, nebo se přihlásí do 
konkrétních pohybových či vzdělávacích 
programů.  
„Třetí  variantou  je  roční  členství 

v  BALUO  klubu,  kdy  jedinci mají  svou 
vlastní  členskou  kartu,  online  podpo-
ru,  informace a novinky o vzdělávacích 
seminářích  a  pohybových  aktivitách 
v  našem  centru.  Členství  dále  zahrnu-
je hodinu ve fitness nebo bazénu a jako 
bonus od nás klient získá tzv. startovací 
čáru, kdy se po absolvování tří diagnos-
tických testů dozví, jak na tom je,“ pro-
zradila  k  nabídce  centra  jeho  ředitelka 
Ilona  Hapková.  Členství  v  klubu  bude 
standardně  stát  1250  korun,  zlevněné 
pro  studenty  do  26  let,  zaměstnance 

Univerzity  Palackého  nebo  seniory  činí 
950 korun. 
Výstavba  Aplikačního  centra  BALUO 

na místě  někdejších  vojenských  objektů 
započala  v  srpnu  2014,  umožnilo  ji  po-
skytnutí  dotace  z Operačního programu 
Podnikání a inovace. Za architektonickou 
podobou centra stojí olomoucký atelier-r. 
Vloni  na  podzim  byl  zahájen  testovací 
provoz centra, během něj se v prostorách 
centra uskutečnila řada sportovních sou-
středění  či  workshopů,  Letní  SportPark 
Olomouc  nebo  například  popularizační 
akce Noc  vědců.    Na  objekty  Aplikační-
ho  centra  BALUO  v  brzké  budoucnosti 
naváže  jako další  součást Kampusu Ne-
ředín nové sídlo fakultního Centra kinan-
tropologického  výzkumu,  které  vznikne 
z  objektu  bývalé  vojenské  prádelny.  Její 
přestavba by měla začít ještě letos.   (red)

V BALUO centru mají vědci k dispozici řadu unikátních diagnostických zařízení. Na snímku je indoorová lyžařská sjezdovka  Foto | archiv Baluo centrum

Navrhněte osobnosti na Ceny města
Od 1. prosince  letošního roku až do 

31. ledna 2017 mohou Olomoučané na-
vrhovat  jména  osobností,  které  by  si 
podle nich zasloužily získat Cenu měs-
ta  Olomouce  či  Cenu  za  počin  roku. 
Konečný seznam laureátů vzejde z hla-
sování  zastupitelstva.  Navržené  osob-
nosti  si  ocenění  převezmou  v  červnu 
2017.
Návrhy  je možné podávat  pouze  do 

31.  ledna  2017.  Nominační  formulář 
a již oceněné laureáty z předchozích let 

najdete  na  webu:  www.cenamesta.cz. 
Písemné  návrhy  mohou  občané  nebo 
organizace  posílat  v  obálce  zřetelně 
označené „Cena města“ na adresu: Ma-
gistrát města  Olomouce,  k  rukám  ve-
doucího  odboru,  odbor  vnějších  vzta-
hů  a  informací,  Horní  náměstí  583, 
budova radnice, 779 11 Olomouc, nebo 
na  e-mailovou  adresu  cena.mesta@
olomouc.eu.    (red)

www.cenamesta.cz

www.acbaluo.cz

TSMO, a.s. oznamují občanům, že v období 
vánočních a novoročních svátků bude svoz 
odpadů probíhat beze změn v řádném svo-
zovém termínu - tedy ve stanovených svo-
zových dnech.
Sběrové dvory v  Neředíně za hřbitovem 
a  na ul. Chelčického v  Hodolanech budou 
ve svátky uzavřeny a dne 31.12.2016 (sobo-
ta) bude režim jako v neděli , tj. 9 - 13 hod. 

SVOZ ODPADŮ O VÁNOCÍCH

www.tsmo.cz
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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 prodáno 40% bytů
Tel.: 733 530 932

• NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
• jen 20% záloha, doplatek po kolaudaci
• atraktivní a vyhledávaná lokalita
• prostorné byty s promyšlenými 

dispozicemi
• velké balkony a terasy
• vysoký standard domů i bytů
• výhodná investice (pronájem zajištěn)

Rezervováno již 93% bytů, 
kolaudace duben 2017

Proč právě HOLANDSKÁ ČTVRŤ?

Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na 

www.holandska-ctvrt.cz

Pro více informací o projektu 
Holandská čtvrť volejte
Bc. Lucie Rokytová, DiS.,

774 322 407
lucie.rokytova@dachi.cz

III. ETAPA

Probíhá předprodej 

IV. etapy
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Stovka lidí si připomněla  
oběť studenta Jana Opletala 

Spolupráce města s Owensboro  
se bude prohlubovat v nových oblastech

Přinejmenším stovka lidí se sešla 
16. listopadu na hřbitově v obci Náklo. 
Pietní obřad připomněl skutečnost, že na 
zdejším hřbitově leží Jan Opletal, jedna 
z prvních obětí německých okupačních 
orgánů a současně výrazný symbol 
odporu českých studentů. V roce 1939, 
když Opletal v Praze studoval medicínu, 
patřil k aktivním studentům a po krvavě 
rozehnané demonstraci 28. října byl také 
jedním z prvních mrtvých.

Jak řekl náměstek primátora Filip Žá-
ček, který se pietního aktu u hrobu Jana 
Opletala  zúčastnil  za  město  Olomouc, 
je  důležité  roli  tohoto  studenta  připomí-
nat. Stejně tak je důležité zdůrazňovat, že 
17.  listopad  neznamená  jen  připomínku 

o  to  významnější,  že  Jan Opletal  pochá-
zel  ze Lhoty u Nákla nedaleko krajského 
města.
Vše začalo 28. října 1939, několik měsí-

ců po vyhlášení protektorátu Čechy a Mo-
rava. V Praze se na pozadí výročí vzniku 
republiky  uskutečnily  protinacistické  de-
monstrace, kterých se zúčastnil  i student 
medicíny Jan Opletal. Během protestů byl 
okupanty postřelen do břicha, 11. listopa-
du  svému  zranění  v  nemocnici  podlehl. 
Pohřeb Jana Opletala přerostl v další vel-
kou manifestaci  proti  nacistickému  oku-
pačnímu  režimu.  Nato  však  už  okupač-
ní  správa  zareagovala  velmi  tvrdě,  když 
v noci z 16. na 17. listopadu zatkla a popra-
vila devět studentských vůdců a více než 
1200 studentů bylo deportováno do kon-
centračních  táborů.  České  vysoké  školy 
byly uzavřeny. Na památku těchto událostí 
byl 17.  listopad ustanoven Mezinárodním 
dnem studentstva.   (red)

Jedno z nejdelších a nejlépe fungujících 
–  tak  hodnotí  vzájemné  partnerství  zá-
stupci amerického města Owensboro i ve-
dení města Olomouce. Spolupracují  a  vy-
měňují si zkušenosti z různých oblastí už 
od roku 1993. Zástupci amerického města 
si  v  polovině  listopadu  prohlédli  kromě 
města  i  centrum  Jitro,  kde  hledali  inspi-
raci  pro  jejich  nadační  centrum Wendell 
Foster Center. To se věnuje lidem s kombi-
novaným mentálním  postižením  a  lidem 
s poruchami autistického spektra. Protože 
je Owensboro kolébkou bluegrassu, hledali 
naši i američtí zástupci možnosti spoluprá-
ce na poli hudebním. Delegace se zúčastni-
la i besedy na gymnáziu v Hejčíně. Několik 
jeho  studentů  se  totiž  vrátilo  ze  studijní-
ho pobytu v Owensboro.  „Jsem moc rád, 
že  studentské  výměny  tak  skvěle  fungu-
jí.  Každý  rok  tady  u  nás  přijímáme  vaše 

studenty,  ti  olomoučtí  jsou  zase  nadšení 
z možnosti navštívit Owensboro,“ pochva-
luje si spolupráci ve školství náměstek Ma-
jor.  „Navíc musím říct,  že naše vzájemná 
spolupráce je důkazem toho, že vzdálenost 
vůbec nemusí být překážkou. Partnerství 
s  Owensboro  je  jedno  z  nejaktivnějších 
a nejlépe fungujících. Je to o  lidech, kteří 
se komunikaci a plánování věnují, a já moc 
děkuji jak vám, tak mým kolegům, že spo-
lupráce přes půl světa může tak skvěle fun-
govat,“ dodává náměstek.
Kromě  již  zaběhnutých  témat,  která 

jsou  pravidelně  předmětem  spolupráce – 
kultura, umění,  vzdělávání,  sociální  služ-
by aj. – se nyní rýsuje i další možnost. Se 
získáním  titulu Olomouc  evropské město 
sportu  se  nyní  otevírají  možnosti  zahájit 
spolupráci  také mezi  sportovci a sportov-
ními kluby.     (red)

 ” Co se událo 
17. listopadu, ví v České 
republice snad každý

roku 1989, ale  i roku 1939, prvního roku 
okupace  českých  zemí  nacistickým  Ně-
meckem.  „Co  se  událo  17.  listopadu,  ví 
v České republice snad každý. Je jen otáz-
kou, na který ten 17. listopad si právě vzpo-
meneme,“  uvedl  Filip  Žáček.  „Někdy  se 
vytrácí při vzpomínání na tento den ještě 
jeden  významný  letopočet,  který  vlastně 
zapříčinil, že události v roce 1989 proběh-
ly právě v tomto listopadovém dni, a to rok 
1939.“ Jak dodal, pro Olomouc je tento fakt 

Obec Náklo si každoročně připomíná osud svého velkého rodáka. Díky tomu 
se mohou o minulosti dozvědět i školáci.  Foto | MF
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Pěší si užívají lepší mosty i chodníky, město letos významně investovalo do jejich oprav
Každoročně zaškrtí olomoucké 
komunikace řada oprav a dopravních 
omezení. Město se snaží nejen napravovat 
havarijní stav některých silnic, ale také 
zlepšit podmínky pro chodce a cyklisty. 
V letošním roce šlo do oprav chodníků, 
mostů a komunikací na území Olomouce 
z městského rozpočtu více než padesát 
milionů korun. 

Předlažby chodníků v ulicích:
Hněvotínská, Kosmonautů, Valdenská, Farského, Purkyňova, tř. Svobody, Jablonského, Přerovská, 
Selské nám., Vojanova, Sudova, Wellnerova, Aksamitova, Příčná, Veverkova, Hálkova, U Cihelny, 
Norská, kpt. Nálepky a další.

Pokládka živičných povrchů:
Polská, Varšavské nám., Zikova, Jeronýmova, Na Chmelnici, Přáslavská, Lenhartova, Ladova, 
Kovařovicova, Hrachoviska, Na Lukách, Nešporova, U Parčíku.

NEJVĚTŠÍ OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2016

 Rozbitá dlažba na chodnících, výmo-
ly v silnicích, staré a zničené zábradlí na 
mostech  –  to  jsou  nejviditelnější  „vady 
na  kráse“  olomouckých  ulic  a  silnic. 
Město proto každý rok počítá s desítka-
mi milionů korun v rozpočtu na opravy 
chodníků a silnic v jeho majetku. S jejich 
plánováním  pomáhají  komise místních 
částí,  které  vytipují  nejpoškozenější 
chodníky a navrhují jejich opravy. 
„Každá z jednotlivých městských částí 

má ročně k dispozici z rozpočtu Olomou-
ce 300 tisíc korun na rekonstrukce silnic 
a chodníků ve své oblasti. Tato suma však 
nemůže pokrýt všechny důležité opravy, 
proto magistrát z rozpočtu uvolňuje dal-
ší  finanční  prostředky,“  upřesňuje  sys-
tém plánování oprav primátor Olomouce 
Antonín Staněk. V letošním roce šlo nej-
víc peněz na opravy chodníků v Lošově, 
Slavotíně, Chomoutově, Neředíně a Ho-
dolanech.  Opravy  prováděli  pracovníci 
Technických  služeb  města  Olomouce. 
„Naší povinností  je nejen práce pro od-
bor  správy městských  komunikací,  kdy 
zajišťujeme předláždění chodníků, opra-
vy asfaltových komunikací, ale mimo to 
zajišťujeme opravy vpustí, lávek, mostů, 
podchodů a vodorovné i svislé dopravní 
značení,“ dodává ředitel TSMO Miroslav 
Petřík.  Celkem  šlo  z  rozpočtu  na  tyto 
opravy 28 535 000 korun. 
V  roce  2016  byla  Zastupitelstvem 

města  Olomouce  odboru  správy  měst-
ských  komunikací  a  MHD  pro  letošní 
rok  celkově přidělena na opravy komu-
nikací  finanční  částka  47  045  551  ko-
run.  Z  této  celkové  částky  bylo  určeno 
18  510  551  korun  na  velké  opravy  ko-
munikací,  které  musely  být  řešeny  na 
základě  zpracované  projektové  doku-
mentace. Jednalo se například o opravu 

tramvajové  trati  a  komunikací  na  ul. 
Wolkerova, třídě Svobody, opravy chod-
níků  a  cyklostezky  v  ulici  Družební  – 
Rožňavská  –  Werichova  nebo  oprava 
ulice Dykova ve Slavoníně. 

Opravy mostů a lávek budou  
pokračovat i v příštím roce
V letošním roce se dočkaly na základě 

zpracovaných  projektových  dokumen-
tací  opravy  celkem čtyři mosty  a  jedna 

lávka  pro  pěší,  které  byly  v  havarijním 
stavu a  jejich opravy nesnesly odkladu. 
Jednalo se o mosty přes Mlýnský potok 
z ul. Martinova a most na ul. J. Glazaro-
vé v Olomouci-Hejčíně, most přes Mlýn-
ský potok na ul. Komenského, most přes 
Oskavu  v  Olomouci  Chomoutově  a  láv-
ku pro pěší přes Mlýnský potok z nábř. 
Přemyslovců  do  ul.  U  Reálky.  Celkové 
náklady  na  realizaci  těchto  oprav  byly 
8,3 milionu korun.
„S opravami mostních objektů, které 

jsou ve špatném technickém stavu, počí-
táme  i v příštím roce. V současné době 
se zpracovávají projektové dokumentace 
například  na  opravu  lávek  přes  Mlýn-
ský potok u Sportovní haly  v Olomouci 
Hejčíně,  z  ul. Dobrovského  v Olomouci 
Lazcích,  lávky  od  tržnice  k  sokolovně 
a lávky přes řeku Bystřici z ul. Libušina,“ 
říká  k  plánům  oprav  primátor  Antonín 
Staněk. 
Všechny  uvedené  mostní  objek-

ty  jsou  ve  vlastnictví  statutárního 

Opravená lávka přes Mlýnský potok z nábř. Přemyslovců. Investice dosáhla 3,3 milionu korun

Tři miliony korun stála oprava chodníků a nová cyklostezka v ulici Družební a Rožňavská



primátora  sta-
tutárního  města 
Olomouc  Anto-
nína Staňka, v je-
hož  kompetenci 
je  správa  měst-
ských komunika-
cí a MHD. 

Ve městě je řada komunikací ve 
špatném stavu, proč jsou některé 
úseky opraveny rychleji a jiné ne?
Město  se  může  pustit  pouze  do 

oprav chodníku a silnic, které vlastní. 
Existuje tzv. registr oprav komunikací, 
kdy drobné opravy provádí operativně 
technické  služby,  větší  rekonstrukce 
si  vyžadují  projektovou  dokumentaci 
a  stavební  povolení.  Priority  oprav  se 
určují  nejen  podle  technického  stavu, 
ale  i  z  hlediska  dopravního  významu 
a zatížení. 

Dlažba na chodnících je na ně-
kterých místech rozlámaná a po 
dešti se uvolněné dlaždice kýva-
jí a „stříkají“ vodu. Není možné 
dlažbu vyměnit za asfalt?  
Tento  jev  je  nepříjemný  a  nedá  se 

zcela vyloučit. Pokud je to možné, tech-
nické služby okamžitě po zjištění chod-
ník opraví. Protože je pod chodníky po-
ložena řada inženýrských sítí, které se 
často opravují, preferuje město od roku 
2000 chodníky ze skládané dlažby. Je-
jich údržba je levnější. 

Počítá se s předlážděním někte-
rých chodníků kvůli estetickému 
hledisku? Např. špinavý a uma-
štěný chodník v Riegrově ulici?
Čištění chodníků v lokalitách kde je 

řada restaurací, barů a rychlých občer-
stvení, a tedy velký pohyb lidí i v noč-
ních  hodinách,  je  prováděno  každo-
denně.  Prioritou  je  zajištění  bezpečné 
schůdnosti chodníků, estetické hledis-
ko není důvodem k předlažbě.
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TŘI OTÁZKY PRO...Pěší si užívají lepší mosty i chodníky, město letos významně investovalo do jejich oprav

INZERCE

www.menimeolomouc.eu

města  Olomouc,  a  jejich  opravy  tedy 
hradí městský rozpočet. V loňském roce 
prošly rekonstrukcí například most přes 
potok Stouska v Topolanech, přes Mlýn-
ský  náhon  na  ul.  Sladkovského  v  Olo-
mouci-Holici,  přes  Mlýnský  potok  nad 

jezem  v Olomouci-Hejčíně  a  lávka  přes 
Moravu ke Klášternímu Hradisku a přes 
Mlýnský  potok  ke  Korunní  pevnůstce 
v celkové částce 7,7 milionu korun.  (red)

Oprava mostu přes Mlýnský potok v Komenského ulici přišla na zhruba 1,7 milionu korun Foto | 8x archiv MMOL

Výrazné zlepšení dopravního komfortu a sedm nových parkovacích stání v ulici Charkovská přišlo na 1,5 milionu korun
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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?

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!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

D
es

ig
ne

d 
by

 K
ue

s 
/ 

Fr
ee

pi
k

RV
 16

00
23

3/
11



10        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC    KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Představujeme práci Komise městské části Olomouc–Nedvězí
Milena Černohouzová: Předseda je malý starosta

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy

KMČ podle jejich očíslování.
V lednovém vydání představíme

KMČ Olomouc–Nemilany.

Kdysi dávno se obec Nedvězí jmenovala 
Medvězí. O hranice se do sedmnáctého 
století přetahovala s Bystročicemi, kvůli 
čemuž se prý mnoho mužů z obou vesnic 
servalo.  Od roku 1975 je to městská část 
Olomouce, která se v posledních letech 
solidně rozrůstá. Nedvězí v rozhovoru 
představuje předsedkyně KMČ  Milena 
Černohouzová, jíž se nedá upřít velká 
dávka odvahy: komisi totiž vede i ve svých 
osmdesáti letech.

Paní předsedkyně, jak se vám 
daří vycházet vstříc požadavkům 
občanů?
Nedvězí není typickou městskou částí 

Olomouce. Je to spíše malá vesnice, kde 
se většina občanů navzájem zná. Myslím 
si, že je to pro práci komise výhodné. Tak 
například,  abychom  se  v  komisi  ujistili 
o  prioritách  našich  spoluobčanů,  mohli 
jsme  si dovolit uspořádat  anketu o  tom, 
jaké  investice  občané  v  městské  části 
Nedvězí  preferují.  Výsledky  ankety  byly 
nejen velmi zajímavé, ale pro další práci 
komise závazné.

A co tedy z ankety vzešlo?
Na základě dotazníků - ankety, si ko-

mise  stanovila  čtyřletý  investiční  plán, 
který bychom chtěli v tomto volebním ob-
dobí realizovat. Cyklostez-
ka  s  chodníkem  Nedvě-
zí-Slavonín,  nový  povrch 
v  ulici  Rybniční,  úprava 
centra místní části v okolí 
kapličky,  přechod  na  uli-
ci  Jilemnického  u  bývalé 
„hasičárny“,  oprava  kap-
le,  oprava  hřbitovní  zdi, 
nové hřiště pro starší děti 
a mládež.
V  roce  2015  proběhla 

oprava  hřbitovní  zdi.  Do 
konce letošního roku bude 
opravena  místní  kaple 
Nejsvětější  Trojice  a  bude 
realizována akce dětského 
hřiště s hracími prvky pro starší děti. 
Na rok 2017 je přislíbena úprava cen-

tra místní části Nedvězí a bude zahájena 
rekonstrukce vozovky na ulici Rybniční.  
V roce 2018 máme záměr zřídit přechod 
u bývalé  „hasičárny“  a  uděláme  vše pro 
to, aby v témže roce byla k dispozici pro-
jektová dokumentace k cyklostezce Ned-
vězí  -  Slavonín  a  chodníku  ke  hřbitovu. 
Jak vidíte,  jedná  se o docela ambiciózní 
investiční program. A i proto jsem ráda, 
že  místní  část  Nedvězí  je  součástí  Olo-
mouce a že můžeme tak rozsáhlé investi-
ce realizovat. Děkuji tímto všem zaintere-
sovaným lidem na magistrátu.   

Jaké akce pořádáte pro lidi 
z Nedvězí?
Stalo  se  již  tradicí  pálení  čarodějnic, 

stavění  a kácení májky, které  je  spojeno 
s  dětským  dnem.  Pořádáme  nedvězské 
slavnosti,  při  kterých  každoročně  před-
vedou  své  možnosti  hasiči  a  městská 
policie. Především pro děti  je  tento pre-
ventivní program velmi zajímavý.  V před-

vánočním  čase  se  těšíme 
na  rozsvícení  vánočního 
stromku,  kdy  koledy  hrají 
trubači  z  umělecké  školy 
Iši  Krejčího,  a  samozřej-
mě  mikulášskou  nadílku. 
V lednu připravujeme spo-
lečně  s  místním  fotbalo-
vým  klubem  ples.  Musím 
poděkovat  všem,  kteří  se 
na  těchto  akcích  podílejí, 
především  pak  turistic-
kému  oddílu  TUŘI,  který 
vede paní Soňa Rokytová. 
Určitě musím  zmínit  spo-
lupráci  s  klubem  seniorů 
v Nedvězí. Například jejich 

vystoupení v rámci nedvězských slavnos-
tí bylo inspirující. Nebo v rámci celostát-
ního dne „Senioři za obec krásnější“ od-
pracovali na úpravě a úklidu místní části 
desítky hodin. 

Jakým způsobem informujete 
občany o práci komise?
Zasedání komise je veřejné, takže ob-

čané se mohou jednání účastnit a také tak 
činí. Zápis z  jednání komise  je pravidel-
ně zveřejňován v obecní vývěsce. Máme 
také tu výhodu, že v místní části Nedvězí  
je  funkční  veřejný  rozhlas,  takže  aktu-
ální  informace  jsou  hlášeny  rozhlasem. 

Zástupci  komise  předávají  informace 
také v klubu seniorů. Začátkem roku po-
řádáme v kulturním domě veřejnou schů-
zi KMČ, na které bývá přítomen některý 
z  náměstků  primátora.  Zde  hodnotíme 
a  informujeme  občany  o  tom,  co  se  po-
dařilo v uplynulém roce, a seznámíme je 
s výhledem na rok nadcházející.

S jakými požadavky se na vás 
spoluobčané obracejí nejčastěji?
Jsou  to  dotazy  všeho  druhu.  Od  in-

formací  o  očkování  pejsků  přes  drobné 
krádeže třeba na místním hřbitově, o ne-
funkční  pumpě  na  vodu,  o  neposečené  
trávě,  propadlém  chodníku,  o  černých 
skládkách atd. Občané vkládají do členů 
komise  naději  na  rychlé  řešení.  Komise 
má ale jen poradní hlas a řídí se statutem 
komisí místních  částí.  Jinými  slovy,  vše 
konzultujeme  a  řešíme  prostřednictvím 
odpovědných pracovníků na magistrátu. 
Někdy se řešení hledá déle a to jsou potom 
občané nespokojeni a výčitky směřují na 
komisi.  Já pracuji v KMČ více jak 20 roků 
a myslím, že v by si komise zasloužily více 
pravomocí. Mít větší vliv na výběr inves-
tic, operativněji řešit požadavky občanů, 
konzultovat prodeje pozemků a nemovi-
tostí. Předseda KMČ jako takový „malý“ 
starosta. Tak to cítím, to by si místní části 
zasloužily, to jim přeji.   (red)

V Nedvězí se to při letošním rozsvěcení vánočního stromu hemžilo andílky  Foto | KMČ Nedvězí

Předsedkyně KMČ Nedvězí Milena Černohouzová 
 Foto | archív KMČ



Hřbitov má nové brány, osvětlení i oplocení
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Vstup na ústřední hřbitov v Olomouci- 
-Neředíně má zase o něco důstojnější 
vzhled. Město již ukončilo obnovu 
vstupních bran i oplocení u vstupu na místo 
posledního odpočinku z třídy Míru.

INZERCE

Slavnost vína navštívil v utajení svatý Martin
Bílý kůň před ho-

telem NH Collection 
Olomouc Congress byl 
jasným znamením, že 
letošní slavnosti vína 
zlákaly i  svatého Mar-
tina. Nádherný svato-
martinský bělouš byl 
jednoznačně nejoblíbe-
nější fotoatrakcí spole-
čenské události. Během 
večera se představilo 
17 nejvybranějších vi-
nařství z  Moravy, od 
kterých ochutnaly stov-
ky návštěvníků více jak 
150 druhů vína. 

Úvodní koňské pře-
kvapení hosty a  účinku-
jící příjemně naladilo. Degustovalo se a  návštěvníci svou vytříbenou 
chutí rozhodli v anketě i o tom nejoblíbenějším vinařství na slavnosti. 
“Na Slavnosti vína v Olomouci zvolili návštěvníci naše vinařství jako nej-
oblíbenější. Děkujeme, moc si toho vážíme,” vzkazují zástupci vinařství 
Springer z Bořetic na jižní Moravě.

Na akci k vínu zpívala slovenská skupina Fragile - jedinečná vokální 
kapela s repertoárem známých popových songů. K tanci hrála prově-
řené hity skupina Zelená pára a také jihoafrický pianista a zpěvák Elly 
Jay a Dj’s  rádia Haná. Programem provedla moderátorka a zpěvačka 
Olga Lounová. “Přišlo více návštěvníků než poprvé a spousta z nich je 
tu zas. Je vidět, že děláme akci, na kterou mají lidé příjemné vzpomínky. 
Chtějí se vrátit a chtějí Slavnost vína ukázat přátelům. To je jedna z věcí, 
které nás motivují dál,” zhodnotil úspěšný druhý ročník za pořadatele 
slavnosti ředitel rádia Haná David Foretník.

Slavnost vína má také charitativní rozměr. Ředitel produkční agen-
tury Forsberg Marek Berger jako další pořadatel během programu 
slavnostně věnoval předsedkyni Společnosti pro ranou péči Pavle Ma-
tyášové notebook se speciálním programem na cvičení jemné motori-
ky dítěte a na výuku písmen a číslic. Společnost pro ranou péči pomáhá 
rodinám s těžce nemocnými či handicapovanými dětmi. 

www.slavnostvina.cz 
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„Historické brány, které zajišťují vstup 
na  katolickou,  evangelickou  a  židovskou 
část  ústředního  hřbitova,  se  dočkaly 
kompletní  rekonstrukce  po  116  letech. 
Součástí  je  instalace  orientační  mapy 
s  vyznačením hrobů  významných  osob-
ností,"  uvedl  náměstek  primátora  Ladi-
slav Šnevajs.
Svůj někdejší  lesk město vrátilo hned 

třem kovovým branám  i  oplocení  v  cel-
kové délce  téměř 100 metrů. V průběhu 
stavebních prací prošly obnovou v podo-
bě čištění a případného doplnění veške-
ré kamenné části oplocení. Opravu pod-
stoupily  i  všechny kované prvky plotové 
výplně.  „V prostoru mezi hlavními vjez-
dovými bránami provedla stavební firma 
i  úpravu  zpevněných  ploch.  Aktuálně 
ukončená  městská  investice  na  ústřed-
ním hřbitově dosáhla částky 1,2 milionu," 
objasnil náměstek primátora Filip Žáček. 
Neředínský hřbitov se změn k lepšímu 

dočkal také nedávnou rekonstrukcí dvou 
páteřních  cest  a  kompletní  rekonstrukcí 

osvětlení  hlavní  hřbitovní  a  příjezdové 
aleje za více než milion korun. Město na-
víc usiluje o zvýšení bezpečnosti v areálu 

ústředního hřbitova. Před hlavní branou 
je  nově  umístěna  bezpečnostní  kamera 
s napojením na městskou policii.  (red)

Město nechalo vyspravit hned tři kovové brány a oplocení hřbitovů v délce téměř 100 metrů Foto | MMOL
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Poplatek za svoz odpadu 
zůstane stejný

Poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2017

Za  svoz  komunálního  odpadu  v  roce 
2017  zaplatí  Olomoučané  stejně  jako 
v předešlých čtyřech letech, tedy 660 ko-
run. Ačkoli výběr poplatku stále nepokrý-
vá veškeré náklady, rozhodli se radní po-
nechat jeho výši nezměněnou. Ve stejném 
rozsahu zůstanou i osvobození a úlevy od 
plateb. 
  „Ani  v  roce  2017  nechceme  poplatek 

za  komunální  odpad  zvyšovat.  Svoz  od-
padu stále částečně dotujeme, ale i přesto 
chceme  zachovat  částku,  na  kterou  byli 
Olomoučané zvyklí v posledních čtyřech 
letech,“  uvedl  náměstek  primátora Mar-
tin Major s  tím, že poplatek za odpad se 
v  Olomouci  zvyšoval  naposledy  v  roce 
2013.  Částka  platná  od  roku  2004  se 
tehdy zvedla ze 492 korun na stávajících 
660 korun. Náklady na svoz netříděného 
odpadu přitom v roce 2015 dosáhly částky 
téměř 57 milionů korun,  výběr poplatku 
činil  55 milionů korun. Celkové náklady 
rozpočítané  na  počet  poplatníků  činí  za 
loňský rok 838 korun na osobu a rok, což 
je téměř o 200 korun více, než je stanove-
ná výše poplatku.   (red)

www.olomouc.eu/urad-online/dotace

S  ohledem  na  prokázaný  společenský 
přínos  vyhlásilo  statutární  město  Olo-
mouc i pro rok 2017 programy na posky-
tování  dotací  v  oblasti  kultury,  sportu 
a cestovního ruchu, v oblasti ochrany oby-
vatel,  v  oblasti  využití  volného  času  dětí 
a mládeže a v oblasti vysokých, základních 

a mateřských škol jiných zřizovatelů, v ob-
lasti tvorby a ochrany životního prostředí 
a v oblasti sociálních služeb, sociálních ak-
tivit a preventivních programů. Nově vy-
hlásilo město program Zahraniční aktivity 
s důrazem na partnerská města. Všechny 
dotační programy i s termíny pro podání 

žádostí o dotace, včetně kompletních pod-
mínek jednotlivých programů, byly samo-
statně vyhlášeny a následně zveřejněny na 
úřední desce Magistrátu města Olomouce 
a na webových stránkách města.   (red)

Dotace v oblasti školství: Iveta Palkovičová, tel.: 588 488 571
Podpora vysokých škol   od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně) 
Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně) 
Využití volného času dětí a mládeže  od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně) 
Individuální dotace za oblast školství  od 9. 12. 2016 do vyčerpání finančních 
    prostředků  

Dotace v oblasti sportu: Bc. Vojtěch Hala, Bc. Martin Fojtek, tel.: 585 513 780, 
585  513 479  
Sportovní akce (uspořádání či účast)  od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně) 
Celoroční sportovní činnost  od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně) 
Zabezpečení vrcholového a výkonnostního  od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)  
sportu dětí a mládeže

Dotace v oblasti cestovního ruchu: Mgr. Karin Vykydalová, ing. Lucie Bartovská,  
tel.: 585 513 171, 585 513 222
Cestovní ruch    od 9.  12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně) 
Individuální dotace - cestovní ruch   od 9. 12. 2016 do vyčerpání finančních 
    prostředků 
Víceletá podpora v oblasti cestovního ruchu  od 9.  12. 2016 do 31. 3. 2017 

Dotace na zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města:  
Mgr. Zdeňka Podlipská, Ph.D., tel.: 585 513 406
od 9.12. 2016 do 16.1.2017 (včetně)

Dotace v sociální oblasti: Mgr. Zdislav Doleček, tel.: 585 562 105
Sociální služby v Olomouci v roce 2017 od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)
Sociální oblast a oblast odstraňování bariér  od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)  
v Olomouci v roce 2017
Individuální žádosti v sociální oblasti

Dotace v oblasti kultury: Radim Schubert, Mgr. Blanka Halounová, 
tel.: 585 513 420, 585 513 256
Kulturní akce   od 9. 12. 2016 do 16.  1. 2017 (včetně)
Činnost kulturních organizací  od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017 (včetně)
Publikační činnost   od 9. 12.  2016 do 16. 1. 2017 (včetně)
Individuální dotace v oblasti kultury  od 9. 12. 2016 do vyčerpání finančních  
    prostředků
Víceletá podpora v oblasti kultury  od 9. 12. 2016 do 31. 3. 2017

Dotace v oblasti ochrany obyvatel: Ing. Aleš Vysloužil, tel.: 588 488 530
od 9. 12.  2016 do 31. 10. 2017 (nebo do vyčerpání finančních prostředků).

Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí:  
Miluše Příkazská, tel.: 588 488 347 
od 9. 12. do 16. 1. 2017

Dotace v oblasti prevence kriminality: PhDr. Jarmila Fritscherová, tel.: 585 562 110
od 9. 12. 2016 do 9.  1. 2017 (včetně)

V kalendáriu 2017 naleznete aktuální přehled připravovaných významných kulturních a společenských akcí v Olomouci.

OLOMOUCKÝ KALENDÁŘ 2017
ANEB POPELÁŘI V KALENDÁŘI
Vše, co jste kdy chtěli vědět o odpadech, ale báli jste se zeptat.

Statutární město Olomouc – odbor životního prostředí ve spolupráci s Tech-
nickými službami města Olomouce a dalšími významnými subjekty v oblasti na-
kládání s odpady a ochrany životního prostředí připravilo pro občany Olomouce 
stolní kalendář s podtitulem „Popeláři v kalendáři“. Kalendář obsahuje spoustu 
informací o nakládání s jednotlivými druhy odpadů, připomíná, jakým způso-
bem se třídí odpad do jednotlivých barevných nádob a nechybí v něm ani termíny 
sběrových sobot. Výtvarnou část kalendáře představují obrázky dětí z letošní vý-
tvarné soutěže pořádané Centrem ekologických aktivit Sluňákov. Kalendář bude 
zdarma k dispozici na detašovaných pracovištích Magistrátu města Olomouce 
a v Informačním centru v podloubí radnice.     (red)



Dopravní komfort  
zlepší ústředna

INZERCE RV 1600230/10

Důmyslný  systém, který  sleduje a  vyhodnocuje dopravní  si-
tuaci  ve městě. Tak  si  olomoučtí  radní představují  způsob,  jak 
usnadnit  řidičům  pohyb  na  místních  komunikacích.  Nedáv-
no totiž souhlasili s návrhem získat pro město novou ústřednu 
a pověřili příslušné odbory dalšími kroky. Značnou část nákladů 
na projekt by mohla pokrýt dotace z prostředků ITI Olomoucké 
aglomerace. 
Dopravní řídicí ústředna má podle odborníků tři hlavní funk-

ce: zajištění dohledu nad dopravní situací na území města Olo-
mouce, zajištění řízení dopravy na území města Olomouce a za-
jištění sběru a poskytování dopravních informací z území města 
Olomouce. „Tento systém je schopen sbírat informace o dopravní 
situaci z kamer, sčítačů a řadičů světelné signalizace na křižovat-
kách i z externích aplikací,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Ja-
kubec. „Získané informace pak ústředna zobrazuje operátorům 
v  komplexní  jednotné  formě  tak,  aby měli  dohled  nad  aktuál- 
ní dopravní situací na území Olomouce.“ Řídicí  systém dokáže 
také  automaticky  navrhovat  nápravná  opatření  s  cílem  zajistit 
plynulost a bezpečnost provozu na území města Olomouce.  (red)

Učitelé ze ZŠ Gorkého se učí na cestách

Strategický plán zohlední i názory  
olomoucké veřejnosti
Skutečná přání  skutečných  lidí  se mo-

hou promítnout do  tvorby nového  strate-
gického plánu města. Radnice jej totiž hod-
lá  vytvořit  právě  na  základě  jejich  tužeb. 
Vznik nového plánu proto od počátku pro-
vázejí besedy s občany i s odborníky a do 
pracovních  skupin  budou  zapojeni  úřed-
níci, odborníci, politici z koalice i z opozič-
ních stran. Připravena budou také veřejná 
projednávání, během kterých budou moci 
občané  prezentovat  své  názory,  podněty 
a připomínky.
Nový  přehled  strategických  záměrů 

a plánů by měl určit další rozvoj Olomouce. 
Město v  současnosti  sice  strategický plán 
má, ten je ale už zastaralý, protože vznikl 
v roce 2000 a i  jeho poslední aktualizace 
vznikla už před devíti lety. Nový dokument 
by  měl  co  nejvíce  zohledňovat  skutečné 
potřeby a zájmy města. „Plán bude vznikat 

v  úzké  spolupráci  odborníků,  koaličních 
i  opozičních  politiků  a  olomoucké  veřej-
nosti,“ zdůraznil náměstek primátora Aleš 
Jakubec.
A jak je tvorba plánu daleko? Je vybrán 

zpracovatel  nového  koncepčního  doku-
mentu.  Tímto  externím  zpracovatelem 
bude společnost MEPCO, s.r.o. Na zpraco-
vání  strategického plánu  se  bude  součas-
ně podílet také Univerzita Palackého, a to 
ve  formě  realizace  dotazníkového  šetření 

mezi  obyvateli  města  a  tvorbou  takzva-
ných  pocitových map. V  obou případech, 
při dotazníkovém šetření  i  tvorbě pocito-
vých  map,  bude  osloveno  vždy  nejméně 
tisíc respondentů. „Důležité je, že takto zís-
kaná data budou mít vysokou vypovídací 
hodnotu. Díky tomu může vzniknout tako-
vá analýza stávající podoby a potřeb města, 
která se dotkne skutečně významných prv-
ků,  důležitých  pro  život  obyvatel města,“ 
uvedl primátor Antonín Staněk.   (red) 

Strategický plán je základním střednědobým koncepčním rozvojovým dokumentem, pod-
le kterého by se měly řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města. 
V tomto dokumentu bude mj. definována vize rozvoje města, představující dlouhodobý obraz 
o budoucnosti města. Plán bude formulovat základní směr rozvoje města a popisovat stav, 
jehož by mělo být dosaženo v horizontu až dvaceti let. Na jejím vzniku se mají podílet nejen 
významní aktéři rozvoje města i zájemci z řad občanů.

CO JE STRATEGICKÝ PLÁN? 

Své profesní znalosti a angličtinu rozvíjí učitelé z olomoucké ZŠ Gorkého na výukových zahraničních cestách. V rámci evrop-
ského vzdělávacího projektu Erasmus navázali spolupráci se školami v Turecku, Polsku, Bulharsku a nově i v Holandsku. Díky 
výměnnému výukovému programu budou moci žáci ZŠ Gorkého zažít, jak učí zahraniční pedagogové i na jejich škole, kam 
přijedou v prosinci. Zahraniční cesty pedagogové využívají i k propagaci Olomouce. Foto | archiv ZŠ Gorkého
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DPMO – s vámi po celý život

Čtenářům odpovídá ředitel DPMO Jaromír Machálek

V příštím čísle Olomouckých listů předsta-
víme Olterm & TD Olomouc, a. s. Naším 
prostřednictvím můžete položit otázku 
ředitelce této společnosti. Svůj dotaz za-
šlete na e-mail redakce@olomouckelisty.
cz nejpozději do 26. 12. 2016.

ZEPTÁME SE ZA VÁS

V letošním roce uplynulo už 117 let od 
doby, kdy z vozovny na Koželužské ulici 
v královském hlavním městě Olomouci 
poprvé vyjela tramvaj a zahájila tak 
nepřetržitou éru provozování veřejné 
dopravy v tomto starobylém centru 
Moravy. Nutno dodat, že po celou dobu své 
existence a v různých podobách jeho názvu 
byl dopravní podnik vlastněn městem 
a je tomu tak i dnes, kdy Dopravní podnik 
města Olomouce, jako akciovou společnost, 
vlastní stoprocentně statutární město 
Olomouc. 

Sednout si na sedadlo v tramvaji 
např. po bezdomovci je jen pro otrlé. 
Je to hnus.  Proč jsou sedadla ve vo-
zech potažena látkou? J. A.
Původní sedadla ve vozidlech byla z la-

minátu, v zimním období bylo 
ovšem sezení na těchto sedač-
kách  velmi  nepříjemné.  Na 
základě  stížností  cestujících 
jsme začali vozidla vybavovat 
sedadly,  která  jsou  potažena 
textilií.  Pokud  je  textilní  se-
dačka ušpiněna,  je  vyčištěna 
během  denního  úklidu  vo-
zidla.  Před  nákupem  flotily 
obousměrných  tramvají  na 
Šantovku  byla  na  stránkách 
společnosti  anketa,  ve  které 
mohli cestující hlasováním vybrat z nabí-
zeného  sortimentu  povrchů  sedaček,  kde 
mj. byly v nabídce i bezpotahové sedačky. 
Cestujícími byla dána preference potaho-
vaným sedačkám. 

Už několik roků jezdím navštěvo-
vat maminku do domova Pohoda 
ve Chválkovicích. Za velký problém 
považuji nízký nástupní obrubník 
v obou směrech. Je možné to změ-

nit? M. Z.
O  tomto  problému  víme. 

Nástupiště  u  autobusových 
zastávek jsou v majetku města 
Olomouce. DPMO, a.s, je pou-
ze uživatelem této infrastruk-
tury.  Cestující  se  s  podněty, 
týkajícími  se  autobusových 
zastávek mohou obracet např. 
na  příslušné  komise  měst-
ských  částí  nebo  přímo  na 
odbor  správy  městských  ko-
munikací a MHD.

Jiná  situace  je  u  tramvajových  zastá-
vek. Tramvajové ostrůvky  jsou v majetku 
DPMO,  a.s.,  proto  podněty  na  toto  téma 
mohou cestující zasílat přímo do dopravní-
ho podniku. 

Kdy bude v Olomouci jezdit elektro-
bus? M.K.
V tomto okamžiku máme podanou pro-

jektovou  žádost  o finanční  prostředky na 
nákup elektrobusu z Integrovaného regio-
nálního operačního programu. Pokud vše 
půjde podle plánu, mohl by první elektro-
bus v Olomouci jezdit v první polovině roku 
2018.  Pokud  se  tato  technologie  osvědčí, 
budeme zvažovat rozšíření vozového parku 
o další vozidla tohoto typu.  (red)

Provoz  v  současnosti  zajišťují  desítky 
autobusů  a  tramvají,  které  vyjíždějí  na 
své trasy každý den v roce. DPMO obslu-
huje celkem 7 tramvajových  linek v délce 
39 km a více jak dvacet linek autobusových 
v délce 273 km. Dá se říci, že není mnoho 
služeb,  které  provází  člověka  v  průběhu 
celého života. Veřejná doprava mezi ně ale 
rozhodně patří, a tak si společnost DPMO 
do svého logotypu zvolila slogan „…s vámi, 
po  celý  život“.  Předpoklad  takového  fun-
gování  vidí  v  neustálém  zlepšování  po-
skytovaných  služeb,  ať  už  v  oblasti  zavá-
dění nových typů jízdenek, úpravách tratě 
a  zastávek, nebo v modernizaci vozového 
parku.

Postupná modernizace je nutností
K  letošnímu  roku  je  v  autobusové  flo-

tile  už  téměř  80  %  vozidel  nízkopodlaž-
ních,  do konce  r.  2017  to budou  všechny. 
V tramvajových vozech se částečné nízko-
podlažnosti podařilo dosáhnout u více jak 
třetiny vozidel a i zde je cílem tento podíl 

postupně navyšovat. Od roku 2007 provo-
zuje DPMO jako jeden z prvních podniků 
v ČR systém  inteligentních zastávek s  in-
formačními panely. Cestující je najdou na 
všech zastávkách v centru města a dalších 
významných nástupních a přestupních bo-
dech. Systém cestujícím zobrazuje příjezd 
garantovaného nízkopodlažního spoje, má 
plnou kompatibilitu s povelovými přijíma-
či  nevidomých  osob  –  dokáže  například 
nevidomému přečíst obsah světelné tabu-
le a je napojený na dispečerský dohledový 
systém.

Nejnovější  způsob  prodeje  jízdenek 
v  DPMO  představuje  multifunkční  auto-
mat  na  prodej  jednotlivých  jízdenek,  ale 
i  celého  sortimentu  časových  jízdenek, 
umístěný vedle zmodernizovaného zákaz-
nického  centra  na  Legionářské  ulici.  Ten 
obsluhuje  také  řidiče,  kteří  zajišťují  do-
plňkový prodej  jízdenek ve vozech. Spolu 
s nabídkou SMS jízdenek ale už začíná být 
zastaralou  technologií, protože nejmoder-
nějším současným trendem je elektronické 
odbavování pomocí čipových karet a mo-
bilních telefonů. DPMO už pracuje na tom, 
aby tento způsob odbavování, ve spoluprá-
ci s dalšími dopravci v Olomouckém kraji, 
byl dostupný co nejdříve a v co nejširším 
možném rozsahu. S rozsáhlou modernizací 
se počítá také v oblasti jízdních řádů a udá-
vání  aktuální  polohy  vozidel  do  mobilu, 
změny čeká i bohatý webový a facebookový 
profil společnosti.
Dopravní podnik s více jak 400 zaměst-

nanci  slouží  cestujícím  365  dnů  v  roce, 
24 hodin denně. Zajišťuje přípravu vozidel, 
tramvajových drah a zastávek pro bezpro-
blémový provoz, a to za všech provozních 
a  povětrnostních  podmínek.  Jeho  117letá 
historie svědčí o tom, že „s vámi, po celý ži-
vot“ rozhodně platí, každý rok pro více jak 
50 milionů cestujících.    (red)

www.dpmo.cz 

• 72 tramvají a 76 autobusů
• více než 400 zaměstnanců
• ročně přepraví více než 50 milionů 

cestujících

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA OLOMOUCE 
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Sortiment tradicních
vánocních dárku

Folklórní soubory

Hudební vystoupení

Divadlo pro malé i velké

Horní / Dolní námestí

20. 11. - 24. 12. 2016

www.vanocnitrhy.eu

Setkání 75letých občanů
Komise  pro  občanské  záležitosti  statutárního města  Olo-

mouce  srdečně  zve  na  slavnostní  setkání  všechny  občany, 
kteří v letošním roce oslavili 75 let. Setkání se koná ve středu 
7. prosince ve 14:00 hodin ve velkém sále Moravského divadla 
Olomouc.
Před zahájením zahraje jubilantům dětský komorní soubor 

pod vedením pana Milana Štědroně a seniorům budou předá-
ny upomínkové dárečky, které zhotovili žáci olomouckých zá-
kladních škol. V rámci kulturního odpoledne vystoupí se svým 
programem žáci ZŠ Olomouc–Holice a kulturní program mají 
připravený i členové Moravského divadla.    (red)

www.olomouc.eu

S třemi králi za hvězdou
Charita  Olomouc  a  Základní 

umělecká škola „Žerotín“ Olomouc 
srdečně zve na živý betlém se slav-
nostním příjezdem tří králů, kte-
rý se uskuteční 6. 1. 2017 v 15:00 
před  radnicí  na Horním náměstí 
v Olomouci. Na programu je prů-
vod  tří  králů  z  Dolního  náměstí 
před radnici, divadelní představe-
ní, hudební vystoupení a žehnání 
tříkrálovým koledníkům.
Od 14:30 bude probíhat na Horním náměstí hudební před-

program.    (red)
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

6. 12., 19:00  Neil Simon - Drobečky z perníku. Žijeme jen za sebe.  
 Činohra
6. 12., 19:00  Jean Dell a Gérald Sibleyras - Půldruhé hodiny zpoždění.  
 Divadlo loutek Ostrava. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc
8. 12., 19:00  Rudolf Friml – Rose Marie. Revuální opereta.  
 Senioři -30%, DERNIÉRA
9. 12., 19:00  Ludwig Minkus – Don Quijote. Jeden z nejslavnějších klasických baletů, V
10. 12., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij – Louskáček. Baletní pohádkový příběh 
11. 12., 16:00  Michail Bulgakov – Mistr a Markétka. Sen končí probuzením nebo smrtí.  
 Činohra, YO
12. 12., 19:00 Jakub Nvota, Michaela Doleželová - Robin Hood: Klobouk s peřím,  
 luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra, K
13. 12., 19:00  Ivan Hlas, Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan Hřebejk - Šakalí léta.  
 Zběsilost v srdci v rytmu rokenrolu. Muzikál
15. 12., 19:00  Jiří Verner - U pokladny stál. Útěkem problémy nevyřešíš. Činohra 
16. 12., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny. Kde je humor, je i naděje.  
 Činohra, hrajeme v Divadle hudby Olomouc
16. 12., 19:00  Giacomo Puccini – Bohéma. Opera ve čtyřech dějstvích, P, Premiéra
17. 12., 19:00 Giacomo Puccini – Bohéma. Opera ve čtyřech dějstvích, X  
18. 12., 19:00  Penelope Skinnerová - Léto na kole. Manželství potřebuje tajemství. Činohra
19. 12., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová - Když se zhasne. Mrazivá komedie,  
 která knockoutuje vaše bránice. Činohra, hrajeme v Divadle hudby Olomouc
19. 12., 19:00  Josef Stelibský, Antonín Procházka - Hledám děvče na boogie woogie.  
 Revuální opereta, A
20. 12., 19:00  Sergej Rachmaninov – Fryderyk Chopin - Dáma s kaméliemi.  
 Kurtizána vykoupená láskou a smrtí. Balet, senioři - 30%  
21. 12., 19:00  Giacomo Puccini – Bohéma. Opera ve čtyřech dějstvích, C
22. 12., 16:00 Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční. Koncertní provedení, české mše.
22. 12., 19:00  Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční. Koncertní provedení české mše
23. 12., 14:00  Petr Iljič Čajkovskij – Louskáček. Baletní pohádkový příběh. 
23. 12., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij – Louskáček. Baletní pohádkový příběh 
25. 12., 14:00  Vladimír Čort - O líných strašidlech. Veselý pohádkový muzikál. Pohádka
25. 12., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová - Když se zhasne. Mrazivá komedie,  
 která knockoutuje vaše bránice. Činohra
26. 12., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová - Robin Hood: Klobouk s peřím,  
 luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra
27. 12., 19:00  Wolfgang Amadeus Mozart - Kouzelná flétna. Opera ve dvou dějstvích, B
28. 12., 19:00  Neil Simon - Drobečky z perníku. Žijeme jen za sebe. Činohra, derniéra 
29. 12., 19:00  Michail Bulgakov - Mistr a Markétka. Sen končí probuzením nebo smrtí.  
 Činohra, D
30. 12., 19:00 Sergej Rachmaninov – Fryderyk Chopin - Dáma s kaméliemi.  
 Kurtizána vykoupená láskou a smrtí. Balet   
31. 12., 16:00  Michaela Doleželová & Roman Vencl - Najdeme se na Ztracené.  
 Kujme pikle, dokud jsou žhavé. Činohra
2. 1., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová - Robin Hood: Klobouk s peřím,  
 luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra  
3. 1., 19:00  Giacomo Puccini – Bohéma. Opera ve čtyřech dějstvích, L
5. 1., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny. Kde je humor, je  
 i naděje. Činohra, hrajeme v Divadle hudby Olomouc, 
5. 1., 19:00  Wolfgang Amadeus Mozart - Kouzelná flétna.  
 Opera ve dvou dějstvích, D
6. 1., 19:00  Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů. Skoro bleší cirkus.  
 Činohra  
7. 1., 16:00  Marius von Mayenburg – Kámen. Nevrátí se. Činohra, ZO  
8. 1., 10:00  Šípková Růženka - Divadelní společnost Julie Jurištové.  
 Pohádka, RPP
8. 1., 14:00  Šípková Růženka - Divadelní společnost Julie Jurištové.  
 Pohádka OPP 

Ježíškova košilka
Víte, kde se na světě vzal slavík a skřivánek, chudobky, včely 

a vosy? Znáte Slzičky Panny Marie a víte, proč se osika chvěje 
a jak dostala mateřídouška své jméno? Vánoční divadlo v Diva-
dle hudby nejen dětem na všechny tyto otázky odpoví. 
Básník Jan Zahradníček zavede diváky pro odpověď k Betlé-

mu. Vlídně zářivé i úsměvné legendy pro děti, volně navazující 
na stará lidová vyprávění o Kristu Pánu, spojují příběhy květin, 
ptáků i lidí s příběhem Ježíškova narození. V prostotě obyčej-
ných věcí dovedou  spatřit  velikost  zázraku.  Jan Zahradníček, 
jeden z nejvýznamnějších českých básníků, který bývá přiřazo-
ván k „velkému čtyřspřeží české poezie dvacátého století“ (Ha-
las, Holan, Nezval, Seifert), napsal  své veršované  legendy pro 
děti  krátce  před  svým  zatčením v  letech  1950–1951.  Poslední 
z  legend  pod  názvem Křivonoska  byla  napsána  již  ve  vězení, 
z něhož Jan Zahradníček vyšel až v roce 1960, nedlouho před 
svou smrtí.

 www.moravskedivadlo.cz

Brněnské Divadlo U stolu uvádí Ježíškovu košilku  jako vá-
noční představení určené dětem i dospělým. V dosavadní praxi 
divadla se  jedná o ne zcela obvyklý krok: divadlo se nezamě-
řuje na dětského diváka. Nicméně v dramaturgické souvislosti 
má volba tohoto titulu v Divadle U stolu svou logiku. Navazuje 
svým způsobem na linii představovanou v jeho dosavadním re-
pertoáru  jmény Mácha, Zeyer, Durych, Čep, Deml, kterou di-
vadlo programově sleduje. Vstupenky na 18. 12. si zarezervujte 
na telefonu 585 514 241 nebo e-mailem: pokladna@olmuart.cz.
 (red)
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SPECIÁLNÍ PRODEJNA  
KLOBOUKY
Marie Daubnerová
Pekařská 15, Olomouc
(vedle OD Koruna)

Otevírací doba:
Pondělí až pátek   9–18 hodin
Sobota     9–12 hodin

Vánoční otevírací doba:
  4. 12.   10–12 hodin
11. 12.   10–14 hodin
18. 12.   10–15 hodin



ALEXANDROVCI
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

20. 5. 2017 PRAHA 
Tipsport arena — 15:00 a 20:00

INZERCE

RV
 16

01
23

3/
03

17   OLOMOUCKÉ LISTY   |   KULTURA   WWW.OLOMOUC.EU

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

8. 12.  B2/Sólista z filharmonie, Reduta v 9:30 veřejná generální zkouška  
 (vstupenky v podloubí radnice nebo na místě od 9:00)  
 F. Schubert Rosamunda předehra
19:00 C. M. von Weber Koncert pro klarinet a orchestr č. 1 f moll
 W. A. Mozart Symfonie č. 36 C dur „Linecká“ 
 sólista  Aleš Janeček klarinet
 dirigent  Petr Vronský
11. 12.  Nedělní matiné pro děti a rodiče, Reduta
 Jak šel Honza do světa aneb z Čech až na konec světa a zpátky
10:30 A. Vivaldi – Čtvero ročních dob
 sólisté  Vít Mužík, Vladislav Kvapil, Richard Mlynář, Jiří Sova
   Camerata Moravia komorní soubor MFO
15. 12. D2/Předvánoční koncert, Reduta
 R. Strauss/F. Couperin Divertimento 
19:00 J. S. Bach  Orchestrální suita č. 3 D dur
 G. F. Händel „Utrechtské“ Te Deum  
 sólisté  Eva Müllerová soprán, Veronika Hajnová  
 mezzosoprán, Václav Lemberk tenor, Matěj Chadima bas, 
 sbor  Akademický sbor Žerotín
 sbormistr  Pavel Koňárek
 dirigent  Jiří Petrdlík 

Spolek pro komorní hudbu   
12. 12., 19:00  Panther Tuba Band, Reduta
 H. Purcell, G. Gershwin, S. Wonder 

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.

 6. prosince – 8. ledna
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

6. 12., 19:00  MOZARTEUM: Filmart – Zbrusu Nový zákon. 
 Lucembursko, Francie, Belgie (2015). Vstupné 60 / 30 Kč
6. 12., 19:00  DIVADLO HUDBY:  Jean Dell a Gérald Sibleyras – Půldruhé hodiny  
 zpoždění. Činoherní komedie. Vstupné 200 Kč
7. 12., 19:00  MOZARTEUM: Louis Le Vau (1612-1670) – přednáškový cyklus Martina  
 Pavlíčka. Vstup volný
7. 12., 20:00  DIVADLO HUDBY: Masters Slam. Vstupné 120/60 Kč
8. 12., 17:00  DIVADLO HUDBY: Lenka Lee a Ondřej Krajtl: Andělská cesta – Od  
 alegorie ke kýči. Přednáška. Vstup volný
8. 12., 16:30  ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM: Kaple sv. Barbory v okrouhlé věži.  
 Dílo měsíce – komentovaná prohlídka. Vstup volný
9. 12., 18:30  MOZARTEUM:  Lea Vítková zve na... Když mě přijmeš do svých svátků.  
 Vstupné 50 Kč
11. 12., 16:00  DIVADLO HUDBY:  Andělíček Toníček. Buchty a loutky + pohádková dílna.  
 Vstupné 75 Kč
13. 12., 18:30  CAFÉ 87: Pozvání na skleničku, hostem je Petr Martínek. Vstupné 50 Kč
13. 12., 20:00  Divadlo hudby: Lesní zvěř. Koncert. Vstupné 150/100 Kč
14. 12., 17:00  MOZARTEUM: Současná náboženská situace v Brazílii – přednáška  
 Františka Kalendy. Vstup volný
15. 12., 19:00  DIVADLO HUDBY: OLIVY – Vánoční show. Vstupné 150 / 100 Kč
16. 12., 19:00  DIVADLO HUDBY: M. Doleželová – R. Vencl: Královny. Činohra.  
 Vstupné 200 Kč
18. 12., 16:00  DIVADLO HUDBY: Jan Zahradníček: Ježíškova košilka. 
 Divadlo U stolu, Brno / vánoční divadlo dětem. Vstupné 120/80 Kč 
19. 12., 19:00  DIVADLO HUDBY: R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne. Činohra.  
 Vstupné 200 Kč 
20. 12., 18:00  DIVADLO HUDBY: Večer s Pavlem Turnovským. Přednáška, beseda k výstavě  
 Jazzová sekce 1971–198u. Vstup volný
22. 12.  Muzeum moderního umění: Vánoční ladění. 
10:00 a 16:00 Workshop pro děti od 6 do 12 let. Vstup volný
3. 1., 19:00  MOZARTEUM: FilmArt - Muž jménem Ove. Švédsko (2015). Vstupné 60/30 Kč
5. 1., 19:00  DIVADLO HUDBY:  M. Doleželová – R. Vencl: Královny. Činohra.  
 Vstupné 200 Kč
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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz

 www.olmuart.cz
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KUPUJEME BYTY, DOMY, POZEMKY
PENÍZE VYPLÁCÍME IHNED

Telefon: 774 414 525
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Osobnosti střední Moravy 2017
Knihovna  připravila  i  letos  kalendá-

rium  osobností,  které  žily,  zemřely  či 
působily v našem regionu. Brožura s ná-
zvem  Osobnosti  střední  Moravy  2017 
připomíná někdejší i dosud žijící persony 
nejrůznějších  oborů  a  činností,  které  se 
významně  zasloužily  o  oblast  Olomou-
ce  a  okolí,  ale  nezřídka  ovlivnily  i  dění 
v  celé  zemi,  případně  za  jejími  hranice-
mi. Brožuru je možno získat zdarma jak 
v  ústřední  budově,  tak  na  všech  poboč-
kách Knihovny města Olomouce.

Mikuláš naděluje, my také
Každý padesátý čtenář, který na Miku-

láše v úterý 6. prosince přijde do knihov-
ny,  bude  odměněn  zajímavou  knihou  či 
CD se čtenými ukázkami z knih ze  sou-
časné české literatury.

Výtvarné dílničky 
Adventní  období  zpříjemní  dětem 

oddělení pro děti  a mládež  v budově na 
náměstí  Republiky  ve  čtvrtek  8.  a  pá-
tek 9. prosince od 12 do 17 hodin, kdy si 
mohou  přijít  vyrobit  vánoční  ozdoby  na 
stromeček.
Pobočka  Brněnská  pak  od  pondě-

lí  19.  do  čtvrtka  22.  prosince  v  půjčov-
ní  době  pod  názvem  Vločková  nadílka 

nabízí mladým čtenářům (třeba i s rodi-
či) možnost vyrobit si dekoraci do pokoje 
či na okna ze starých cédéček.

Andílkománie
Oddělení pro děti a mládež na náměstí 

Republiky připravuje na prosinec výstavu 
vlastnoručně  vyrobených  andílků.  Kaž- 
dý, kdo do Mikuláše takového kouzelného 
andílka donese, obdrží drobný dárek. 

Betlémy
Od  12.  prosince  do  6.  ledna  2017  je 

možno  na  pobočce  Brněnská  zklidnit 
svoji mysl  a  zamyslet  se nad  skutečným 
významem  vánočních  svátků  na  výsta-
vě  papírových  i  dřevěných  betlémů  ze 
soukromé  sbírky  Ing.  Jaroslava  Tesaře 
a Františka Gračky.

Výstavy
Do konce roku 2016 je stále možno se 

potěšit s fotografiemi města Olomouce od 
Josefa Masničáka  v  budově  na  náměstí 
Republiky, kresbami a malbami Otakara 
Vystrčila na pobočce Brněnská a s prace-
mi na papíře Vladimíra Pospíšila na po-
bočce Jungmannova.
Nově  od  ledna  2017  nabízí  budova 

na  náměstí  Republiky  druhou  společ-
nou  výstavu  fotografií  aktivních  členů 

Knihovna města Olomouce – výběr z programu

Vycházejí příběhy pomníků a náhrobků
Nová  kniha Milana  Ticháka  Příběhy 

olomouckých pomníků a hřbitovů, která 
vyjde  v  polovině  prosince,  navazuje  na 
řadu  dosud  vydaných  publikací  autora 
v Olomouci  známého a oblíbeného  (na-
příklad Olomoucké vycházky, Vzpomín-
ky na  starou Olomouc  a  její  předměstí, 
Když padly hradby, Ztracené adresy, Le-
xikon  olomouckých  ulic, Olomouc  rodu 
ženského,  Olomouc  z  nadhledu  atd.). 
I  tentokrát  přispívá  k  prohloubení  po-
znatků o historii města, tentokrát skrze 
pomníky  a  pamětní  desky  v  olomouc-
kých  ulicích,  ale  rovněž  o  náhrobky  na 
všech  zdejších  hřbitovech  upomínající 
na  významné  osobnosti  i  dějinné  udá-
losti.  Pomníky  a  pamětní  desky  autor 
popisuje od nejstarších, zachovaných již 
od středověku (také však  těch, které  již 
zmizely),  až  po  nejnovější  pamětní  ka-
meny  (Stolpersteine),  jejichž  pokládání 
do  dlažby  začalo  teprve  před  pár  lety. 
Nejde  však  jen  o  popis  a  výčet  před-
mětů,  ale  především o  objasnění  histo-
rických,  společenských  či  politických 
okolností, za kterých vznikaly. Kniha má 
332 stran a doprovází ji na 170 fotogra-
fií, k nalezení konkrétních náhrobků na 
neředínském  hřbitově  pomáhá  plánek  
hřbitova.    (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

fotografické sekce Vlastivědné společnosti 
muzejní  (Zdeněk  Vích,  Jiří  Němec,  Ka-
rel Hula,  Jindřich  Flusek,  Radomír Kra-
tochvíl, Jana Vykydalová, Ladislav Pecha, 
Dimitrolos Krajčí, Jan Drábek) a pobočka 
Jungmannova  obrazy  olomouckého  vý-
tvarníka a grafika Oldřicha Schnabla.

Hieronymus Bosch 
Knihovna  spolu  s  neziskovou  společ-

ností EuForAll,  o.s., pokračuje v budově 
na náměstí Republiky v cyklu besed vě-
novaných  literatuře  a umění. Ve  čtvrtek 
5.  ledna  2017  v  15:30  hodin  se  s  Mgr. 
Věrou  Mičkovou,  pedagožkou  a  autor-
kou sedmdesátimetrového gobelínu - re-
pliky  Tapiserie  z  Bayeux,  můžeme  těšit 
na  setkání  se  surrealismem  –  uměním 
vycházejícím ze snových vizí a bezbřehé 
fantazie.

Kde  strávit  dobu  čekání  na  jedny 
z  nejkrásnějších  dnů  v  roce?  Přece  na 
Výstavišti  Flora  Olomouc!  Tradiční  vá-
noční  trhy  se  zábavným  doprovodným 
programem Vánoce Flora 2016 se budou 
konat  již  po  šestatřicáté,  a  to  ve  dnech 
10.–19. prosince. Pavilon A bude otevřen 
denně od 9 do 18, poslední den akce do 
16  hodin.  Na  návštěvníky,  pro  něž  je 
vstup zdarma, čeká vedle bohaté palety 
vánočních  dárků  také  prodej  stromeč-
ků a ozdob, široká nabídka občerstvení, 
výstava betlémů, salaš s živými zvířátky 
či  vystoupení  zpěváka  Bohuše  Matuše 
a  dětí  z  olomouckých  škol.  Chybět  ne-
bude  ani  mikulášská  nadílka  s  čertem 
a andělem.
Ti, kdo na olomoucké výstaviště vyra-

zí za nákupem vánočních dárků pro své 
nejbližší, si budou moci vybrat z pestré-
ho sortimentu módního zboží - dámské 
a pánské konfekce, kusového a bytového 
textilu a doplňků, sportovního oblečení, 
pleteného  zboží,  pyžam,  nočních  košil, 
spodního  prádla,  obuvi  nebo  kožené 
galanterie.  Chybět  nemohou  ani  knihy, 
kuchyňské  a  domácí  potřeby,  zahradní 
nářadí či chovatelské potřeby.   (red)

Vánoce na Floře – výstava 
betlémů, čert s Mikulášem 
či Bohuš Matuš
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Předvánoční program v Divadle na cucky

INZERCE

*Změna programu vyhrazena.

DĚTI SE MOHOU ZDARMA SVÉZT NA PONÍKU NEBO SI POHLADIT LAMU!

BALICÍ SLUŽBA / ŠATNA
2. 12.-24. 12. 2016
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Nezávislá  olomoucká  scéna  připravi-
la  na  konec  roku  pro  své  diváky  pestrý 
program.  Dospělé  publikum  zaujme  pře-
devším  multižánrová  experimentálně-
-syrová  inscenace  Bestiář,  na  programu 
14. prosince. Skutečnou nadílku mohou ale 
čekat  ti  nejmenší,  které  jistě  potěší  dílna 
Malí animátoři. Tu divadlo pořádá ve spo-
lupráci  s  Přehlídkou  animovaného  filmu 
a děti si vyrobí loutky z plastelíny či papí-
ru, které budou následně rozhýbávat před 
kamerou.  V  sobotu  10.  prosince  vyplují 
Tučňáci na arše vstříc nečekaným dobro-
družstvím v pohádkové novince domácího 
souboru.  Vánoční  tematické  setkání  pro-
běhne poslední adventní neděli – 18. pro- 
since, a malí detektivové se pod vedením 
tří  odborných  lektorek  vydají  za  tajem-
stvím vánočního příběhu. Kompletní pro-
gram a online rezervace na webu.   (red)

10. prosince diváci uvidí velké tučňácké dobrodružství pro celou rodinu Tučňáci na arše. Bůh má plné zuby zvířat, která se jenom hádají. Velká potopa se blíží 
a na Noemově arše platí přísná pravidla, od každého druhu přežijí dva exempláře.  Foto | MZwww.divadlonacucky.cz.

Vánoční bohoslužby 2016 – děkanát Olomouc (město)
Farnost / kostel Sobota 24. prosince Neděle 25. prosince Pondělí 26. prosince Sobota 31. prosince Neděle 1. ledna 2017
Olomouc – sv. Václav 15:00 pro děti, 21:00* 8:00, 10:00* 8:00, 10:00 18:00 8:00, 10:00*
Olomouc – sv. Mořic 22:00 7:30, 9:00,10:30 7:30, 9:00, 10:30 8:00, 17:00 7:30, 9:00,10:30
Olomouc – sv. Michal 9:00, 15:00* pro děti; 24:00 7:30, 9:00 7:30, 9:00 16:00, 23:00 7:30, 9:00
Kaple sv. Jana Sarkandra --- 15:00 --- --- 15:00
Olomouc – kapucíni 17:00 10:00, 17:00 17:00 17:00 10:00, 17:00
Olomouc – dominikáni 16:00 pro děti, 24:00 9:30, 18:00 9:30, 18:00 17:00 9:30, 18:00
Olomouc – P. Marie Sněžné 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
Olomouc – sv. Kateřina --- 11:00 11:00 --- 11:00
Olomouc - Hejčín 22:30 7:00, 10:00 7:00, 10:00 17:30 7:00, 10:00
Olomouc - Hodolany 15:00 boh. slova; 22:30 9:30 9:30 16:00 9:30
Olomouc - Holice 21:00 9:00 9:00 16:00 9:00
Olomouc - Nová Ulice 21:00 9:00 9:00 17:00 9:00
Olomouc - Nové Sady 15:30 pro děti 9:35 9:35 16:00 9:35
Olomouc - Slavonín 23:00 8:00 8:00 14:30 8:00
Olomouc - Hradisko 19:00 10:00 10:00 16:45 10:00
Svatý Kopeček 16:00, 24:00 7:30, 9:00, 10:30, 15:00 9:00, 15:00 9:00, 17:00 7:30, 9:00, 10:30, 15:00
Olomouc - Chválkovice 21:00 8:00 8:00 15:00 8:00
*mši svatou celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner



V zoo si užijí sváteční atmosféry

20        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC    VOLNÝ ČAS   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Adventní svícení  
ve Sluňákově
V  centru  Sluňákov  v Horce nad Mo-

ravou  očekávají    předvánoční  návštěvy. 
„Pojďte načerpat tuto sváteční atmosfé-
ru do areálu Domu přírody ve Sluňáko-
vě.  Za  zvuků  koled  budeme  tvořit  vá-
noční ozdoby, ale hlavně vyrábět svíčky, 
jejichž světlem rozsvítíme celý areál a na 
skořápkách je vypustíme do světa s po-
selstvím letošních Vánoc,“ zve Michaela 
Pavlíková z  informačního centra Sluňá-
kov. Na malé i velké se tam těší v sobo-
tu 17. prosince od 13.00 hodin. Rodinné 
vstupné na akci je 100 Kč.   (red)

www.ranapece.cz

Společnost  pro  ranou  péči  pořádá  již 
čtvrtý  ročník  Mikulášské  sbírky  na  úze-
mí téměř celé České republiky, mimo jiné 
i v Olomouci. Sbírka hraje důležitou roli při 
financování  projektů  a  služeb  rané  péče 
pro  klienty  organizace  a  začala  v  ulicích 
měst na mikulášské pondělí.
„Mikulášská  sbírka  neprobíhá  pouze 

formou vybírání do kasiček v ulicích měst. 
Firmy, instituce, restaurace, sportovní klu-
by,  všichni  zájemci mají možnost  umístit 
sbírkovou kasičku i v prostorách své firmy 
nebo pracoviště. Mohou ji využít i v rámci 
vánočního večírku nebo oslav nového roku. 
Sbírka trvá do 31. ledna. Podrobnější infor-
mace  rádi  poskytnou  zaměstnanci  všech 
středisek  Společnosti  pro  ranou  péči,“ 
vysvětlila  Pavla Matyášová,  předsedkyně 
Společnosti pro ranou péči.
Raná péče je určena dětem od narození 

do sedmi let. Rodiny v jejich nelehké situa-
ci provází již 25 let.    (red)

Mikulášská sbírka 
odstartovala

Jednu z možností,  jak osvěžit Vánoce 
nevšedním zážitkem a zároveň zvednout 
děti z pohovek, nabízí svatokopecká zoo-
logická zahrada. Některé z nich už v prů-
běhu předvánočního víkendu.

17. 12., 10:00 
STROM PRO ZVÍŘATA
Stejně  jako  ostatní  milovníci  přírody 

i  v  zoo  myslí  v  zimě  na  divoké  ptactvo 
a veverky. Je tedy jasné, že nesmí chybět 
vánoční strom pro zvířátka, kde bude pro 
tuto  drobotinu  něco  dobrého  k  snědku. 
Takových  stromů  opět  najdete  v  areálu 
hned několik. A jaké vánoční ozdoby na ně 
patří? Jablíčka,  šišky,  lojové koule, oříš-
ky, zkrátka vše, v čem je zrní, slunečnice 
a  další  ptačí  a  veverčí  dobroty.  Oficiál- 
ní zdobení proběhne v sobotu dopoledne 
za tradičního přispění DDM Olomouc. 

17. a 18. 12., 11:00–14:00
KDYŽ PŘÍRODA ZDOBÍ - VÁNOČNÍ DÍLNY
Vánoční  dílny  v  restauraci  Pod  Věží 

jsou  nabité  kreativitou  rodinných  týmů 
i  jednotlivců  podpořenou  ochutnávkou 
punče. Přinášejí možnost odnést si ze zoo 

ADVENTNÍ KONCERT
Oblastní odbočky Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých Olomouc

v pondělí 19. prosince 2016 od 18:00 hodin
Mozartův sál, Moravská � lharmonie, Horní náměstí 23, Olomouc

(vstup z Divadelní uličky)

ÚČINKUJÍ: 
Chikako Tomita – housle 
Yuya Sakuma – viola 
Shoko Kono – klavír 

PROGRAM:

• J. S. Bach: 
 Sonáta č. 2 pro houslové solo A minor 
 s. 1003 – Grave, Fuga 

• Josef Suk: 
 Houslové sólo z pohádky Radúz 
 a Mahulena 

•  Antonín Dvořák: Romance F minor op. 11 

•  Darius Milhaud: Suite op. 157b 

•  Výběr z českých koled: 
 Jak jsi krásné neviňátko, Nesem vám noviny,
 Narodil se Kristus Pán a další... 

Vážíme si toho, že japonští interpreti přijali naše 
pozvání. Věříme, že vás zaujmou svou precizní hrou.

SRDEČNĚ ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST
svou účastí podpoříte naši organizaci

Cena vstupenky: 100 Kč  •  ZTP a ZTP-P  50 Kč – na místě nebo v kanceláři odbočky
I. P. Pavlova 69, Olomouc  •  tel.:  585 427 750  •  608 321 399
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dárek  v  podobě  vlastnoručně  vyrobené 
ozdoby z přírodních materiálů. 

24. 12. 
VÁNOČNÍ DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
Dárky  k  Vánocům  patří  a  milují  je 

nejen děti. Zoo  je  rozdává už v průběhu 
Štědrého  dne,  a  to  ve  formě  dětského 
vstupného  pro  všechny  dospěláky.  Od 
9.30 budou  nadílku dostávat i zvířata.

 
VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY
Klid,  pohoda,  vánoční  výzdoba,  teplý 

punč – to jsou bonusy, které v létě v zoo 
nenajdete. Chladné venkovní počasí, při 
kterém je řada zvířat mnohem aktivnější 
než za horka, je kompenzováno příjemně 
vytopenými  pavilony  a  komentovanými 
prohlídkami. Průvodce vychází z dětské-
ho hřiště v areálu zoo 17. 12., 23. 12. a 1. 1. 
v 16.00, 25.-30. 12. v 16.00 a 18.00.  (red)

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA POKLADEN
1.–23. 12. 9:00–16:00
24. a 31. 12. 9:00–14:00
25.–30. 12. 9:00–18:30 
Areál je otevřen 2 hodiny po zavření pokladen.
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Dárky poputují k chronicky 
nemocným dětem s diagnózami 

například cystická fibróza, 
Crohnova choroba, diabetes 

mellitus a jiné. 

Také k dětem dlouhodobě 
hospitalizovaným po

 náročných chirurgických 
operacích a k dětem 

s onkologickou 
diagnózou.

Vyberte si kartičku ze stromečku
 přání v Olomouc CITY a splňte
 i Vy přání dětem léčeným na 
Dětské klinice Fakultní 
nemocnice Olomouc.

Dárečky předejte
 pracovníkům 
v HM Studiu hraček 
i s paragonem. 
Prodejna se nachází 
v prvním patře.

Strom
splněných
přání

 28. 11. – 18. 12. 2016

www.mojecity.cz

Na lodi s hrníčkem punče

www.amelie-zs.cz 

Centrum Amelie slaví deset let
Letos v prosinci tomu bude deset let, co 

nezisková  organizace  Amelie,  z.s.,  začala 
poskytovat  psychosociální  pomoc  dospě-
lým onkologicky nemocným a  jejich blíz-
kým. V olomouckém Centru Amelie proto 
nebudou chybět sváteční akce, které výročí 
existence a služby organizace připomenou.
Bezplatné  služby  odborného  psycho-

logického  a  sociálního  poradenství  na-
bízí  organizace  prostřednictvím  svých 
center Amelie  v Olomouci, Praze, Liberci 
a Rakovníku. Pomoc  je dostupná  i na  te-
lefonické  a  internetové  lince  organizace. 
V Olomouci a  v Praze  je  také uskutečňo-
ván  uznávaný  akreditovaný  dobrovolnic-
ký  program  Amelie,  který  pomáhá  jak 
nemocným, tak jejich rodinám. Oslavy 10. 
výročí  založení  a  existence Amelie  nebu-
dou chybět ani v Olomouci. 
Nejdůležitější  prosincovou  akcí  bude 

Vánoční setkání v Centru Amelie Olomouc 
ve  středu  14.  prosince. V  rámci  něj  bude 
připomenuto 10. výročí existence a služby 
spolku  Amelie  právě  v  Olomouci.  „Cent-
rum  připravuje  malou  výstavu  fotografií 
svých  aktivit  a  na  programu  bude  i  vy-
stoupení  souboru  Církevního  gymnázia 
Německého řádu,“ upřesnila Tereza Kvapil 
Pokorná.   (red)

Výlet na Ololodi s punčem? I v zimě 
to prý půjde. Plavby Olomouc připravily 
adventní vyjížďky.
„Sezóna  totiž  létem  neskončila,  na-

opak  nyní  vstupuje  do  své  nejkouzel-
nější  části. Loď  je  zateplena,  vybavena 
kamny,  a  plavby  si  tak  užijete  v  suchu 
a  teple.  K  tomu  vám  na  lodi  uvaříme 
horké punče, čaje a bude hrát příjemná 

hudba,“ říká provozovatel plavby Šimon 
Pelikán, který zve i na projížďky na Olo-
šlapu. „Na něm jsou zimní kožešinky na 
sedačkách,  účastníci  projížděk  budou 
mít  k  dispozici  teplá  ponča  a  zahřát 
se  budou  moci  horkými  punči  a  čaji,“  
doplnil.  (red)

Ololoď sveze zájemce i v zimním čase Foto | archív PO

Veselice pro seniory se vydařila

V Pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc proběhla v polovi-
ně listopadu již po šesté veselice pro seniory. Poprvé se v těchto 
prostorech konala květnová veselice před dvěma lety, a to v po-
čtu 460 lidí. V dalších letech již počet prodaných vstupenek jed-
notlivých veselic přesáhl počet 650 lidí a jinak tomu nebylo ani 
na letošní již druhé akci. O oblíbenosti této akce hovoří fakt, že 
téměř 650 vstupenek bylo vyprodáno během dvou dní.
„Pokaždé  když  stojím  před  tak  velkým  počtem  lidí,  tak  si 

řeknu,  jak  je  dobře,  že  se  podařilo  pavilon A  zrekonstruovat, 
protože senioři  to v něm umí opravdu rozjet. Městu Olomouc 
takové akce sluší a je jen v pořádku, že se senioři scházejí v tak 
důstojném prostředí, které je navíc bezbariérové a v dosahu pá-
teřní sítě MHD,“ informuje náměstek primátora Ladislav Šne-
vajs a dodává: „Každý rok se snažíme akci vylepšit, ať již formou 
obsahu kulturních vstupů, ozvučením apod. I když se vše nepo-
daří zcela, tak oceňuji, že si účastníci akce nenechají zkazit den, 
kdy se přišli veselit, a velké množství z nich zůstává na parketě 
až do úplně poslední skladby. Následující ročník bude zase o kus 
lepší,“ slibuje na závěr.   (red)

 www.plavbyolomouc.cz
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Doučování češtiny 
pro emigranty

Charita Olomouc získala dotaci  
na domácí hospicovou péči

Zimní období je rizikové pro lidi bez 
přístřeší, středisko Samaritán pro lidi bez 
domova proto vyhlašuje sbírku spacích 
pytlů, karimatek a stanů. Spací pytle budou 
distribuovány lidem bez domova v Olomouci 
a okolí prostřednictvím terénní služby 
Charity Olomouc.

Pracovníci  terénní služby nečekají, až 
je lidé žijící na ulici požádají o pomoc, ale 
sami potřebné osoby bez zázemí aktivně 
vyhledávají a nabízejí potřebnou podpo-
ru. „Snažíme se je motivovat k řešení je-
jich tíživé životní situace a tím předcházet 
jejímu zhoršení. Zimní období je pro lidi 
na  ulici  nejkritičtějším  obdobím  v  roce 
a teplý spacák jim může pomoci,“ sděluje 
Tomáš Pavlíček, pracovník terénní služby 
Charity Olomouc. 

se  infekce  dále  nešířily,“  dodává Helena 
Mikušková.
Sběrná místa  jsou přímo ve dvoře na 

služebně Charity Olomouc, Wurmova 5, 
kde  je  otevřeno  denně  včetně  víkendů 
od 8 do 20 hodin nebo v Prodejně u Sa-
maritána, Wurmova  11,  kde  je  otevřeno 
od pondělí do čtvrtka od 12 do 17 hodin. 
Darovat  lze  jakýkoliv spacák, karimatku 
nebo stan.    (red)

Nezisková organizace Středisko SOS pro 
vzájemnou pomoc občanů, z.s., otevřela novou 
provozovnu ve Slovenské ulici č. 8 v blízkosti 
Galerie Moritz. Pracovní uplatnění zde najdou 
4 osoby dlouhodobě nezaměstnané, z nichž 
2 osoby jsou invalidní. Otvírací doba je 
8.30 do16.00 hodin. 

NOVÉ MÍSTO SOS

Z  průzkumu  veřejnosti  agentury 
STEM/MARK vyplynulo, že zůstat doma 
si v samotném závěru svého života přejí 
tři  čtvrtiny  lidí  z dotazovaných. Tím se 
řídí  i  tvůrci  projektu domácí hospicové 
péče  Charity  Olomouc  „Důstojný  život 
pro dlouhodobě nemocné a umírající na 
Olomoucku“.  Tento  projekt  byl  podpo-
řen  v  rámci  Programu  švýcarsko-české 
spolupráce celkovou částkou přesahující 
jeden milion korun. Hlavním cílem pro-
jektu  je  rozšíření  a  zkvalitnění  domácí 
zdravotní péče se zvláštním důrazem na 
oblast  geriatrické  a  paliativní  péče  na 
Olomoucku. 
„Ministerstvem  zdravotnictví  schvá-

lená dotace v celkové výši 1 114 153 ko-
run  byla  určena  na  modernizaci  a  ob-
novu zdravotnických prostředků včetně 
nezbytného  vybavení  pro  zázemí  po-
skytované domácí hospicové péče. Stře-
disko  sv.  Alžběty  pro  lidi  s  tělesným 

handicapem tak díky dotaci získalo další 
nové  zdravotnické  vybavení,  jako  jsou 
kompenzační  pomůcky  a  zdravotnické 
přístroje,  včetně  automobilu  pro  trans-
port  k  nemocnému,“  říká  Eva  Štefková 
z olomoucké Charity.
Jak  vyplynulo  z  průzkumu  agentury 

STEM/MARK, zemřít doma by si přálo 
78 procent lidí, 88 procent je ochotno se 
o své blízké postarat a stejný počet zdra-
votníků se domnívá, že domácí prostředí 
je nejpřijatelnějším místem pro poslední 
dny života.  „Chceme poskytnout kvalit-
ní  odbornou  péči  umírajícím  tak,  aby 
netrpěli bolestí, strachem, úzkostí, bez-
mocí  a  osamocením,“  přiblížila  koordi-
nátorka  ošetřovatelské  služby  Kateřina 
Petrželová.
Péče je poskytována na základě dopo-

ručení ošetřujícího lékaře při propuštění 
z nemocnice nebo praktického či jiného 
odborného lékaře.   (red)

Nezisková organizace Sdružení občanů 
zabývající se emigranty (SOZE) s pobočkou 
v Olomouci nabízí občanům Evropské unie 
i občanům ze zemí třetího světa individu-
ální doučování českého jazyka. 
„Odhodlání cizince komunikovat v češ-

tině  je  jedna  z  nejdůležitějších  vlastností 
pro dobrý průběh integrace do české spo-
lečnosti. Proto se snažíme toto odhodlání 
podporovat hodinami češtiny. Výuka pro-
bíhá dle časových možností klienta a dob-
rovolníka,“ sdělila Marie Hýžová, sociální 
pracovnice SOZE.
Dobrovolníky  jsou  většinou  studenti 

Univerzity  Palackého.  „Dobrovolníkem 
v SOZE se může stát každý, kdo má chuť 
věnovat  trochu  svého  volného  času  pro 
dobrou věc a má alespoň relativně dobrou 
znalost českého jazyka. V rámci dobrovol-
ného doučování je možné získat nové a ne-
otřelé zkušenosti,“ upřesnila Hýžová. (red)

Bezdomovci jsou vděčni za jakoukoliv pomoc Foto | J. Štreit

 ” Aby se infekce nešířily, 
je třeba vyměnit i deky 

a spacáky.

V chladnějším období hrozí lidem bez 
domova paradoxně více nákaza infekční-
mi onemocněními a parazity.  „V zimě  je 
to nejhorší, protože  jak  se  lidé  snaží  za-
hřát a mají na sobě několik vrstev, které 
nesundávají, stoupá riziko infekcí způso-
bených  rychleji  se  množícími  parazity,“ 
vysvětluje zdravotní sestra Helena Miku-
šková z ordinace praktického  lékaře pro 
lidi bez domova. „Z toho důvodu nestačí 
jen  vyměnit  prádlo  a  svrchní  oblečení, 
ale je třeba měnit i deky a spací pytle, aby 
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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

INZERCE
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Onko klub Slunečnice 
Olomouc už má patnáct roků

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
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Po letních prázdninách se opět začaly 
scházet  členky  Onko  klubu  Slunečnice 
Olomouc.  Od  začátku  září  pokračovaly 
pravidelné akce klubu,  jako cvičení har-
monické gymnastiky, jógy, akvagymnas-
tiky. Také ale přišla na řadu oslava.
„Rok 2016 byl pro náš klub rokem ju-

bilejním.  Již  patnáct  let  sdružuje  ženy 
z  Olomouce,  ale  i  jejího  okolí,  jako  ze 
Šternberka, Slatinic, Prostějova a dalších 
míst,  které  onemocněly  rakovinou prsu. 
A  celých  těch  patnáct  let  vytváří  pod-
mínky pro zapojení nás, členek klubu, do 
plnohodnotného  života  prostřednictvím 
kulturních, tělovýchovných, turistických, 
relaxačních  i  vzdělávacích  aktivit,“  říká 
Věra Kratochvílová z olomouckého klubu 
Slunečnice.
Podnět  k  ustavení  klubu  Slunečnice 

daly  lékařky a psycholožky Fakultní ne-
mocnice  Olomouc.  A  v  prostorách  této 
nemocnice se také v červnu 2001 konala 
i  jeho  ustavující  schůze.  Z  jedenačtyři-
ceti  zakládajících  žen  u  17  členství  trvá 
doposud.
„Součástí  oslav  výročí  byl  i  klubový 

bowlingový  turnaj. Vítězkou se stala Ja-
ruška Hegerová  před Milenou  Strejčko-
vou a předsedkyní Zdenkou Křížkovou,“ 
přiblížila Věra Kratochvílová.  (red)

Letecký spolek gen. Peřiny 
slaví deset let
Už celé desetiletí se v Olomouci schá-

zejí členové leteckého spolku. Pravidelně 
se setkávají, každý měsíc se dělí o své zá-
žitky. Vznik spolku byl přitom téměř ná-
hodnou záležitosí.
„Před  těmi  deseti  roky  jsme  se  sešli 

při neradostné příležitosti, úmrtí našeho 
dobrého přítele a pilota majora Jaromíra 
Šimka  v  olomouckém krematoriu  a  tam 
vznikl  nápad  založit  v  Olomouci  jako 
historicky  významném  leteckém  městě 
odbočku Svazu letců ČR. Začátkem letoš-
ního roku začal platit nový občanský zá-
koník, podle kterého jsme museli změnit 
název  naší  organizace,  a  tak  z  odbočky 
Svazu letců ČR se stal Letecký spolek ge-
nerála Františka Peřiny, Olomouc, který 
i nadále zůstal součástí Svazu letců ČR,“ 
říká  Jiří  Macura,  předseda  Leteckého 
spolku generála Františka Peřiny.
V  současné  době  má  spolek  celkem 

osmatřicet  členů,  kteří  mají  možnost 
pravidelně se společně scházet, zpravidla 
každé poslední úterý v měsíci. Při setká-
ních  v  Domě  Armády  si  členové  spolku 
mohou  poslechnout  některé  zajímavé 
novinky z oblasti  letectví nebo vyprávě-
ní  charismatických  osob,  které  přijmou 
pozvání  a  rády  se  podělí  o  své  zážitky  
a zkušenosti.  (red)

Hledání  sama  sebe,  to  je  práce  na 
celý život, najít zdravý a bezpečný způ-
sob,  jak  projevit  svou  individualitu,  to 
byl cíl projektu „Umění najít sám sebe“, 
který  právě  vrcholí  v  Nízkoprahovém 
klubu  Společnosti  Podané  ruce  o.p.s. 
a je financován ze sbírky Pomozte dětem 
organizované Českou  televizí  a Nadací 
rozvoje  občanské  společnosti.  Projekt 
se zaměřil na místní mládež a snažil se 
zprostředkovat  zkušenosti,  dovednosti 
a  znalosti,  které  jsou  cenné,  ale  v běž-
ných školách na ně není prostor. 
Program  projektu  Umění  najít  sám 

sebe začínal vizualizací snů. Někteří si 
přejí  stát  se  tanečníky,  jiní  PC  techni-
ky, pro všechny se našlo místo v tomto 
ojedinělém projektu. Mladí lidé společ-
ně pracovali po celý rok a jedním z vý-
stupů  je  například  videoklip  k  vlastní 
písni. „Výhodou je, že máme k dispozici 
velkou část technického vybavení a pra-
covníky,  kteří  specifickým  oblastem 
rozumí  a  vnímají  projekt  jako  smys-
luplný,“  vysvětlil  Dušan  Gajdošík,  ve-
doucí  klubu.  Program  posiloval  u  dětí 
vytrvalost  dotahovat  úkoly  do  konce, 
ale  i  manuální  zručnost  nebo  schop-
nost přijímat sebe a ostatní takové jací  
jsou.   (red)

Umění najít sám sebe 
společnosti Podané ruce

INZERCE
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Maltézská pomoc hledá dobrovolníky
Dne 5. prosince si připomínáme Mezinárodní 
den dobrovolníků, který OSN vyhlásila 
již v roce 1985. Chtěla tím vzdát poctu 
dobrovolníkům, bez nichž by se naše 
občanská společnost jen velmi těžce obešla. 
Maltézská pomoc oceňuje dobrovolníky 
vlastním způsobem. 

Nevíte, kam se staršími či nadbytečný-
mi věcmi? Chcete pomoci a udělat radost? 
Naše  poradna  přijímá  materiální  po-

moc pro ženy, rodiny, ale především děti. 
Přebývá-li  vám  doma  kočárek  či  dětská 
postýlka nebo další potřeby pro děti,  zvl. 
do 1  roku věku, můžete  je přinášet právě 
k nám. Co takto získáme, předáváme lidem 
v nouzi. Možná právě váš dar bude pro ně-
koho tím pravým vánočním dárkem.  (red)

www.olomouc.poradnaprozeny.net 

Podle  aktuálních  statistických  údajů 
žije  v České  republice v  chudobě  třetina 
až polovina sólo rodičů. Sólo rodič dvou 
malých  dětí  s  minimální  mzdou  v  naší 
zemi musí pracovat skoro 80 hodin týd-
ně,  aby  příjem  jeho  domácnosti  přesáhl 
hranici relativní chudoby. 
Sdružení APERIO se sólo rodičům vě-

nuje už 7 let a zná jejich situaci i potřeby. 
Nyní pro ně připravilo ve spolupráci s RC 
Heřmánek  Olomouc  komplexní  projekt 
Nové šance, který tatínkům a maminkám 
pomůže nabrat dech a získat dovednosti 
a sebevědomí potřebné pro osobní a pra-
covní restart. Účastníky čekají během pěti 
víkendů kurzová  setkání  volitelná podle 
potřeb  účastníků.  Součástí  kurzu,  který 
začíná od ledna, je i hlídání dětí, ubytová-
ní a příspěvek na dopravu. Více informací 
najdete na webu RC Heřmánek.   (red)

www.rc-hermanek.cz 

APERIO pomáhá rodičům 
samoživitelům

Pošlete dál

V Olomouckém kraji každoročně organi-
zuje cenu Křesadlo, kterou je oceněno osm 
vybraných dobrovolníků – letos předávání 
proběhne  19.  prosince. Tato  cena  je  záro-
veň  uznáním  a  propagací  dobrovolnictví 
jakožto nedílné součásti života obcí i orga-
nizací. Vždyť oblastí, kde jsou dobrovolníci 
zapojeni,  je  celá  řada  -  dobrovolní  hasiči, 
zdravotnictví, ekologické aktivity, spolková 
činnost, děti, mládež, volnočasové aktivity 
a také samozřejmě sociální oblast.
V sociální oblasti nabízí možnost uplat-

nit  se  jako  dobrovolník  také  Maltézská 
pomoc,  která  v  Olomouci  nabízí  tyto 

dobrovolnické  programy:  Pomoc  osamo-
ceným seniorům a osobám se zdravotním 
postižením,  pomoc  pečujícím  při  hlídání 
nemocných a zdravotně postižených, dob-
rovolníci v nemocnicích a zdravotnických 
zařízeních,  sociálně  aktivizační  progra-
my  pro  děti,  mládež  a  podporu  rodiny, 

dopisování  s  vězni  a  pomoc  osobám  se 
zdravotním postižením při jednorázových 
akcích. Více informací včetně návodu, jak 
se  stát  dobrovolníkem,  najdete  na  webo-
vých stránkách.   (red)

www.maltezskapomoc.cz

Dokážeš více, než si myslíš

Žáci a studenti z Olomoucka ve věku od 
14 do 24 let mají od letošního roku mož-
nost  získat  prestižní  Mezinárodní  cenu 
vévody z Edinburghu (DofE Award). Stačí 
si vybrat oblíbený sport, k tomu navíc ně-
jakou dovednost a dobrovolnictví a vydr-
žet  alespoň  6 měsíců.  Jako  bonbónek  se 
pak vydají  s kamarády na dobrodružnou 
expedici, kde si užijí spoustu legrace a na-
učí se orientovat v neznámém terénu, vyjít 
z vlastních zásob a přespat ve stanu. 
Odměnou  je  slavnostní  předání  ceny 

z  rukou  některé  známé  osobnosti  (např. 
Jakub Vágner, Marek Eben nebo Dan Při-
báň).  Získaná  cena  dokonce  usnadňuje 
přijetí  na  vybrané  vysoké  školy  nebo  do 
vysněného zaměstnání.
Program založil před 60 lety princ Phi-

lip, vévoda z Edinburghu a manžel britské 
královny Alžběty II. Účastnit se ho může 

opravdu každý, kdo má dost odvahy a vy-
trvalosti.  A  pokud má  účastník  i  trochu 
štěstí, může dostat pozvání k převzetí ceny 
do  Buckinghamského  paláce  v  Londýně, 
tak jako si letos v květnu užila studentka 
ostravského gymnázia Terezka Fojtíková. 
„Začít  je  jednoduché,“  říká  Radan  Kuča 
z olomouckého centra, které provozuje na-
dační fond Pomozme dětem žít lépe. „Stačí 
nám napsat  o  tom,  v  jakém  sportu nebo 
dovednosti se chcete zlepšit, a to na e-mail: 
dofe@pomozmedetem.cz.“  Účastníci  si 
sami  zvolí  konkrétní  sport  nebo  krou-
žek a s pomocí dospělého mentora usilují 
o splnění svých cílů. Takto například ho-
dinu týdně hrají florbal, hodinu týdně na-
vštěvují kroužek angličtiny a hodinu týdně 
doučují mladší spolužáky.   (red)

www.dofe.cz/cz/pro-studenty
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Holandská čtvrť patří v Olomouci k nejžádanějším
Když před lety přišel holandský investor s velkými plány na vybudování 
nové čtvrti v Olomouci, jen málokdo tušil, že za pár let vznikne na rozhra-
ní Řepčína a Neředína jedno z nejoblíbenějších míst k bydlení. Koncem 
roku zde bude dokončena již třetí etapa výstavby a byty realitním porad-
cům doslova mizí pod rukama.
Projekt Holandská čtvrť se stále víc podobá plánům, se kterými byl přibližně před čtyřmi 
lety zahájen, a zástupce holandských investorů ze skupiny CERE Invest je spokojený, že 
jde prozatím všechno podle plánu. „Naši investoři mají radost, že se postupně naplňuje 
jejich představa vytvořit úplně jinou bytovou čtvrť, než na jaké jsme v České republice 
zvyklí,“ říká Ing. Marián Krajča. Na rozdíl od většinou nesourodých a někdy až zbyteč-
ně barevně křiklavých českých sídlišť je totiž v projektu Holandská čtvrť zcela záměrně 
vytvořena určitá míra jednotnosti zástavby s nadstandardně pojatou architekturou jed-
notlivých bytových domů.
Největší přidanou hodnotou jsou ale samotné bytové jednotky s větší metráží, než je 
v Olomouci obvyklé. V okolí výstavby se navíc počítá s mnoha zelenými plochami, které 
učiní prostředí ještě příjemnější. „Jsme rádi, že tento koncept zafungoval a zákazníci o něj 
mají tak velký zájem. Klienti postupně přicházejí na to, že malý byt se prostě později 
zvětšit nedá,“ dodává Ing. Marián Krajča.
O spokojenosti zákazníků přitom nesvědčí pouze enormní zájem o byty, které získávají 
své majitele již během výstavby, ale dokonce i fakt, že stávající majitelé nakupují v no-
vých etapách projektu další byty, třeba jako výhodnou investici. „Podle realitní kancelá-
ře Dachi, která byty v Holandské čtvrti prodává, je takových klientů mnoho. Myslím si 
proto, že naši klienti jsou spokojeni a uvědomují si i největší přidanou hodnotu tohoto 
projektu,“ říká ing. Marián Krajča a zdůrazňuje, že při koupi dalších bytů klienti téměř ve 
všech případech volí větší obytnou plochu.
Prodejce Bc. Lucie Rokytová za realitní kancelář DACHI doplňuje: „Již nyní máme také 
velké množství zájemců o byty ve IV. etapě, se kterými začneme koncem listopadu ko-
munikovat v rámci předprodeje. Pro klienty je zajímavá i cenová politika Holandské čtvr-
ti, která nabízí ve všech kategoriích bytů větší obytnou plochu za srovnatelnou cenu.“
Zástupce holandských investorů ze skupiny CERE Invest Ing. Marián Krajča k tomu po-
dotýká: „Není sice jednoduché uhlídat si veškeré náklady a přitom docílit vysokou kva-
litu, ale bylo by to prostě proti naší filozofii soutěžit s ostatními v tom, komu se podaří 
postavit menší, a případně ještě menší byt. Sledovat jenom počet místností v bytě a jeho 
cenu je totiž pro budoucnost velmi zrádné,“ a ihned dodává: „Věřím, že do historie Olo-
mouce se projekt Holandská čtvrť zapíše jako ten, ze kterého se klienti nemusí stěhovat, 

protože se jim například do ložnice již dodatečně nevejde dětská postýlka. To je prostě 
náš koncept.“
Prodejce Bc. Lucie Rokytová dále vysvětluje: „Bytové domy v projektu Holandská čtvrť 
disponují byty o  různých výměrách od 1+kk o  35 metrech čtverečních až po 4+kk 
o  100 metrech čtverečních. Jejich velkou předností je mimo jiné i promyšlené řešení 
půdorysů, které klientům umožňuje přizpůsobit vnitřní rozvržení prostoru podle jejich 
individuálních potřeb.“
 „Byty v Holandské čtvrti jsou pro kupce atraktivní také tím, že nabízejí možnost výhod-
né investice. Výnos z pronájmu bytu v této lokalitě je nyní kolem 5 % ročně a očekává se, 
že s dalším vývojem určitý nárůst ještě přijde,“ dále zmiňuje Bc. Lucie Rokytová z realitní 
kanceláře Dachi.
 „Samozřejmě musím na tomto místě pochválit i stavební firmu PSJ, se kterou pokra-
čujeme ve spolupráci i na druhé a třetí etapě výstavby, protože se ukazuje, že odvádí 
perfektní práci,“ dodává na závěr Ing. Marián Krajča, zástupce holandských investorů ze 
skupiny CERE Invest. 
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Bowlingové zlato zůstalo v České republice
Mistrovství Evropy v bowlingu se usku-

tečnilo  v  bowlingovém  centru  Bowland 
v  Olomouci.  Česká  bowlingová  asociace 
dostala  důvěru  Evropské  bowlingové  fe-
derace  hostit  nejlepší  evropské  hráče  na 
evropském šampionátu ETBF. Turnaje se 
zúčastnili mistři a mistryně  jednotlivých 
zemí, kterých se do Olomouce sjelo osm-
desát ze čtyřiceti států, včetně obhájců ti-
tulu mistra Evropy Joonase Jähi z Finska 
a Marie Bulanové z Ruské federace.
Všem  vypálil  rybník  třiadvacetiletý 

Jaroslav Lorenc,  po  zásluze  získal  zlatou 
medaili.  Nepatřil  mezi  favority,  přesto 
triumfoval.
Jaroslav Lorenc se bowlingu věnuje od 

svých dvanácti let a nyní patří mezi naše 
nejúspěšnější  hráče.  Je  několikanásob-
ným  mistrem  republiky  v  jednotlivcích 
i  týmech  a  také  již  zaznamenal  několik 
výrazných  úspěchů  na  mezinárodních 
turnajích. Kvalitní výsledek z evropského 
či  světového  šampionátu mu však  zatím 
chyběl.  Zisk medaile  však  našeho  hráče 
překvapil.  „Vůbec  jsem  nepočítal  s  tím, 
že bych mohl vyhrát. Mým cílem byla top 
osmička, ale pak se to vyvíjelo dál a dál 
a  já  byl  pořád první. Až  to  vyšlo,  což  je 
parádní,“ těšilo Lorence,   nového evrop-
ského šampiona.     (red)



Triatlonista Tomáš Behúň ukončil sezonu 
v Evropském poháru na bedně
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Přestože  z  pohledu  Tomáše  Behúně, 
jednoho z našich mladých specialistů na 
multisporty  (triatlon,  terénní    triatlon, 
duatlon, kvadriatlon,  aquatlon), byla  se-
zona spíše průměrná, celkové třetí místo 
v Evropském poháru v terénním triatlo-
nu Xterra v kategorii do 23 let se dá pova-
žovat za úspěch. Tomáš je z předchozích 
let  vicemistr  světa  a Evropy  v  kvadriat-
lonu a úspěšný  reprezentant v  terénním 
triatlonu.  Letos  byla  sezona  ovlivněna 
přechodem  do  vyšší  věkové  kategorie 
a  především  plněním  studijních  povin-
ností. Jaké budou další sezony talentova-
ného mladého sportovce, zatím není jisté. 
Ovšem vzhledem k předchozím výkonům 
existuje  naděje,  že  se  bude  v  dalších  le-
tech zlepšovat.   (red)

Zápasníci dovezli 
z Prostějova dvě zlaté
Dvě  zlaté  a  jednu  stříbrnou  medai-

li  získali  zápasníci  Olomouce  v  prů-
běhu  29.  ročníku  Memoriálu  Gustava 
Frištenského  v  zápase  řecko-římském 
v Prostějově. V kategorii přípravky A do 
35 kg zápasili dva olomoučtí borci, Mar-
tin Drábek a Jakub Zacpal. Los jim přál 
a každý skončil v jiné skupině, a tak se 
spolu utkali až ve finále.
Těžší skupinu si vylosoval Jakub Za-

cpal. I přesto, že byl v kategorii nejlehčí, 
neměl se svými soupeři větší problémy. 
Jediné  zaváhání  předvedl  v  prvním 
utkání  s  domácím  Adamem  Lajčíkem, 
kdy  zaspal  výpad  soupeře  a  nechal  se 
hodit  na  kříž.  Soupeř  se  však  z  bodo-
vého  zisku  neradoval  dlouho.  Zacpal 
hned chybu napravil, dokázal se posta-
vit  a  perfektně  provedenou  záručí  do-
stal soupeře na lopatky. V dalších dvou 
utkáních  neztratil  ani  bod  a  oba  své 
soupeře porazil také na lopatky.
Martin  Drábek  prošel  skupinou  na-

prosto suverénně, když porazil oba své 
soupeře  na  lopatky.  V  obou  případech 
se  mu  to  podařilo  během  prvních  30 
vteřin  utkání.  Zacpal  s  Drábkem  se 
střetli  ve  finále.  V  bratrovražedném 
souboji nakonec  zvítězil Drábek na  lo-
patky.  „Vyhrát mohl  jenom  jeden. Oba 
však  předvedli  velmi  dobré  výkony,“ 
řekl  k  utkání  trenér  Vojtěch  Smolák. 
Třetím  olomouckým  zápasníkem,  kte-
rý se účastnil  turnaje, byl Jakub Rich-
ter.  Tomu  bohužel  nepřijel  žádný  sou-
peř.  Turnaje  se  zúčastnilo  více  než  sto 
závodníků  z  celkem  jedenácti  oddílu 
z České republiky a Slovenska.

  (red)

Juniorský maraton chce opět rozběhat 
tisíce středoškoláků
Největší běžecký závod pro studenty 

středních škol z celé České republiky se 
blíží. Jednadvacátý ročník Juniorského 
maratonu  se  po  celé  zemi  rozeběhne 
už  v  dubnu  a  registrace  jsou  již  v  pl-
ném  proudu.    Neziskový  projekt  orga-
nizátorů RunCzech běžecké  ligy má  za 
cíl  rozběhat  středoškolské  studenty po 
celé České republice, což se rok od roku 
daří  více  a  více. Registrace do  Junior-
ského  maratonu  je  navíc  zdarma.  Do 
Juniorského maratonu se může zapojit 
každá  střední  škola  z  České  republiky 
i zahraničí. www.runczech.com/jmc

vytrvalci. Ti nejrychlejší studenti s nimi 
doběhnou třeba až na Karlův most,“ do-
dává Nanković. V  roce 2016 Juniorský 
maraton v semifinálových kolech přilá-
kal 261 týmů, což znamená rekordních 
2  610  studentů.  Organizátoři  z  RunC-
zech nicméně doufají, že tohle číslo ne-
bude konečné.
Bližší  informace  o  Juniorském  ma-

ratonu  včetně  registračního  formuláře 
do semifinálových kol najdete na webo-
vých stránkách.    (red)

TERMÍNY KRAJSKÝCH SEMIFINÁLE

4. 4. Hradec Králové (Masarykovo náměstí)

5. 4. České Budějovice (náměstí Přemysla 
Otakara II.)

6. 4. Karlovy Vary (Smetanovy sady)

10. 4. Zlín (Náměstí Míru)

11. 4. Olomouc (Smetanovy sady)

12. 4. Ostrava (Masarykovo náměstí)

18. 4. Praha + Středočeský kraj (park 
Stromovka)

19. 4. Liberec (nám. Dr. E. Beneše)

20. 4. Plzeň (Smetanovy sady a Kopeckého sady)

24. 4. Brno (park Lužánky)

25. 4. Ústí nad Labem (ul. Kostelní)

26. 4. Jihlava (park Heulos)

27. 4. Pardubice (park Na Špici)

„Stačí  dát  dohromady  desetičlenný 
tým, ve kterém musí být tři dívky. Kaž- 
dý  člen  týmu  pak  běží  štafetový  úsek 
o délce 4,2 kilometru, dohromady stu-
denti  zdolají  trať  celého  maratonu,“ 
představuje  Juniorský  maraton  Bojan 
Nanković z týmu RunCzech. 
Semifinálová  kola  se  uskuteční  od 

4.  do  27.  dubna.  Nejlepší  týmy  z  nich 
postupují  do  finále.  To  se  uskuteční 
v  neděli  7.  května  v  rámci Volkswagen 
Maratonu  Praha  a  studentské  štafety 
odstartují  z  první  řady  po  boku  nej-
lepších  světových  vytrvalců.  „Pro  nej-
lepší  týmy  je  to  fantastická příležitost, 
jak si zazávodit s nejlepšími světovými 

km běhu4,2
členů v týmu10
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Nový vůz Roční vůz

HLEDÁTE ROZDÍL? NAJDETE HO AŽ V CENĚ.
Atraktivní roční vozy z programu ŠKODA Plus

Objevte neodolatelnou kombinaci skoro nového automobilu za cenu ojetého. Vyberte si některý z ročních vozů programu 
ŠKODA Plus. Mají najeto maximálně 30 000 km a navíc k nim získáte tovární záruku 4 nebo 5 let. Samozřejmostí je garance 
kilometrů, servisní historie a technického stavu. Nabídneme Vám i výhodné pojištění a financování od ŠKODA Financial 
Services. Přijďte si k nám vybrat automobil s výhodou stáří jednoho roku.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

PORSCHE OLOMOUC
Kafkova 4747/1
779 00  Olomouc
Tel.: 584 100 111
info.olomouc1@porsche.cz
www.skodavolomouci.cz

ŠKODA Fabia III 1,2 TSI / 66 kW Style ŠKODA Rapid 1,2 TSI / 77 kW Ambition 
Cena Cena Cena299 000 Kč 299 000 Kč 449 000 Kč
Do provozu Do provozu Do provozu9/2015 3/2015 6/2015

Tachometr Tachometr Tachometr11 175 km 13 707 km 9 969 km

ŠKODA Yeti 1,4 TSI / 92 kW Ambition 

Ojeté vozy bez obav

Untitled-30   1 7.11.2016   10:00:14
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Akademie tradičního karate úspěšně reprezentuje 
Olomouc

RADY OLOMOUČANŮM

Prevence při nákupech

Předvánoční období a poté i vánoční svátky jsou v dnešní době typické velkým nákupním shonem. Právě v tomto období se před nákupními 
centry hromadí na parkovištích vozidla a s nimi i roztržití nakupující. V lidech často opadává ostražitost a zapomínají na základní pravidla 
bezpečnosti při nákupech. 

Připomeňme si proto několik zásad, jak předejít zbytečným starostem: 
• peněženku, osobní doklady a další cenné věci mějte neustále pod dohledem, větší obnos peněz si rozdělte na více částek a uložte je na různá místa, doklady 

a klíče noste pokud možno odděleně,
• kabelku nebo tašku neodkládejte, když ji odložíte, mějte ji neustále na očích (nákupní vozíky, zkoušecí kabinky atd.),
• při odchodu od zaparkovaného vozidla nenechávejte na sedadlech žádné věci, vše uschovejte do zavazadlového prostoru, bunda nebo kabát zanechaný na 

sedačce může být mnohdy pro zloděje dostatečným lákadlem k vloupání do vozidla,
• buďte ostražití i při ukládání nákupu do vozidla, zloději využívají situace a nepozorovaně vniknou do vozidla a odcizí tašku, zatímco ukládáte zboží,
• při cestování hromadnou dopravou si dávejte na své věci obzvláště pozor, při čekání na zastávce zkontrolujte uzavření tašek, kabelek a kapes.
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Svěřenci  Akademie  tradičního  ka-
rate  Olomouc  mají  za  sebou  velmi 
úspěšnou sezonu. Na mistrovství Čes-
ké republiky a mistrovství světa v Kra-
kově  posbírali  9  mistrovských  titulů 
ČR  a  1  titul  mistryně  světa  v  dětské 
reprezentaci. 
1.  října  proběhlo mistrovství  České 

republiky  ve Zlíně,  kde Olomoučtí  zá-
vodníci  obsadili  ve  velké  konkurenci 
220 závodníků z celé ČR řadu medailo-
vých míst. Se ziskem 23 medailí, z toho 
9 zlatých, 6 stříbrných a 8 bronzových, 
dokázali,  že patří k nejlepším klubům 
u  nás.  „Naše  akademie  vyslala  na  zá-
vody 23 závodníků v dětských katego-
riích. Všechny děti absolvovaly tvrdou 
přípravu  na  soustředění  reprezentace 
i na trénincích. Kromě toho, že Viktor 
Škařupa  a  Sofie  Lenertová  potvrdili 
své mistrovské  tituly z minulého roku 
a  opět  je  obhájili,  tak  máme  v  naší 
akademii  další  mistry  České  republi-
ky, a to  jmenovitě Federico Diana, Ja-
kub Novák, Klára Škařupová a Adria-
na  Ocvirková  v  disciplínách  KATA. 
A Viktor Škařupa, Karolína Jelénková 
a  Sofie  Lenertová  v  disciplíně  KATA 
TEAM,“  vyjmenovává  úspěchy  svých 
svěřenců hlavní trenér Libor Skařupa. 
Také na mistrovství světa v polském 

Krakově, které se konalo 14.-15. října, 
děti  z  olomoucké  akademie  obstály 
v  konkurenci  1000  závodníků  z  celé-
ho  světa  na  výbornou.  14  závodníků 
v 6. závodních kategoriích dovezlo cel-
kem 7 medailí včetně titulu mistra svě-
ta. To  se  stala Sofie Lenertová ziskem 
titulu mistryně světa v kategorii dívky  
B 6. KYU.    (red)

Akademie tradičního karate funguje v Olomouci teprve druhým rokem a už sbírá úspěchy na národní i světové úrovni. Tradiční karate je bezkontaktní bojové 
umění, kde se učí děti i dospělí sebeovládání, ovládání svého těla, koncentrace a sebeobranu.  Foto | DSwww.olomouc-karate.cz



Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoli redakce časopisu. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů. Zastupitelé za hnutí ANO 2011 a Občané pro Olomouc nevyužili svůj prostor pro příspěvek.

TOMÁŠ PEJPEK     (ProOlomouc) 

Co popřát hospodářům města do příštího roku

Poslední zastupitelstvo obvykle schvaluje rozpočet na další rok. V  době, kdy píši 
tento článek, nebyl rozpočet na r. 2017 ještě zveřejněn. Vraťme se proto k letošku.

Olomouc utratí za rok něco přes 2 miliardy. Činnost magistrátu stojí něco přes půl 
miliardy. Druhou půlmiliardu stojí veřejné služby (MHD, odpadové hospodářství, údržba 
komunikací apod.). Připočtěme školství a  městskou policii a  jsme na 2/3 rozpočtu. 
Zbytek jsou peníze na investice, kulturu, sport a splácení dluhů. Nepopulární náklady 
na magistrát drží radnice už nějakou dobu na uzdě. Méně jasná je situace v městských 
akciových společnostech (Technické služby, Dopravní podnik, výstaviště..). Město jako 
jediný akcionář by je mělo efektivně řídit a kontrolovat.

17% rozpočtu bylo schváleno na investice. I díky snaze ProOlomouc jde téměř 2x víc 
peněz než v předešlých letech na opravy zanedbaných vodovodů a kanalizací. I tak ještě 
neplníme to, co ukládá zákon. Největší připravená investice - rekonstrukce třídy 1. máje 
- nebyla zahájena a přišli jsme o desítky mil. dotací. Zpoždění nabraly i protipovodňové 
úpravy v režii Povodí Moravy. Naopak na ‚velké opravy‘ šlo víc peněz než dřív a výsledky 
jsou vidět, třeba na opravených mostech a lávkách. Výpadek v investicích znamená, že 
není důvod zvýšit zadlužení.

Podle výdajů na kulturu (8,9% rozpočtu) je Olomouc skutečným městem kultury. 
Potřebujeme ale zvrátit trend, kdy většina peněz jde městským organizacím - 
Moravskému divadlu, filharmonii a knihovně (175 mil). Oproti tomu granty, ze kterých 
jsou podporovány desítky aktivit včetně galerií, malých divadel či festivalů, tvoří jen 
zlomek (14 mil). Na sport šlo letos 5% z  rozpočtu a  i  díky tomu se Olomouc pyšní 
titulem Evropské město sportu 2017. Nic se nedá dělat s tím, že skoro polovinu ukrajují 
splátky za aquapark. Příspěvky klubům bychom měli rozdělovat tak, aby podporu 
získaly úměrně ke své činnosti všechny druhy sportů. 

Co můžeme popřát koalici k  sestavování rozpočtu na příští rok? Pokračovat 
v úsporách při provozu, zlepšit přípravu investic a přijmout střednědobý plán investic. 
Přidat na sociální výdaje: 3x menší Ždár nad Sázavou dává 3x víc na sociální služby 
občanům. Pevněji řídit městské akciovky a  přijmout koncepci financování kultury 
a  sportu. A  přestože dnes leckdo ohrnuje nad dotacemi nos, dokud je ta možnost, 
potřebujeme zlepšit jejich čerpání na smysluplné projekty.

 VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJI MOC HEZKÉ VÁNOCE. 

JIŘÍ ZIMA  (KSČM) 

Vážení spoluobčané,
a je tu zase konec roku, který opět uběhl jako voda. Je to čas, kdy se ohlížíme za 

uplynulým rokem. Hodnotíme, co nám přinesl - někomu více radostí, někomu více 
starostí.

Jedno staré čínské přísloví říká: ,,Život je šach, každým tahem se mění.“
Klub zastupitelů za Komunistickou stranu Čech a Moravy bude i v následujícím roce 

pracovat v zájmu všech občanů našeho města, aby naše město vzkvétalo a bylo dobrým 
místem pro život.

Vážení Olomoučané, Vám i Vašim blízkým přejeme klidné prožití vánočních svátků 
a v roce 2017 hodně zdraví a vše dobré.

Vaši zastupitelé: Miroslav Behro, Miroslav Marek, Miroslav Skácel a Jiří Zima
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Hlavní hudební host večera Ewa Farna s kapelou, 
Moondance Orchestra – orchestr Martina Kumžáka 
jako plesová kapela nebo Václav Noir Bárta v roli 
speciálního hudebního hosta. K tomu originální 
taneční vstupy KST Quick Olomouc, půvabné akro- 
batky z Tanceláře Pole Dance Olomouc a další.

"Jsme hrdí na to, že tak významnou společenskou akci, 
jako je olomoucký Městský bál, opět hostí hlavní pavilon 
A našeho výstaviště. Znovu se tak ukazuje, že po své mo- 
dernizaci a celkové rekonstrukci je to ideální prostor pro 
pořádání podobných prestižních událostí," říká ředitel 
společnosti Výstaviště Flora Olomouc Ing. Jiří Uhlíř.

„Téma bálu je Z POHÁDKY DO POHÁDKY a těšit se můžete 
nejen na audiovizuální show na toto téma, ale také na 
své oblíbené pohádkové šlágry, u kterých si zatančíte“, 
doplňuje Marek Berger, ředitel programu Rádia Haná, 
které má programovou část večera na starosti a dopl- 
ňuje „Ewa Farna jako hlavní host večera přiveze do 
Olomouce opravdu úžasnou show. Spolu s dalším do- 
provodným programem posuneme laťku této prestižní 
akce zase o kus výš.

Více o Městském bálu na www.olomouc.eu již brzy.

XVIII. Městský bál
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

14. ledna 2017 / Flora Olomouc



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

Tajenka: Pravidelné saunování přináší (1. a 2. část) a psychické i tělesné (3. část), které jsou vyvolány reakcí hormonálního systému.
Tajenku křížovky zasílejte do 26. 12. 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: Formování postavy. Vylosovaným výhercem je: Jana Špirková 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 26. 12. 2016, distribuce 9. 1. 2017.

INZERTNÍ MANAŽEŘI

SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY
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Objektivem čtenáře

Veselice pro seniory se vydařila – pavilon A výstaviště Flora už pošesté zaplnili senioři.  Foto | Blanka Martinovská 

*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 27. prosince 2016. Do předmětu elektronické zprávy, prosím, uveďte „Objekti-
vem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

Superúplněk  Foto | Jaroslava Kubová

Podzim na hradbách  Foto | Vlasta Hrubá
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Podzimní mlha v olomouckém parku  Foto | Petr Šrom

Lampionový průvod v Olomouci  Foto | Věra Krajňáková



Děkujeme Vám za spolupráci !
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nejen kreativní rok 2017 
vám preje 
celý tým 
regionálního vydavatelství 
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