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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je dvouletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400
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ELEKTRONICKÉ AUKCE NEMOVITÝCH VĚCÍ

Nemovitá věc Minimální 
kupní cena

Termín 
aukčního 

kola

1. Jednotka č. 200/1 (byt 1 + 1, 55,10 m2) 
v domě  Dolní náměstí 2 v Olomouci 1.290.000,- Kč 27. 2. 2017 

v 10:30 h.

2. Jednotka č. 200/2 (byt 2 + 1, 77,05 m2) 
v domě  Dolní náměstí 2 v Olomouci 1.510.000,- Kč 27. 2. 2017

v 15:30 h.

3. Jednotka č. 200/3 (byt 1 + 1, 71,95 m2) 
v domě  Dolní náměstí 2 v Olomouci 1.580.000,- Kč 28. 2. 2017 

v 10:00 h.

4. Jednotka č. 200/4 (byt 2 + 1, 118,50 m2) 
v domě  Dolní náměstí 2 v Olomouci 2.515.000,- Kč 28. 2. 2017 

ve 14:00 h.

5. Jednotka č. 513/11 (byt 2 + 1, 56,49 m2) 
v domě Synkova 11, 13, 15 v Olomouci 1.390.000,- Kč 1. 3. 2017 

v 10:00 h.

6. Jednotka č. 200/102, jiný nebytový prostor, 
v domě Dolní náměstí 2 (272,91 m2) 6.920.000,- Kč 27. 2. 2017 

ve 14:00 h.

7. Jednotka č. 200/104, ateliér, v domě Dolní 
náměstí 2 (81,84 m2) 1.515.000,- Kč 27. 2. 2017 

v 9:00 h.

Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 24. 1. 2017 
schválila záměr prodat uvedené nemovité věci z majetku sta-
tutárního města Olomouce formou veřejné elektronické aukce:

Registrace zájemců do elektronických aukcí je možná 
v době od 26. 1. 2017 do 23. 2. 2017 do 10:00 hodin. Elektro-
nický aukční portál pro registraci zájemců včetně podmínek 
elektronických aukcí je přístupný na internetových strán-
kách statutárního města Olomouce.

www.olomouc.eu/eaukce

www.olomouc.eu

Podpora obnovy kulturních památek

Majitelé nemovitých kulturních památek mimo městskou památkovou 
rezervaci mají i v roce 2017 možnost získat na jejich rekonstrukci dotaci 
z Ministerstva kultury. 

Na základě výzvy Ministerstva kultury ČR vyhlašuje Magistrát města 
Olomouce program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2017. 

Termín vyhlášení: leden 2017
Termín uzávěrky podání žádosti: 28. 2. 2017

Cílem programu je zachování a obnova nemovitých kulturních památek, 
které se nalézají mimo městské památkové rezervace a zóny, nejsou 
národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví ČR. 

Zásady a formulář žádosti naleznete na internetových stránkách 
Ministerstva kultury – https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-
-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html. 

Další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při 
zpracování žádosti lze získat na Odboru památkové péče Magistrátu města 
Olomouce v pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Kateřina Vařeková, kancelář č. 1.14
telefon: 588 488 131
e-mail: katerina.varekova@olomouc.eu
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Vážení čtenáři, 

rok 2017, do něhož 
Olomouc vstoupila jako 
evropské město sportu, 
se už od prvního měsí-
ce ukazuje jako skuteč-
ně sportu zasvěcený. 
A jakkoliv to možná na první poslech zní 
trochu nelogicky, sportovní záležitosti se 
neodehrávají jen na trávníku, ledové plo-
še, antuce či třeba tartanu. Neméně zásad-
ní sportovní záležitosti se totiž nyní řeší 
i v jednacích sálech a kancelářích. 

Tak třeba fotbalová Sigma. V lednu po-
kračovala intenzivní jednání o zajištění 
provozních prostředků klubu na pokračo-
vání ligového ročníku 2016/2017 a také 
o perspektivách pro sezony další. Klub 
s dlouhou tradicí a řadou úspěšných vy-
stoupení v zahraničí teď potřebuje zajistit 
strategického partnera, který by byl záru-
kou jeho dalšího rozvoje. Věříme, že jed-
nání dopadnou dobře, a snažíme se pro to 
udělat maximum. Fotbaloví fanoušci si to 
určitě zaslouží. 

Další, byť volnočasovou sportovní akti-
vitou je pro Olomoučany bruslení. Bruslí 
se samozřejmě na zimním stadionu a le-
tos poprvé díky klimatickým podmínkám 
a pohotovosti vedení Výstaviště Flora 
Olomouc také ve Smetanových sadech. Už 
léta ale k nabídce v Olomouci patří i brusle-
ní pod širým nebem v centru města, nejpr-
ve na Horním a posléze na Dolním náměstí. 
Zatímco veřejnost ve velké většině takovou 
možnost hodnotila pozitivně, objevily se 
vzhledem ke specifickým podmínkám měst-
ské památkové rezervace i kritické hlasy. 
Chceme proto znát názor vás, Olomoučanů, 
který můžete dát najevo zodpovězením jed-
noduché ankety. 

Další sportovní aktivitou, o níž se v tom-
to čísle Olomouckých listů dočtete, je me-
zinárodní  florbalový turnaj. V Olomouci 
sehrají svá utkání čtyři nejlepší světové 
ženské reprezentace. Jsem si jistý, že si tuto 
atmosféru vychutnají i Olomoučané a naše 
město se ukáže opravdu jako vůči sportu 
velmi přátelské.

Následující stránky samozřejmě infor-
mují o řadě dalších aktivit a událostí, do-
čtete se tak například o nejvýznamnějších 
investičních akcích roku. 

Přeji příjemné čtení a hlavně pohodové 
prožití následujících únorových dní. 

Martin Major,
1. náměstek primátora města Olomouce

EDITORIAL
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Tříkrálová sbírka je sečtena
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Řídící výbor ITI Olomoucké 
aglomerace vypsal historic-
ky první výzvu, v níž našly 
uplatnění i projektové zá-
měry Olomouce. 
Do obnovy kulturních pa-
mátek spadají obnova areá-
lu poutní baziliky Navštívení 
Panny Marie na Svatém 
Kopečku (celkové výdaje 
činí 123,3 milionu, dotace 
104,8 milionu korun) a ob-
nova kostela svatého Mořice 
v Olomouci (celkové výdaje 123 milionů, 
dotace 104,5 milionu korun). 
Modernizace tramvajové dopravy se 
v Olomouci týká opravy trati v ulici 1. máje 
(celkové výdaje 45 milionů, dotace 38 mi-
lionů korun).
Pořízení dopravní řídící ústředny (celkové 
výdaje 35 milionu, dotace 29,7 milionu 
korun).  
Náklady na inteligentní parkovací systém 
na Svatém Kopečku činí 8,5 milionu, z toho 
dotace bude 7,2 milionu korun.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Dva týdny procházeli ulicemi olo-
mouckého děkanátu tři králové – Kašpar, 
Melichar a Baltazar, aby zvěstovali ra-
dostnou zprávu o narození Spasitele a zá-
roveň prosili o finanční dar pro potřeb-
né. Navštívili domácnosti i významné 
instituce. Všude, kam zavítali, přinesli 
požehnání a příležitost spolupodílet se na 
pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi. Cha-
rita Olomouc děkuje všem dárcům, kteří 
věnovali na pomoc potřebným téměř mi-
lion a půl korun.

Na území Olomouckého děkanátu, 
který zahrnuje město a 34 blízkých obcí 
se do sbírky zapojilo přes 1 300 dob-
rovolníků koledníků. Celkový výtěžek 
v olomouckém děkanátu činí 1 437 034 
korun. „V letošním roce nás potěšilo 
především velké nasazení a ochota dob-
rovolníků vydat se přes všechny mrazy 
do ulic a koledovat pro potřeby chudých. 
Díky těmto koledníčkům mají všichni 
lidé dobré vůle možnost zakusit spolu 
s námi radost z pomoci člověku v nouzi. 
Dárci byli letos opět velmi štědří, tímto 
jim srdečně děkujeme, každé darované 
koruny si vážíme,“ uvedla Terezie Tá-
borská, koordinátorka Tříkrálové sbírky 
Charity Olomouc.

Výtěžek poputuje v rámci přímé po-
moci k jednotlivcům a rodinám v akutní 
krizi a na podporu seniorů za účelem zvý-
šení dostupnosti pečovatelské služby pro 
lidi s tělesným a duševním hendikepem. 
Podpořeno bude i neformální předškolní 
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vy-
loučením. (red)

Tříkráloví koledníčci Foto | VP

 www.olomouc.eu

Navrhněte osobnost 
volnočasových aktivit pro 
děti a mládež roku 2017

Děti, mládež, rodiče, prarodiče, ka-
marádi a další občané města, ale také ko-
lektivy či organizace mohou podávat do 
28. února 2017 písemné nebo elektronic-
ké nominace na udělení titulu

„Osobnost volnočasových aktivit 
pro děti a mládež roku 2017“

Titul bude předán během slavnostní-
ho vyhlášení v úterý 28. 3. 2017 v Morav-
ském divadle Olomouc.

Navrhovat osobnost na udělení titulu 
mohou Olomoučané bez ohledu na věk, 
tedy děti, mládež, rodiče, prarodiče, ka-
marádi, ale také kolektivy či organizace. 
Nominace lze podávat do konce února pí-
semně nebo elektronicky.

Návrh musí obsahovat: základní 
údaje o nominovaném (jméno, příjmení, 
titul, adresa bydliště, příp. telefon nebo 
e-mail) zdůvodnění nominace (oblast 
činnosti nominovaného, přínos pro děti 
a mládež, nejvýznamnější úspěchy, zá-
sluhy apod.) jméno, příjmení, titul a ad-
resa navrhovatele.

Písemné nominace zasílejte v obálce 
označené „Osobnost volnočasových akti-
vit“ na adresu:
Magistrát města Olomouce 
odbor školství
Palackého 14, 779 11 Olomouc.
Elektronicky lze nominaci zaslat na 
e-mail dana.halova@olomouc.eu.

Kluziště zmizelo,  
jak to chcete příště?

Už řadu let patří zejména k prosinco-
vé nabídce centra Olomouce jedinečná 
možnost bruslení pod širým nebem. Olo-
moučané už bruslili na mobilním kluzišti 
umístěném na Horním a posléze na Dol-
ním náměstí. 

Umístění kluziště v městské památko-
vé rezervaci však v poslední době vyvolalo 
i kritické hlasy. „Mobilní kluziště je tradič-
ní a nedílnou součástí věhlasných olomo-
uckých Vánočních trhů. Je pro nás důleži-
té znát názor Olomoučanů i návštěvníků 
města na to, jak se jim možnost bruslení 
v historickém centru města líbí,“ vysvětlu-
je náměstek primátora pro kulturu Pavel 
Urbášek.

V jaké podobě má 
tradice bruslení pod širým 
nebem v centru Olomouce 

pokračovat?
Pro další rozhodování potřebujeme znát 

i názor veřejnosti. Řekněte nám ho a odpo-
vězte na několik otázek v anketě na webo-
vých stránkách města.

Přímo k anketě se dostanete také pro-
střednictvím QR kódu, který načtete  ve 
vašem mobilním telefonu do konce února.

 (red) www.olomouc.eu/anketa-kluziste
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Akce
měsíce

100 000 KčSleva až

800 110 800 Volejte zdarma 
denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

Půjčte si 100 000 Kč
a splácejte  

jen 80 000 Kč

za80100

U NAŠICH PARTNERŮ PRO VÁS  
ZÍSKÁME NEJVÝHODNĚJŠÍ  
PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

OLOMOUC  
Lipenská 58
PO–NE   9:00–21:00

Akce „Akce měsíce“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva. Akce platí od 1. 2. 2017 až do 28. 2. 2017. Akce „Půjčte si 100 tis. Kč a splácejte 
jen 80 tis. Kč“ platí pro vozy s cenou nad 150 tis. Kč a s rokem výroby od 2007 při financování na úvěr u vybraných produktů. Podmínkou je akontace od 0 % do 40 %, min. financovaná 
částka 100 tis. Kč a doba splácení úvěru alespoň 36 měsíců. V rámci akce zákazník obdrží na ruku částku 20 000 Kč, kterou lze použít ke splacení úvěru. Reprezentativní příklad: Cena vozu: 
280 000 Kč. Akontace 56 000 Kč. Částka akontace hrazená zákazníkem 56 000 Kč. Částka vyplacená zákazníkovi zpět 20 000 Kč. Financovaná částka 224 000 Kč. Doba splácení 60 měsíců. 
Splátka 4672 Kč. RPSN 9,71 %. Úrok 9,2 %. Celková částka splatná spotřebitelem 280 320 Kč. Jednotlivé akce nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami, ani je nárokovat zpětně.

Vybírejte až z 8000 kvalitních vozů! 
Největší výběr v ČR.
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Z důvodu výskytu ptačí chřipky 
v Olomouci reaguje Odbor životního 
prostředí Magistrátu města Olomouce 
na dotazy občanů. Zde najdete odpovědi 
na nejčastější otázky i doporučení, jak 
postupovat v konkrétních případech. 
Odpovídá vedoucí OŽP Petr Loyka.

Jak postupovat při nálezu většího 
počtu uhynulých ptáků?

Při nálezu pěti a více uhynulých ptáků 
nebo i jednotlivých uhynulých vodních 
ptáků či dravců je nutné vždy kontakto-
vat Krajskou veterinární správu pro Olo- 
moucký kraj na čísle 720 995 206.

Je možné na území města 
přikrmovat i nadále ptáky do 
krmítek, nebo je nutné krmítka 
odstranit?

Není jediný důvod, proč by měla být 
krmítka odstraňována. Přikrmovat ptá-
ky do krmítek je možné bez obav, stejně 
tak není důvod k odstraňování ptačích 
budek. Není nutné mít strach z nákazy od 
volně žijících ptáků.

Jaká opatření připravuje město 
k snížení počtu holubů?

Odbor životního prostředí zvolil tyto 
základní účinné metody:
Odchyt holubů do speciálních za-
řízení je velmi účinná metoda. Tuto 
činnost včetně jejich likvidace může pro-
vádět pouze oprávněná osoba.
Řízený lov (odstřel) holubů je druhou 
významnou metodou. Lov holubů dle 
možností daných zákonem o myslivosti 
provádějí členové mysliveckých sdruže-
ní, popř. jednotliví myslivci.

Jaká opatření mají provést 
majitele nemovitostí v lokalitách 
se zvýšeným výskytem holubů?

Je třeba především holuby nekrmit. 
Dále je velmi důležité řádně uzavřít 
střešní (půdní) prostory. K zameze-
ní přítomnosti holubů je možné využít 
i hrotový ochranný systém nebo ochran-
né „sítě“ proti vniknutí ptáků.

Mohou si majitelé domů zajistit 
odchyt holubů samostatně?

Odchyt holubů může provádět pou-
ze oprávněná osoba. V případě zájmu 
vlastníka domu lze samozřejmě zajistit 
kontakt na osoby nebo firmy provádějí-
cí odchyt holubů. Informaci podá paní 

Miluše Příkazská, odbor životního pro-
středí, telefon 588 488 347.  (red)!

Labutě na řece Moravě u Kojeneckého ústavu  Foto | čtenářka Michaela Teplá
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Protipovodňová opatření posuzuje ministerstvo

Protipovodňová opatření města Olomouce 
a připravovaná realizace II. B etapy v centru 
města patří k nejvyšším prioritám Povodí 
Moravy. Pro státní podnik představuje 
největší investiční akci od povodní v roce 
1997. Po přípravě území a nábřežních 
zdí půjde o výstavbu mostů přes Moravu 
v ulicích Komenského a Masarykova. 
V současné době se zadávací dokumentací 
zabývá ministerstvo zemědělství. 

Policisté z Olomouce získali ocenění za pracovní úspěchy
Každoroční slavnostní vyhlášení nej-

lepších policistů a občanských zaměst-
nanců územního odboru Olomouc se letos 
konalo 11. ledna. V prostorách olomouc-
ké radnice převzalo ocenění za pracovní 
úspěchy roku 2016 celkem 22 policistů, 
3 policistky a 1 žena zaměstnaná jako ob-
čanský zaměstnanec.  Medaile Za věrnost 
1. a 2. stupně si z rukou policejního prezi-
denta Tomáše Tuhého převzalo 9 policistů 
a 1 policistka. 

Zvláštním oceněním byla medaile ře-
ditele Krajského ředitelství policie Olo-
mouckého kraje 2. stupně, kterou pře-
vzal vedoucí Odboru ochrany Magistrátu 
města Olomouce Jan Langr. Medaile mu 
byla udělena za nadstandardní spolupráci 
s Policií České republiky, Krajským ředi-
telstvím policie Olomouckého kraje, pře-
devším pak s územním odborem Olomouc 
na úseku prevence kriminality a zajišťová-
ní veřejného pořádku a bezpečnosti.   (red) Slavnostního ceremoniálu na olomoucké radnici se účastnili nejen zástupci policie, ale i města a integrovaného záchranného systému Foto | Policie ČR, UO Olomouc

K přípravě a realizaci Povodí Moravy 
přistupuje uvážlivě a zodpovědně a sna-
ží se v přípravné fázi vyloučit jakékoli 
problémy. Zástupce města Olomouce 
o aktuálním stavu přípravy informovala 
na společném jednání na začátku ledna 

v Olomouci investiční ředitelka Povodí 
Moravy, s.p., Martina Doleželová.

Povodí Moravy, s.p., na počátku 
ledna 2017 nechalo doplnit obsah do-
kumentace, která je součástí zadáva-
cí dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby. S ohledem na skutečnost, že 
se jedná o velmi rozsáhlý a kompliko-
vaný projekt, podrobil státní podnik 
dokumentaci stavby expertize, z níž 
vyplynula rizika, která - pokud by se 
přenesla do následujících kroků přípra-
vy a realizace - by představovala vážné 
ohrožení realizace stavby. Proto Povo-
dí Moravy, s.p., tato rizika eliminovalo 
již ve fázi projektu stavby. Nedostatky 
projektu, z něhož rizika plynula, byly 

přepracovány. Jednalo se zejména o po-
drobnost projektu ražby štoly a technic-
ké řešení opěrných stěn.

Po doplnění dokumentace v polovi-
ně ledna státní podnik odeslal zadávací 
dokumentaci na Ministerstvo zeměděl-
ství ke schválení. Po jejím odsouhlase-
ní  požádá o přidělení dotace. Jakmile 
bude dokumentace schválena a vydá-
no rozhodnutí o dotaci, vypíše Povodí 
Moravy výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, které by mohlo být dokončeno 
letos na podzim. Předpokládaný termín 
zahájení přípravných stavebních prací 
prací je podzim 2017.  (red)

www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

Protipovodňová opatření se budou týkat řeky Moravy v centru města  Foto | čtenář František Valčík
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Město získalo dotace na stavbu 
cyklostezek

Úředníci poradí jak podnikat na úplném 
začátku i jak podnikat v zahraničí 

Propojení dálkové Jantarové cyklotrasy 
a cyklistických tras v Olomouci v okolí 
Jeremenkovy ulice a také cyklistické 
spojení mezi Týnečkem a Chválkovicemi. 
To jsou cíle dvou připravovaných projektů, 
na které se městu podařilo získat dotace. 

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 50% 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 98% 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

Jednotná kontaktní místa (zkráceně 
JKM) jsou pracoviště, která bezplatně 
nabízí informace o možnostech podniká-
ní jak v České republice, tak v  zemích EU, 
EHP a Švýcarské konfederace. Působí 
při obecních živnostenských úřadech ve 
všech krajských městech, včetně hlavní-
ho města Prahy. 

Obrátit se na něj mohou nejen začáteč-
níci v podnikání, kteří se mají zájem po-
drobně seznámit se všemi povinnostmi, 
které se k podnikání v České republice 
váží, ale i podnikatelé, kteří se zajíma-
jí o možnost podnikání v jiných zemích 
EU, EHP či Švýcarské konfederace.  Sou-
časně mohou služeb pracoviště využít 

i zahraniční poskytovatelé služeb, kteří 
uvažují o dlouhodobém podnikání v Čes-
ké republice. JKM poskytuje informace 
k podnikání i v anglickém jazyce. 

Pracoviště JKM v Olomouci je zájem-
cům k dispozici v pracovních dnech, kro-
mě pátku. Bližší informace o úředních 
hodinách lze nalézt na webové stránce.
JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO
Magistrát města Olomouce
Odbor živnostenský
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
e-mail: jkm@olomouc.eu
tel.: 588 488 241, 588 488 238

 www.olomouc.eu/jkm

V prvním případě se jedná o napojení 
dálkové cyklotrasy na existující síť cyklos-
tezek v Olomouci. „Smyslem tohoto počinu 
je především napojení místních komuni-
kací na hlavní cyklistický dopravní uzel 
a tím pádem i podpora udržitelných a envi-
ronmentálně přívětivých forem dopravy,“ 
vysvětlil náměstek primátora Aleš Jaku-
bec. „Nejen v tomto, ale v obou projektech 
se jedná současně o naplňování strategic-
kých cílů Olomoucké aglomerace, protože 
páteřní cyklostezky propojují hlavní města 

této aglomerace a přispívají k lepší mobilitě 
obyvatel měst při cestách do práce nebo do 
škol,“ doplnil náměstek Ladislav Šnevajs. 
Propojení zajistí 230 metrů dlouhá dělená 
stezka pro cyklisty a chodce v Jeremenko-
vě ulici. Včetně výsadby zeleně a instalací 
stojanů na kola vyjde projekt na 3,99 milio- 
nu korun, dotace z Integrovaného regio-
nálního operačního programu a ze státní-
ho rozpočtu by přitom měla činit celkem 
2,53 milionu. 

Cyklostezka mezi Týnečkem a Chvál-
kovicemi zahrnuje komunikaci o délce asi 
630 metrů, náklady dle projektové doku-
mentace činí 5,58 milionu korun. Dotační 
podpora bude činit celkem 3,88 milionu 
korun. 

Obě akce by měly být dokončeny ještě 
v letošním roce.    (red)
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Olomouc letos investuje přes půl miliardy korun. Změn  si všimne každý
Zastupitelé města Olomouce schválili 
rozpočet na letošní rok na svém posledním 
loňském zasedání v prosinci. Z návrhu 
vyplynulo, že město počítá s příjmy ve výši 
2,09 miliardy korun. Na výdaje města ale 
půjde o zhruba 230 milionů korun více. 
Stane se tak díky přebytku hospodaření 
v loňském roce. Velké investice, opravy 
a s nimi související práce spolykají skoro 
přes půl miliardy korun.

Olomouc bude i letos pokračovat v za-
počatých investicích z předešlých let. Na 
ně je určeno zhruba 164 milionů korun. 
Město ale zahájí i zcela nové investice. 
Výdaje na nově zahajované akce před-
pokládáme ve výši téměř 177 milionů 
korun,“ upřesnil investiční náměstek pri-
mátora Filip Žáček. „Je to velkolepý plán 
investičních akcí a já věřím, že se ho po-
daří letos úspěšně naplnit,“ K největším 
investičním akcím budou patřit zejména 
rekonstrukce a úpravy místních komuni-
kací a kolejových svršků tramvajové tra-
tě. Významné částky ale ukrojí i moder-
nizace školských zařízení nebo obnova 
a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě. 

Radnice dostane novou střechu
Začátkem ledna zakrylo část radnice na 

Horním náměstí lešení. Stavební firma se 

Bezbariérové úpravy komunikací - trasa M Opravy chodníků, vjezdů, zastávek MHD, cyklostezky na ulici Střední novosadská 11,6 mil. Kč
Rekonstrukce dětských hřišt Ulice Ručilova, Zikova, Kosmonautů. 2,0 mil. Kč
Domovina - rekonstrukce komunikace Rekonstrukce vodovodu, komunikací a výsadba stromů. 7,3 mil. Kč
FZŠ Hálkova - přístavba učeben II Výstavba jídelny a odborných učeben. 21, 0 mil. Kč
Hamerská ulice - silnice III/4436 + rek. kanalizace Úprava stávajících tras chodníků a vjezdů, nová místa pro přecházení, parkovací stání, oprava kanalizace. 14,6 mil. Kč
Jeremenkova - cyklostezka křížení Jantarové cyklotrasy s místní komunikací ul. Jeremenkova náhradní výsadba dřevin. 5,0 mil. Kč
Nedvězí centrum - dopravní opatření Úprava zastávky MHD, vybudování přechodu, oprava komunikace apod. 7,4 mil. Kč
Lošov, Liškovská - rekonstrukce komunikace Rekonstrukce komunikace, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. 4,8 mil. Kč
MŠ Holečkova - energetická opatření Zateplení celého objektu 20,0 mil. Kč
MŠ Rožňavská - energetická opatření Zateplení objektů a střech jednotlivých pavilonů a realizace nuceného větrání objektů. 16,5 mil. Kč
MŠ Svatoplukova 11 - stavební úpravy Přestavba objektu na školní dílny, mateřskou školu a školní družinu. 17, 92 mil. Kč
Radnice - rekonstrukce informačního centra Rozšíření plochy a modernizace infocentra v přízemí budovy radnice. 1,97 mil. Kč
Tropický pavilon zoo Stavba zbrusu nového pavilonu pro čtyři druhy afrických zvířat. 9,5 mil. Kč
Týneček - Chválkovice, cyklostezka Stavba cyklostezky propojující městské části včetně umístění stojanů na kola." 5,7 mil. Kč
Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inž. sítí Kompletní úprava ulice 1. máje včetně tramvajové trati, komunikace, chodníků, kanalizace, vodovodu 

a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. 
75,5 mil. Kč

V Hlinkách - parkoviště Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy. 1,2 mil. Kč
ZŠ Mozartova - hřiště Modernizace stávajícího hřiště základní školy na moderní sportoviště. 8,77 mil. Kč
ČOV- rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny Výměna strojního zařízení ČOV Olomouc včetně úpravy technologického zařízení. 20,5 mil. Kč
Letiště - kanalizace Rekonstrukce kanalizace v prostoru areálu letiště (Olomouc-Neředín) -  s napojením na tř. Míru. 7,0 mil. Kč
Jihoslovanské mauzoleum 1. etapa Pokračování v rozsáhlé rekonstrukci mauzolea jihoslovanských vojáků v Bezručových sadech. 5,1 mil. Kč
Knihovna Olomouc - oprava střechy Oprava střešní konstrukce a střešní římsy na památkově chráněném objektu. 6,2 mil. Kč
Radnice - vrátnice Rekonstrukce vstupních prostor radnice. 2,13 mil. Kč
Luční ulice - oprava vodovodu a kanalizace Oprava kanalizace a vodovodu, včetně vegetační úpravy okolí. 9,82 mil. Kč
Pítka Horní a Dolní náměstí - 2 miliony Umístění veřejných pítek na obou hlavních olomouckých náměstích z dílny sochaře Ivana Theimera. 2,0 mil. Kč
Radnice - střecha Výměna střešní krytiny, oprava poškozených prvků krovu a sanace staticky narušených částí podokapní 

římsy na budově. 
24,0 mil.  Kč

VYBRANÉ INVESTICE V ROCE 2017        PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

pustila do výměny střešní krytiny, opravy 
poškozených prvků krovu a sanaci staticky 
narušených částí podokapní římsy. „První 

část stavebních prací započala už na sklon-
ku loňského prosince, ty skutečně viditelné 
ale začaly v polovině ledna a potrvají celých 

Stavba nového pavilonu pro africká zvířata ve svatokopecké zoo začala už v prosinci   Foto | KB
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Olomouc letos investuje přes půl miliardy korun. Změn  si všimne každý
Filipa Žáčka, 

náměstka primá-
tora statutárního 
města Olomouce, 
který má v kom-
petenci investiční 
záměry.

Letos probíhá 
rekonstrukce samotné budovy 
radnice. Co vás k tomu vede?

Jde o jednu z nejcennějších olomouc- 
kých památek v samém středu města. 
Stavbu původního kupeckého domu 
městu povolil už Přemysl Otakar II., 
což z budovy dělá nenahraditelné pojít-
ko s minulostí. Jedním z impulsů byla 
potřeba řešit neutěšený stav střechy, 
římsy a některých dalších částí původ-
ně gotické budovy. Do budoucna však 
počítáme i s rekonstrukcí informačního 
centra a vstupu do budovy. Na fasádu 
chceme vrátit také historické sluneční 
hodiny. Naším cílem je uchování objek-
tu pro budoucí generace a zvýšení jeho 
atraktivity jak pro obyvatele města, tak 
i turisty. 

 
Čeká letos zajímavá investice 
také některou z okrajových částí 
města?

Rovnoměrné investování do cent-
ra Olomouce i okrajových částí, které 
mají často charakter svébytných obcí, 
je prioritou současného vedení města. 
Ukázaly to už investice v prvních letech 
našeho volebního období, jako příklad 
bych uvedl novou hasičskou zbrojnici 
v Topolanech. I letos budeme věnovat 
pozornost například Nedvězí, kde chce-
me zvýšit bezpečnost v Jilemnického 
ulici, a Lošovu, kde nás čeká rekon-
strukce Liškovské ulice. Peníze budeme 
směřovat například i do Chomoutova 
a Týnečka. 

 
Vzhled města dotvářejí drobné 
památky místního významu. Do-
stane se letos i na ně?

Velkým tématem letošního a příští-
ho roku je oprava památníků obětem 
I. světové války. Blíží se totiž sté výročí 
od konce tohoto tragického konfliktu, 
který si chce město důstojně připome-
nout. Šlo o událost, která významně po-
znamenala celé 20. století a měla značný 
vliv i na zformování samotné Česko-
slovenské republiky. I letos se budeme 
věnovat opravám kaplí a božích muk 
v majetku města, které jsou pro mnohé 
neodmyslitelnou součástí naší hanácké 
krajiny. Příkladem jsou plány na opravu 
polní kaple v Droždíně nebo na Lazcích 
či kříže naproti hřbitovu v Nedvězí. Naší 
snahou je pečovat o majetek zděděný po 
našich předcích co nejzodpovědněji.

TŘI OTÁZKY PRO...

jedenáct měsíců. Investice, která probíhá 
pod důsledným dohledem památkářů, 
znamená rozsáhlé a technicky náročné sta-
vební práce. Celkové náklady jsou předpo-
kládány ve výši téměř 24 milionů korun,“ 
řekl primátor Antonín Staněk. „S ohledem 
na historickou hodnotu radnice se jedná 
o mimořádnou investiční akci. Prostor, 
který se bude opravovat, patří svou plo-
chou k největším a historickým významem 
k nejhodnotnějším střechám v Olomouci,“ 
komentoval renovaci náměstek primáto-
ra Filip Žáček. Celková půdorysná plocha 
střechy činí úctyhodných 2 023 metrů 
čtverečných. Plocha střechy je rozdělena 
na čtyři základní části v souvislosti se čtyř-
mi křídly radniční budovy.

„S financováním oprav pomůže městu 
dotace z programu Integrovaných terito-
riálních investic (ITI) v předpokládané 
výši 90 procent způsobilých výdajů,“ 
uvedl náměstek primátora Ladislav Šne-
vajs. Ze stejného dotačního programu 
pak město připravuje i další investice, 
které letos promění vzhled Informač-
ního centra a vstup do budovy radnice. 
V nejbližších letech má následovat opra-
va fasády, která by mohla na zdi radni-
ce vrátit i troje původní sluneční hodi-
ny z doby Marie Terezie, a také obklady 
z maletínského pískovce.  (red)

Stavba nového pavilonu pro africká zvířata ve svatokopecké zoo začala už v prosinci   Foto | KB

Významná letošní investice je přístavba FZŠ Hálkova za 21 milionů korun. Podrobnosti na straně 13    Foto |  BM

 www.menimeolomouc.eu
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Představujeme práci Komise městské části Olomouc – Tabulový Vrch
J. Kaštil: Řešíme parkování, ale je to zrnko v trávě

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy

KMČ podle jejich očíslování.
V únorovém vydání představíme

KMČ Olomouc–Neředín.

Z historického a vojenského hlediska 
byl Tabulový Vrch vždy významným 
olomouckým územím. Archeologické 
nálezy jsou výmluvné, unikátní objev 
Archeologického centra z roku 2001 
dokazuje, že v období markomanských 
válek se až sem dostaly římské legie 
a zřídily zde vojenský tábor. Takzvaný 
Tabulák sice býval dříve na periferii města, 
dnes ale vlastně hraničí s centrem a je 
výhodnou lokalitou pro městské bydlení. 
S předsedou KMČ Josefem Kaštilem jsme se 
pídili po tom, co jeho sousedy nejvíce trápí.

Pane předsedo, čím se může KMČ 
Tabulový Vrch pochlubit? Daří se 
vám vycházet vstříc požadavkům 
občanů?

Tabulový Vrch se může pyšnit tím, že je 
to jedna z nejlépe opravených městských 
částí, mluvíme-li o chodnících a silnicích. 
Za poslední roky se nám podařilo na tyto 
opravy nashromáždit více jak 4 milio-
ny korun. V tuto chvíli máme z nashro-
mážděných podnětů od občanů vyřešeno 
více než 85 % ze všech požadavků. Což ve 
srovnání s jinými komisemi dokladuje vy-
sokou realizační úspěšnost. Je to nejspíše 
dáno i tím, že velmi úzce komunikujeme 
a spolupracujeme s obyva-
teli této městské části, a to 
jak prostřednictvím klubů 
seniorů, abychom získavali 
podněty od starších a zku-
šenějších občanů, tak také 
s místními základními ško-
lami a zájmovými krouž-
ky, ale i městskou policií, 
hasiči, Policií ČR a další-
mi místními institucemi. 
Vytvořili jsme publikaci 
nazvanou „Tabulový Vrch 
v proměnách času“, kterou 
rozdáváme na akcích ko-
mise a ve které se dočtete o historii této  
lokality.

Jaké investiční akce vás v nejbližší 
době čekají?    

Nejpalčivějším problémem na sídlištích 
je nedostatek parkovacích míst. Proto v le-
tošním roce dojde k rekonstrukci a rozší-
ření parkoviště mezi ulicemi Foersterova 
a Dobnerova, což bude zároveň spojeno 
s opravou chodníků na obou zmíněných 
ulicích. Dále pro seniory zbudujeme v par-
ku Malého prince šest nových posilovacích 
a udržovacích fitness strojů. A vrhneme 
se střemhlav do projektu získání dalších 
parkovacích míst pro lokalitu ulic Jílová, 
Stiborova a Zelená. Mimochodem v pro-
storu za budovou Telecomu dojde k další 
bytové výstavbě. Pro cyklisty dokončíme 

započatou výstavbu cyklo/smíšené stezky 
v ulici Jílové.

Jaké akce pořádáte pro 
své spoluobčany, jaká 
bývá účast?

Dvakrát do roka pořádá-
me setkání s jubilanty, kteří 
slaví své 75., 80. a 85. vý-
ročí, Pokaždé zveme okolo 
140 jubilantů do reprezen-
tačních prostor radnice, kde 
je pro ně přichystáno kul-
turní vystoupení a význam-
ní představitelé města ná-
sledně předají oslavencům 
dárečky. Další významnou 

akcí, kterou Tabulový Vrch každoročně 
zažívá, můžeme jmenovat například Den 
Tabulového Vrchu, během kterého fotba-
lová mužstva jednotlivých základních škol 
soupeří o poháry, medaile a další hodnot-
né ceny, ale také rodiče a děti mohou prožít 
příjemný den ve znamení soutěží a dal-
ších přichystaných atrakcí, jako například 
bumper ball nebo skákací hrad. Akce se 
vždy zúčastní kolem tisícovky návštěvníků.

Jakými způsoby informujete 
občany o činnosti komise?

Jak jsem již zmínil, komise úzce komu-
nikuje jak s mladými, tak staršími obyvate-
li skrze jednotlivé instituce. Případně také 
skrze jednotlivé akce, které pořádá, ale sa-
mozřejmě na jednání komise dochází často 
občané, které trápí nějaký problém. Jinak 

se snažíme být i moderní a komunikovat 
prostřednictvím internetových stránek 
a samozřejmě přes vitríny, kam umísťuje-
me pravidelně zápisy z jednání, pozvánky 
na akce a kontakt na členy komise.  

 
S jakými požadavky se na 
vás nejčastěji obracejí vaši 
spoluobčané? 

Těch požadavků je skutečně obrovské 
množství, ať jsou to ty jednodušeji uchopi-
telné, kdy jde o prořezání křovin, pokácení 
větví případně celých stromů, které za-
mezují zdravému a spokojenému bydlení. 
Může jít také o opravy či čištění chodníků. 
Ale občas k nám na stůl přistane i žádost 
o odstranění bývalých hasičských nádrží, 
o zřízení nových zastávek či linek městské 
hromadné dopravy. Najdou se i záležitos-
ti bezpečnostního významu, například 
drogové dealerství, rušení nočního klidu 
nebo jiné nepříjemné sousedské vztahy. 
Dlouhodobě nejpalčivější problém však je 
s parkováním, který se snažíme řešit již ně-
kolikátým rokem, zatím ne zcela úspěšně, 
v loňském roce jsme vybudovali asi 40 no-
vých parkovacích míst, ale to je jen zrnko 
písku v trávě.  (red)

Koláž z akcí pořádaných KMČ Tabulový Vrch  Foto | MMOL

Josef Kaštil  Foto | MMOL



11   OLOMOUCKÉ LISTY   |   ROZVOJ MĚSTA WWW.OLOMOUC.EU

INZERCE

Doprava v Nedvězí bude bezpečnější 
Dvě bezbariérová místa pro přecházení 
a nový záliv u autobusové zastávky – takové 
změny se v letošním roce chystají v centru 
místní části Olomouc–Nedvězí. V ulici 
Jilemnická se zvýší bezpečnost chodců 
a doprava bude i pro řidiče přehlednější. Na 
investici ve výši 7,4 milionu korun přispěje 
dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu a ze státního rozpočtu 
přesahující 3,3 milionu korun.

Úpravy na komunikaci II/570 a úpravy 
přilehlých ploch v Jilemnického ulici by 
měly začít na jaře letošního roku. „V rámci 
tohoto projektu vytvoříme jeden bezbarié-
rový osvětlený přechod pro chodce a jedno 
místo pro přecházení. Doufáme, že jasně 
vymezené místo pro bezpečné přecháze-
ní místní frekventované silnice přiměje 
chodce k větší disciplíně a zároveň také ři-
diče k uzpůsobení rychlosti v okolí přecho-
du i místa pro přecházení,“ říká investiční 
náměstek primátora Filip Žáček. 

Společně s přechodem a místem pro 
přecházení zde vznikne také nový záliv 
u autobusové zastávky, tak aby mohla 
projíždějící vozidla plynule pokračovat 
i v případě, že v zastávce stojí autobus. 

Celkové náklady na vybudování 
zmíněných dopravních opatření jsou 

7,4 milionu korun. „Na tento projekt 
nám již byla schválená dotace z Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu ve výši 3,135 milionu korun, 
dalších téměř 200 tisíc korun poputuje 
ze státního rozpočtu,“ doplňuje náměs-
tek primátora Ladislav Šnevajs. Celý 

projekt vhodně dotvoří centrum měst-
ské části Nedvězí, kterému dominuje 
kaple Nejsvětější Trojice z 18. století, 
která prošla v roce 2016 rozsáhlou re-
konstrukcí.  (red)

www.menimeolomouc.eu
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Chválkovičtí sokoli mají nové zázemí

Kollárovo náměstí má být hezčí 
Olomoučtí radní nedávno představili 
aktuální územní studii, která řeší zásadní 
změny podoby Kollárova náměstí 
v samém srdci Olomouce. Mělo by mít 
mnohem důstojnější podobu než nyní, 
kdy je jen obřím parkovištěm, které má 
uprostřed plochu jen zdálky  připomínající 
trávník. Součástí změn je úprava veřejné 
zeleně, komunikací a systému parkování, 
ale i nový umělecký prvek. 

„Naším záměrem je nová koncepce ře-
šení náměstí a rehabilitace prostoru, který 
využívají místní rezidenti i další chodci, 
kteří procházejí mezi významnými měst-
skými třídami nebo například do blízkých 
škol či Čechových sadů,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Aleš Jakubec. Významnou 
změnou bude přestěhování současné plas-
tiky a umístění nového výtvarného díla. 

V současnosti je na Kollárově náměstí 
nefunkční kašna s plastikami slavného so-
chaře Ivana Theimera. Prvotním záměrem 
bylo po dohodě s autorem přemístit jednot-
livé nefunkční fragmenty kašny do Čecho-
vých sadů, následně pak vyplynula potře-
ba dalších úprav celého tohoto veřejného 
prostoru. Jednotlivé prvky Theimerovy 
kašny dostanou nové místo v Čechových 
sadech. „Jedná se o kruhovou zpevněnou 
plochu uprostřed sadů na chodníku nava-
zujícím na Švermovu ulici. Na tomto místě 
koncepce cestní sítě v parku předpokládala 

umístění výtvarného prvku, k čemuž ale 
nakonec nedošlo,“ uvedl náměstek Jaku-
bec. „K přestěhování jednotlivých prvků 
Theimerovy kašny, která vznikla dle jeho 
návrhu v 60. letech minulého století, z Ko-
llárova náměstí na novou pozici v parku by 
mělo dojít už v tomto roce. V rozpočtu po-
čítáme s prostředky na realizaci tohoto zá-
měru. Věřím, že tento krok povede k další-
mu zatraktivnění Čechových sadů,“ doplnil 
jej majetkoprávní náměstek Filip Žáček. 

Novým dominantním výtvarným prv-
kem Kollárova náměstí pak na severní 

Podchod pod nemocnicí 
projde rekonstrukcí

Starý podchod pod Brněnskou uli-
cí bude brzy vypadat mnohem lépe. 
Pomůže mu velká rekonstrukce střeš-
ní i podzemní části podchodu včetně 
úpravy osvětlení. Bude tak prý zajištěn 
bezpečný a bezbariérový přístup k za-
stávkám tramvajové i autobusové dopra-
vy. Rekonstrukce je plánována v tomto  
roce.

„Strategický a velmi vytížený podchod 
pod Brněnskou ulicí je již v nevyhovují-
cím technickém stavu, proto je pro zajiš-
tění bezpečnosti a bezbariérovosti jeho 
komplexní rekonstrukce nutná. Denně 
podchod využívají stovky lidí, kteří do-
jíždějí za prací a službami či se potřebují 
dopravit do blízké Fakultní nemocnice 
Olomouc. Je proto potřeba zajistit těm-
to lidem jistý komfort a bezpečnost,“ 
vysvětluje nutnost investice primátor 
města Olomouce Antonín Staněk. „Nyní 
máme navíc možnost financovat opravy 
s velkým přispěním dotací,“ dodává.

Náklady na komplexní rekonstrukci 
vytíženého podchodu jsou necelých 13 mi-
lionů korun, z městského rozpočtu však 
budou stačit pouze necelé 2 miliony.   (red)

Historická budova sokolovny v Olo-
mouci-Chválkovicích, která pochází 
z roku 1924, se může chlubit zcela novým 
zázemím. Část budovy prošla moderniza-
cí, finančně pomohla i dotace města.

„Výsledkem rekonstrukce v části bu-
dovy zdejší sokolovny je nové sociální 
zázemí. Jsem rád, že k tomu napomohla 
i podpora města v celkové výši 250 tisíc 
korun,“ uvedl při své návštěvě ve Chvál-
kovicích primátor Antonín Staněk.

Budova sokolovny prochází zásadními 
opravami postupně od roku 2009. Bě-
hem té doby se dočkala kompletní výmě-
ny oken a má za sebou náročnou opravu 
stropu včetně statického zajištění krovu. 
„Aktuálně dokončená poslední oprava 
se týkala části budovy pod pódiem, kde 
vznikly moderní toalety. Stavební prá-
ce zahrnovaly i novou trasu kanalizace 
v délce téměř 100 metrů. Bylo to náročné, 
protože jsme infrastrukturu museli vést 
přes venkovní prostor s hřištěm. S vý-
slednou podobou jsme ale moc spokojeni. 
Zcela nové umístění sociálního zázemí 
nám totiž otevírá další možnosti využití 
budovy i venkovního areálu,“ zhodnotil 
stavební práce za téměř 400 tisíc korun 

starosta TJ Sokol Chválkovice Antonín 
Skácel.

Tělocvičná jednota Sokol ve Chválkovi-
cích byla založena v roce 1907. Dnes je sou-
částí Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy 
a více než dvěma stovkám členů nabízí cvi-
čení v oddílech všestrannosti.   (red)

Zkrášlená chválkovická sokolovna Foto | BM

Kašna s plastikami Ivana Theimera je dlouhodobě nefunkční Foto | AJ

straně bude monumentální sloup, věno-
vaný památce olomouckého barokního 
sochaře a donátora Václava Rendera, 
o celkové výšce cca 9,5 metru. Již hotový 
tordovaný dřík, který pochází z marián-
ského sloupu na Dolním náměstí, bude 
opatřen novým umělecky zpracovaným 
soklem a korunou. Autorem novodobých 
doplnění dříku bude opět Ivan Theimer. 
Poblíž památníku by mohlo být také au-
torsky zpracované pítko. (red)

www.menimeolomouc.eu
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Škola Hálkova: Nové učebny a jídelna

UP se zapojí do přípravy 
plánu městské mobility

V olomoucké Fakultní základní ško-
le Hálkova budou mít spoustu prostoru 
navíc. Vyroste tam totiž nová přístavba 
s jídelnou a čtyřmi učebnami. Největší 
investice roku 2017 v oblasti školství však 
začíná demolicí. Investice za 20,5 milionu 
korun odstartovala bouráním stávající 
nízkopodlažní budovy školy. 

„Rekonstrukce Fakultní základní školy 
Hálkova je vůbec největší investicí v rám-
ci resortu školství v letošním roce. Jejím 
výsledkem bude zbrusu nový dvoupodlaž-
ní objekt. Škole přinese skutečně velkou 
a také dlouhodobě očekávanou změnu. 
Význam rozsáhlé rekonstrukce spočívá 
zejména ve vybudování nové výdejny stra-
vy a jídelny, která má nahradit současnou 
nevyhovující jídelnu v prostoru školy, “ 
uvedl primátor Antonín Staněk. 

Do příprav plánu udržitelné mobility pro město Olomouc přibyl nový 
partner. Novinkou je totiž zapojení odborníků z Univerzity Palackého 
v Olomouci. Dosud se přípravou tohoto dokumentu, jehož cílem je bez-
pečnější a šetrnější doprava v kontextu zdravého životního prostředí 
města, zabývali zástupci města a magistrátu spolu s Centrem doprav-
ního výzkumu.

„Univerzitu Palackého vnímáme jako jeden z nejvýznamnějších sub-
jektů v regionu, nejen z pohledu instituce s velkým množstvím zaměst-
nanců a studentů, kteří mají nemalý vliv na mobilitu ve městě, ale i z po-
hledu partnera, který nám může pomoci po odborné stránce s realizací 
projektu,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. Univerzitě proto 
město nabídlo pozici v řídící skupině pro přípravu tohoto materiálu.

Univerzita Palackého nabídku města využila a jako členařídící skupi-
ny nominovala Víta Voženílka z přírodovědecké fakulty. 

Přípravou plánu udržitelné mobility se město Olomouc inten-
zivně zabývá od roku 2015. Plán má umožnit maximální soulad 
mezi potřebami obyvatel a typy dopravy ve městě. „Narůstající do-
pravu v městských a příměstských oblastech plán pomůže učinit 
bezpečnější a šetrnější vůči životnímu prostředí,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Aleš Jakubec.  (red)
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„Stavební práce na nové přístavbě, 
která vznikne ve dvorním traktu základní 
školy, jsou plánovány na jedenáct měsíců. 
Přístavba s jídelnou a čtyřmi odborný-
mi učebnami vyroste v místě stávajícího 
dostavovaného objektu školy. Ten se již 
nyní po zásahu bagrů a stavební techni-
ky pomalu proměňuje ve stavební suť,“ 
vysvětlil princip zahájené investice v ob-
jemu více než 20 milionů korun náměstek 
primátora Filip Žáček. 

Jídelna o celkové kapacitě více než 
120 míst s výdejnou stravy, přípravnou 
a zázemím bude situována v přízemí nové 
přístavby. Druhé patro bude sloužit jako 
prostory pro vzdělávání. Na 90 žáků si 
tak bude po dokončení stavebních prací 
užívat nových učeben pro výuku biolo-
gie, chemie a fyziky i dílen pro praktické 

vyučování. Vyučující pak budou moci vy-
užít nový kabinet. „Zaměřili jsme se ten-
tokrát na investici, která vylepší jednak 
odborné vybavení školy, ale především 
zkvalitní úroveň školního stravovacího 
zařízení. Podmínky stávající jídelny již 
nebyly vyhovující a výstavbu nové stra-
vovny nebylo možné déle odkládat,“ 
objasnil náměstek pro školství Pavel 
Urbášek. 

Fakultní základní škola Hálkova Olo-
mouc je školou s rozšířenou výukou ci-
zích jazyků a s třídami pro mimořádně 
nadané děti. Vyučuje se zde angličtina, 
němčina, francouzština a ruština. Ná-
ročné stavební práce mají trvat do konce 
roku.  (red)

www.menimeolomouc.eu
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Správa nemovitostí je pro město nepostradatelná

Na otázky čtenářů odpovídá ředitel SNO Roman Zelenka

V příštím čísle Olomouckých listů předsta-
víme Moravskou filharmonii Olomouc 
Naším prostřednictvím můžete položit 
otázku řediteli této společnosti. Svůj dotaz 
zašlete na e-mail redakce@olomouckelis-
ty.cz nejpozději do 20. února.

ZEPTÁME SE ZA VÁS

Správa nemovitostí Olomouc, a.s., (SNO) 
byla založena zakladatelskou listinou ze 
dne 22. 11. 2001 statutárním městem 
Olomouc, které je jediným akcionářem. 
Město Olomouc, jako zřizovatel, vložilo 
do společnosti základní kapitál ve výši 
117 000 000 Kč ve formě nemovitého 
a movitého majetku. Tato společnost je 
servisní společností, která se stará nejen 
o byty a nebytové prostory v majetku 
města, ale poskytuje svoje služby i dalším 
soukromým subjektům. 

Jakým způsobem mohu požádat 
o městský byt? Na jakou dobu do-
stanu nájemní smlouvu? P. T.

Aktuální nabídka městských bytů 
k pronájmu je zveřejněna na 
www.sno.cz. Jsou zde k dis-
pozici rovněž pravidla pro po-
skytování nájemního bydlení 
v bytech ve vlastnictví města, 
kde zájemce zjistí veškeré po-
třebné informace. Výběr ná-
jemce z žadatelů je v kompe-
tenci Rady města Olomouce, 
která schvaluje uzavření ná-
jemní smlouvy, poradním or-
gánem rady města je bytová 
komise. Všechny žádosti jsou 
posuzovány individuálně. První nájemní 
smlouva je na zkušební dobu určitou tří 
měsíců, v případě bezproblémového uží-
vání bytu je pak již pravidelně prodlužo-
vána na delší období. 

Chtěla bych získat byt v domě 
s pečovatelskou službou. Jaká je 

kapacita a případně čekací doba na 
tyto byty? J. K.

Byty v domech s pečovatelskou službou 
jsou určeny pro bydlení občanů senior-

ského věku, resp. příjemců 
starobního a plného invalid-
ního důchodu, kteří jsou v zá-
kladních životních úkonech 
soběstační. Přidělování měst-
ských bytů v domech s pečo-
vatelskou službou je v kompe-
tenci Rady města Olomouce, 
poradním orgánem rady 
města je v tomto případě so-
ciální komise. Každá žádost 
získá určitý počet bodů. Ve 
stručnosti lze říci, že nezále-

ží na délce podání žádosti, ale na aktuál-
ní zdravotní, sociální aj. situaci žadatele. 
Žadatelé, kteří jsou již v evidenci vedeni, 
musí svou žádost 1x ročně aktualizovat.   

V našem SVJ nemáme ustanoven 
výbor společenství, nikdo nemá zá-
jem o tuto činnost, panuje v našem 

domě naprosté „bezvládí“. Jak mů-
žeme tuto situaci řešit? J. Š.

Bohužel těchto případů neustále při-
bývá Od 1. 1. 2014 se členem výboru nebo 
předsedou SVJ může stát i osoba, která 
není vlastníkem jednotky v domě, a to za 
předpokladu, že to stanovy dovolují. V pří-
padě nemožnosti zvolit předsedu či členy 
výboru ze stran vlastníků se doporučuje 
stanovy změnit a možnost externího sta-
tutárního orgánu povolit. Naše společnost 
nově nabízí v těchto případech pro SVJ 
i tzv. „výkon služby předsedy“.   (red)

www.sno.cz

Hlavním úkolem olomoucké Správy 
nemovitostí je pro potřeby statutárního 
města poskytovat komplexní služby spo-
jené s užíváním jeho nemovitostí. Jedná 
se nejenom o uzavírání nájemních smluv 
na městské byty a nebytové prostory, ale 
i preventivní údržbu, plánované rekon-
strukce a samozřejmě i případné havá-
rie. Společnost rovněž nahrazuje bytový 
odbor magistrátu a ve spolupráci s byto-
vou komisí zajišťuje i komplexní bytovou 
problematiku města včetně řešení bydlení 
v problematických lokalitách. V majetku 
společnosti je i Hotelový dům, který je 
platnou součástí systému městského ná-
jemního bydlení a je určen pro sociálně 
slabé občany, protože pomáhá v řešení by-
tové otázky lidí, kteří nemají v dané chvíli 
jinou možnost bydlení. K povinnostem 
společnosti bohužel patří i nepříjemné 
záležitosti, a to je ukončování nájmů ne-
platičů, vymáhání pohledávek a exekuce, 
které zajišťuje právní oddělení a zastupuje 

tak vlastníka ve všech stupních soudního 
jednání.

 Ve spolupráci se sociálním odborem 
zabezpečuje provoz bytů zvláštního ur-
čení, kterými jsou domy s pečovatelskou 
službou a bezbariérové byty. 

Pro soukromé subjekty, jakými jsou 
společenství vlastníků jednotek či bytová 
družstva, jsou zajišťovány veškeré služby 
spojené s užíváním domů, jako jsou na-
příklad evidence plateb do fondu oprav 
a úhrady za služby spojené s bydlením, 
roční vyúčtování služeb a dodávek energií, 
sestavování rozpočtu a zprávy o hospoda-
ření, zajištění nejvýhodnějšího pojištění ve 
spolupráci s makléřskou společností nebo 
veškeré právní a účetní služby spojené 
s užíváním nemovitostí.

Správa nemovitostí Olomouc se v sou-
časné době stará celkem o 621 domů 
s 9.616 byty.  (red)

Městské domy  158
Městské nájemní byty 1 516
Městské nebytové prostory 319 
Městské byty v domech s pečov. službou  558
Městské bezbariérové byty 61
Městské zahrádky 216
Spravované byty bytových družstev 456
Spravované soukromé domy 463
Spravované soukromé byty 7 644
Spravované soukromé nebytové prostory 462

SNO V ČÍSLECH
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INZERCE

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

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

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

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

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

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik RV
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Řecké pašije reagují na téma uprchlíků
Vrcholné operní dílo Bohuslava Martinů 
se dočká uvedení na jevišti Moravského 
divadla. A bude u toho režisér Jan Antonín 
Pitínský, tvůrce oceňované olomoucké 
inscenace Pád Antikrista. 

V působivém díle kladoucím velké ná-
roky na sólisty a především na sbor rezo-
nuje v současnosti velmi aktuální téma 
uprchlíků. Premiéra se chystá na pátek 
24. února v 19:00 hodin.

Martinů chtěl původně zhudebnit ro-
mán Nikose Kazantzakise Řek Zorba, 
sám autor mu ale navrhl jiné své dílo 
Kristus znovu ukřižovaný. „Martinů byl 
románem nadšený, korespondoval se 
spisovatelem a sám napsal libreto. Vznik 
opery trval tři roky,“ popsal režisér 

Pitínský. Příběh o obyvatelích řecké ves-
nice, do níž během velikonočních pašijo-
vých her přijdou uprchlíci z jiné vesnice 
zničené nájezdem Turků, zaujal sklada-
tele svou emocionální a duchovní sílou. 
„Martinů ke zhudebnění tohoto textu 
přistoupil už jako zralý autor, který pro-
šel různými kompozičními technikami. 
Dá se říci, že hudba Pašijí nabízí poslu-
chačům výsledek autorova celoživotního 
kompozičního vývoje. Martinů se nechal 
inspirovat - zvlášť ve zhudebnění mod-
liteb - byzantskou hudbou a místy je 
možno zaslechnout i názvuky balkánské 
lidové hudby,“ přiblížil autor hudebního 
nastudování Petr Šumník.  (red)

Režisér Jan Anotnín Pitinský  Foto | MDO

Temná balada Rolanda Schimmelpfe-
nniga z moderního velkoměsta, která zís-
kala Cenu Marka Ravenhilla pro nejlepší 
českou divadelní inscenaci nového textu 
za rok 2014. 

„Když ve městě soumrak padne, 
černé auto jezdit začne, když ve městě 
setmí se, ulicemi velký černý vůz už 

Létající dítě v Divadle hudby 
blíží se a bere si naše děti…“ Šestice 
herců předvádí, vypráví a komentuje 
příběh jednoho listopadového večera, 
kdy se v blíže neurčeném velkoměstě 
koná lampionový průvod. Příběh ná-
hody s osudovými důsledky je zarámo-
ván básnickým vylíčením moderního 
velkoměsta, kde do sebe lidské osudy 

navzájem narážejí jako částice v urych-
lovači v Cernu.

Šest herců v podání brněnského Bu-
ranteatru odehraje 80minutové předsta-
vení v pondělí 6. února od 19 hodin v Di-
vadle hudby.  (red)

 www.olmuart.cz

www.moravskedivadlo.cz

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

ALEXANDROVCI
ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

Zpěvník ruských písní
ke vstupenkám zdarma!

Více informací a vstupenky na

EUROPEAN TOUR 2017 HOSTÉ GIPSY 4 EVER

12. 5. 2017 OLOMOUC 
Zimní stadion — 15:00 a 20:00
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

6. 2., 19:00  Giacomo Puccini – Bohéma.  
 Opera ve čtyřech dějstvích, K 
7. 2., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood.  
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra
9. 2., 19:00  Josef Stelibský, Antonín Procházka – Hledám děvče na boogie  
 woogie. Revuální opereta  
9. 2., 19:00  Woody Allen – Central Park West. Zapomenutý klenot konverzační  
 komedie. Činohra, hrajeme v Divadle hudby, vstupenky můžete zakoupit  
 v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
11. 2., 10:00  V. maškarní karneval pro děti. Ples
11. 2., 19:30  VII. velký divadelní bál. Ples 
12. 2., 19:00  Penelope Skinnerová – Léto na kole.  
 Manželství potřebuje tajemství. Činohra 
14. 2., 19:00  Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patelliére – Jméno.  
 Nepodceňujme sílu rodného listu. Činohra, L  
15. 2., 19:00  Robert Balogh – QUEEN - The show must go on!  
 Příběh o Freddiem Mercurym - rockové legendě. Balet, ST  
16. 2., 19:00  Michail Bulgakov – Mistr a Markétka.  
 Sen končí probuzením nebo smrtí. Činohra, D. 
18. 2., 16:00  Antonín Dvořák – Rusalka.  
 Nejznámější česká opera v tanečním ztvárnění. Balet, rodinné divadlo, ZO 
19. 2., 10:00 Krysáci a ztracený Ludvík – Divadlo D5 Praha. Pohádka, RPP
19. 2., 14:00  Krysáci a ztracený Ludvík – Divadlo D5 Praha. Pohádka, OPP
20. 2., 19:00  Michail Bulgakov – Mistr a Markétka.  
 Sen končí probuzením nebo smrtí. Činohra, A  
21. 2., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne. Mrazivá  
 komedie, která knockoutuje vaše bránice... Činohra, hrajeme v Divadle hudby,   
 vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit  
 on-line.
22. 2., 19:00  Michail Bulgakov – Mistr a Markétka.  
 Sen končí probuzením nebo smrtí. Činohra, C
23. 2., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů.  
 Skoro bleší cirkus. Činohra
24. 2., 19:00  Bohuslav Martinů – Řecké pašije. 
 Opera o čtyřech jednáních v českém  znění. Premiéra, P
25. 2., 19:00  Bohuslav Martinů – Řecké pašije.  
 Opera o čtyřech jednáních v českém znění. Opera, X
26. 2., 16:00  William Shakespeare – Bouře.  
 Z látky, z níž spřádají se sny. Činohra, YO 
27. 2., 19:00  Michail Bulgakov – Mistr a Markétka.  
 Sen končí probuzením nebo smrtí. Činohra, K  
28. 2., 19:00  Giacomo Puccini – Bohéma.  
 Opera ve čtyřech dějstvích, B  
28. 2., 19:00  Woody Allen – Central Park West. Zapomenutý klenot konverzační  
 komedie. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete  
 zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
1. 3., 19:00  Giacomo Puccini – Bohéma.   
 Opera ve čtyřech dějstvích. Senioři -30 %
2. 3., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij – Labutí jezero.  
 Perla klasického baletu
2. 3., 19:00  Woody Allen – Central Park West.  Zapomenutý klenot konverzační  
 komedie. Činohra, hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete  
 zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
3. 3., 19:00  Bohuslav Martinů – Řecké pašije. 
  Opera o čtyřech jednáních v českém  znění, V
4. 3., 16:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů.  
 Skoro bleší cirkus. Činohra
5. 3., 14:30  Antonín Dvořák – Rusalka.  
 Nejznámější česká opera v tanečním ztvárnění. Balet, NO

 www.moravskedivadlo.cz

PREMIÉRA
 ŘÍJEN 2016

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music � eatre International. www.MTIshows.com

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

LIBRETO 
IVAN 

MENCHELL

TEXTY

DON 
BLACK

HUDBA

FRANK 
WILDHORN

AMERICKÝ MUZIKÁL

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti Ticket Art vč. všech poboček CK Čedok.

www.hdk.cz

Nase Praha_92x63_B&C.indd   1 17.01.17   15:59
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10.5.2017 OSTRAVAR ARÉNA

PRESENTS

VSTUPENKY V SÍTI TICKET ART: WWW.TICKET-ART.CZ

20.VÝROČÍ

CELOSTÁTNÍ  
PARTNER

PARTNEŘI
KONCERTU
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

9. 2., 19:00  C3/Neznámý známý Édouard Lalo 
v 9:30  veřejná generální zkouška  
 (vstupenky v podloubí radnice nebo na místě od 9:00) 
 P. I. Čajkovskij Italské capriccio
 É. Lalo  Koncert d moll pro violoncello a orchestr 
 F. Schubert Symfonie č. 3 D dur    
 Sólista  Eduard Šístek  violoncello
 Dirigent  Leoš Svárovský
16. 2., 19:00  A3/Známé jméno, ale jiný hudební nástroj  
 M. P. Musorgskij Noc na Lysé hoře fantazie pro orchestr
 S. Kusevickij Koncert fis moll pro kontrabas a orchestr
 S. Prokofjev Romeo a Julie suita z baletu č. 1 a 2
 Sólista  Indi Stivín kontrabas
 Dirigent  Jaromír M. Krygel
19. 2., 10:30  Nedělní matiné pro děti a rodiče
 Samá voda...
 „Vodní díla“ slavných skladatelů 
 Dirigent  Petr Šumník 
23. 2., 19:00 D3/Proměny české hudby
v 9:30  veřejná generální zkouška  
 (vstupenky v podloubí radnice nebo na místě od 9:00)  
 Z. Zouhar Variace na téma Bohuslava Martinů
 B. Martinů Koncert pro dvoje housle a orchestr
 A. Dvořák Symfonie č. 6 D dur
 Sólista  Bohuslav Matoušek housle
   Jakub Junek housle
 Dirigent  Petr Vronský
2. 3., 19:00 B4/Večer německých romantiků
 J. Brahms Tragická předehra
 C. Schumann Koncert pro klavír a orchestr a moll
 R. Schumann Symfonie č. 4 d moll
 Sólistka  Doyeon Kim (Korea) klavír
 Dirigent  Volker-Schmidt Gertenbach (Německo)

Spolek pro komorní hudbu   
6. 2., 19:00  Kalliopé Trio Prague – A. Vivaldi, F. Chopin. C. Debussy
 Markéta Vokáčová housle
 Jan Zemen violoncello
 Alena Grešlová klavír

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. února – 6. března
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

6. 2., 19:00  DIVADLO HUDBY: Roland Schimmelpfennig: Létající dítě
 Divadlo BURANTEATR, Brno.  VSTUPNÉ 200/150 Kč
7. 2., 18:30  CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje
 Hostem je Radomír Surma, akademický malíř a restaurátor.   
 VSTUPNÉ 50 Kč
7. 2., 19:00  MOZARTEUM: Monsieur Chocolat (Francie 2016, 110 min.)
 FILMART / Současný artový film.  VSTUPNÉ 60/30 Kč
7. 2.,  19:00  DIVADLO HUDBY: Olivy vs. DŽEM Theatre
 Improvizační divadelní souboj. VSTUPNÉ 150/100 Kč
8. 2., 20:00  DIVADLO HUDBY: Jarda Svoboda Solo
 Koncert frontmana skupiny Traband. VSTUPNÉ 150/100 Kč
8. 2., 16:30  ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM: Anna Šubrtová: Nové ve starém – architektura  
 Arcidiecézního muzea Olomouc
 Dílo měsíce – komentovaná prohlídka.  VSTUP VOLNÝ
9. 2., 16:30  ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM: Soukromé ve veřejném
 Galerijní animace pro dospělé. VSTUP VOLNÝ
9. 2., 19:00  DIVADLO HUDBY: Woody Allen: Central Park West
 Moravské divadlo Olomouc, činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
10. 2., 18:30  MOZARTEUM: Lea Vítková zve na... 
 Setkání s Danou Pěnkava Koklesovou.  VSTUPNÉ 50 Kč
11. 2., 19:00  MOZARTEUM: Barokní inspirace    
 Koncert lektorů interpretačního semináře barokní a klasicistní hudby.  
 VSTUPNÉ 100/50 Kč
12. 2., 16:00  DIVADLO HUDBY: Pohádky u krbu   
 Karromato, Soběslav.  VSTUPNÉ 75 Kč
14. 2., 18:00  DIVADLO HUDBY: Fraňo Sabbath Travěnec : Hranický kras
 Ekologický večer. VSTUP VOLNÝ
14. 2., 19:00  MOZARTEUM: Ke vzdálené hvězdě 13: Světlo, dálky, andělé 
 Koncert Marka Keprta a Lichtzwang. VSTUPNÉ 100/50 Kč 
15. 2., 17:00  DIVADLO HUDBY:  Anna Jansová: Andělská křídla  
 Přednáška s komentovanou prohlídkou. VSTUP VOLNÝ
15. 2., 16:00  CAFÉ AMADEUS: Krzysztof Gołuch / V práci
 Vernisáž výstavy fotografií. VSTUP VOLNÝ
18. 2., 14:00 ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM: Veronika Doutlíková:  
 Žehlička + Papír = Anděl   
 Rodinný workshop k výstavě Šumění andělských křídel.  
 VSTUPNÉ 70/35 Kč
20. 2., 19:00  GALERIE W7 a DIVADLO HUDBY: Tři ve dvou – Tamara Conde,  
 Jan Svatoš, Martina Valchářová   
 Vernisáž. VSTUP VOLNÝ
21. 2., 19:00  MOZARTEUM: Nebe nad Berlínem   
 FILMART Arcidiecézního muzea. VSTUPNÉ 60/30 Kč
21. 2., 19:00  DIVADLO HUDBY: R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne 
 Moravské divadlo Olomouc, činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
22. 2., 17:00  MOZARTEUM: Současné křesťanské církve v Česku
 Přednáška Zdeňka Vojtíška. VSTUP VOLNÝ
22. 2., 19:30  DIVADLO HUDBY: Ro(c)kování Jiřího Černého
 Poslechový večer.  VSTUPNÉ 80 Kč
23. 2., 16:30  MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ: Hlava krále
 Workshop pro děti od 6 do 12 let. VSTUP VOLNÝ
23. 2., 18:00  DIVADLO HUDBY: Miroslav Urban: Rus Putinem omytá
 Přednáška z cyklu Světozor.  VSTUPNÉ 30 Kč
27. 2., 18:00  DIVADLO HUDBY: Architektura v rozhovoru: Rostislav Švácha – Pavla  
 Melková   Divadlo architektury. VSTUP VOLNÝ
28. 2., 19:00  MOZARTEUM: Josef Čapek
 Přednáška Ladislava Daniela z cyklu Umělec & člověk. VSTUP VOLNÝ
28. 2., 19:00  DIVADLO HUDBY:  Woody Allen: Central Park West
 Moravské divadlo Olomouc, činohra. VSTUPNÉ 200 Kč 
5. 3., 15:00  ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC: Cesta za andělem
 Komentovaná vycházka pro veřejnost. VSTUP VOLNÝ

 www.olmuart.cz

Arcibiskupství olomoucké zve veřejnost 28. února na prezentaci 
nové sbírky básní „Domov a zázračný svět“ autora Jiřího Koplíka. 
Místem konání je Arcibiskupský palác Olomouc (Wurmova 9) 
a začátek je v 17:00 hod. 

Jiří Koplík je jedním z nejvýznamnějších současných olomouckých 
básníků. V roce 2016 publikoval sbírky duchovní poezie Šťastný 
život a Domov a zázračný svět. Do světa poezie vstoupil roku 1966, 
kdy byla v ostravském kulturním měsíčníku Červený květ otištěna 
báseň s názvem „Naděje“. 

O tři roky později pak noviny Univerzita Karlova otiskly protirežimní 
verše „Odvažuji se“. Básnické sbírky publikuje po roce 1989.

POZVÁNKA 
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Z programu knihovny vybíráme: 

Modrá je dobrá
Trocha masopustního veselí dorazila 

i do oddělení pro dospělé čtenáře v budově 
na náměstí Republiky – únorová výstavka 
knih s modrou obálkou potěší oko, ale tře-
ba nabídne čtenářům i žánr, po kterém by 
normálně nesáhli.

Valentýnské přáníčko
V oddělení pro děti a mládež na náměs-

tí Republiky je možno si vyrobit dáreček 
pro ty, které máme rádi. Valentýnská vý-
tvarná dílnička pro návštěvníky v pátek 
10. února 2017 od 12 do 17 hodin.

Najděte své srdce
V den svátku svatého Valentýna v úterý 

14. února 2017 budou po celé budově kubi-
stické vily pobočky Brněnská rozmístěná 
srdíčka se zamyšlením. Pokud nějaké na-
jdete – je vaše.

Kde ženy vládnou
Pokud vás zajímá, jak fungují společ-

nosti, v nichž vládnou ženy, pak kultur-
ně-cestopisná přednáška Kateřiny Ka-
ráskové je určená právě vám. Na náměstí 
Republiky se v pondělí 20. února v 17 ho-
din můžete těšit například na Zapotécké 
Indiány z jižního Mexika, kde ženy pře-
konávají své muže nejen inteligencí, či na 

nejromantičtější etnikum Mosuy, které 
žije vysoko v Himálajích a vyznává volnou 
lásku. 

Dámský klub – Pohybem  
ke zdraví a kráse

Pobočka Jungmannova pokračuje ve 
svém cyklickém pořadu zaměřeném na 
ženy. Ve čtvrtek 23. února v 16:30 cvičitel-
ka Helena Schleserová erudovaně sezná-
mí přítomné návštěvníky obou pohlaví 
s významem pohybu pro zlepšení či udrže-
ní fyzické kondice a s uměním odpočinku 
a relaxace. 

Kdo si hraje, nezlobí
V době jarních prázdnin od pondělí 

27. února do pátku 3. března (s výjimkou 
středy) je oddělení pro děti a mládež na 
náměstí Republiky otevřeno i dopoledne 
od 9 do 11 hodin. 

Kubismus – umělecká  
revoluce 20. století

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 
2. března v 15:30 hodin se s Mgr. Věrou 
Mičkovou, pedagožkou a autorkou sedm-
desátimetrového gobelínu - repliky Tapi-
serie z Bayeux, můžeme těšit na setkání  
s „– ismem“, který ovlivnil i českou kotlinu.

Z městské knihovny odejdete s taškou 

Tourism Expo: Voxel, cestovatelský festival i exotická kuchyně

www.kmol.cz

M. Harasimová – Mrazivé hry 
Že stalking je opravdu nebezpečná 

hra, poznala spisovatelka Markéta Hara-
simová na vlastní kůži. V úterý 7. března 
v 17 hodin v budově na náměstí Republiky 
si s autorkou budeme nad novým (částeč-
ně autobiografickým) románem povídat 
nejen o pocitech člověka, který se stane 
obětí pronásledování, ale i o depresích, 
které pak následují.

Placenta – strom života
Pobočka Brněnská pozvala do svého 

křesla v úterý 7. března v 17 hodin Lud-
milu Utíkalovou-Martinkovou, lektorku 
předporodních kurzů, poporodních dul 
a zakladatelku Nezávislé asociace zdravé 
poporodní péče. Bude se věnovat dárky-
ni života – placentě, jejímu fungování 
před a po porodu a jejímu následnému 
využití. 

Fotografická sekce se představuje
Až do konce března oživuje budovu na 

náměstí Republiky druhá společná výsta-
va fotografií aktivních členů fotografické 
sekce Vlastivědné společnosti muzejní 
(Zdeněk Vích, Jiří Němec, Karel Hula, Jin-
dřich Flusek, Radomír Kratochvíl, Jana 
Vykydalová, Ladislav Pecha, Dimitrolos 
Krajčí, Jan Drábek). 

www.flora-ol.cz

Knihovna města Olomouce připravila 
pro své uživatele další službu – po oblí-
beném půjčování deštníků si od nového 

roku mohou čtenáři půjčit i plátěnou taš-
ku s logem knihovny na odnos „svých“ 
vybraných knih.  (red)

Výstavnickou sezonu v areálu Výstavi-
ště Flora Olomouc otevře letos opět vele-
trh služeb, cestovního ruchu a aktivního 
životního stylu Tourism Expo. Stane se 
tak nově ve dvou dnech, a to 10. a 11. úno-
ra. Novinek si však pořadatelé dvaadva-
cátého ročníku oblíbené akce připravili 
podstatně více.

„Chtěli bychom, aby se návštěvní-
ci veletrhu nejen dozvěděli, kde mohou 
co zajímavého zažít, ale aby to ve velké 
míře zažili už přímo u nás,“ přibližuje 
záměr organizátorů garantka letošního 
Tourism Expo Hana Zacpálková z olo-
mouckého výstaviště. Veletrh podle jejích 
slov ale samozřejmě opět nabídne na za-
čátku roku také tu nejčerstvější nabídku 
domácích a zahraničních dovolených či 
poznávacích a léčebných pobytů. „Opro-
ti předchozím letům jsme více akcento-
vali zejména nabídku jednotlivých měst 
a obcí, regionů a mikroregionů, a to pře-
devším z Moravy, ale i Čech, Slovenska 
a Polska,“ doplnila Zacpálková.

Návštěvníci se mohou znovu těšit také 
na cestovatelské přednášky či prezenta-
ce cestovních kanceláří, vyhlášení an-
kety 7 divů Olomouckého kraje a silnou 
stránkou letošního ročníku by měl být 
především jeho doprovodný program. 
Koncert s autogramiádou chystá zpě-
vák Voxel, další atrakcí bude cestovatel-
ský festival Kolem světa a pro všechny, 
kdo chtějí ochutnat exotickou, například 
hmyzí nebo šnečí kuchyni, bude připra-
ven gastronomický Extrem food festival 
coby přehlídka netradičních jídel spojená 
s workshopy, ochutnávkami a soutěžemi. 

To ale zdaleka není v rámci letošního 
veletrhu Tourism Expo vše. Chybět nebu-
de ani tradiční závod v parkovém orien-
tačním běhu Olomoucký kufřík, ukázky 
adrenalinových aktivit, taneční vystou-
pení, biketrialové exhibice či závěrečné 
losování vstupenek o hodnotné ceny včet-
ně zahraničních zájezdů.   (red)

Festival netradičních jídel
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Výstava Jindřicha Štreita ukazuje 
život bezdomovců

Přední český fotograf a pedagog Jin-
dřich Štreit, známý svým zaměřením na 
dokumentování sociální problematiky, se 
v posledních letech zaměřil na téma bez-
domovectví. Na počátku loňského roku 
vstoupil mezi šternberské občany bez 
domova a zdokumentoval, jak se jim žije 
bez stálé střechy nad hlavou. Výsledkem 
je soubor 33 fotografií, které budou ke 
zhlédnutí ve společných prostorách ka-
várny Betreka a Bistrá kráva od 1. února 
až do 17. března. Fotografie občanů Štern-
berka, kteří přišli o střechu nad hlavou, 
jsou doplněny fotografiemi lidí bez domo-
va z Olomouce.   (red)

INZERCE
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NÁBYTEK
NA MÍRU – HOLÍNKA

20 let
na trhu

• skříně • kuchyně • postele • matrace
• dětské a obývací pokoje • kanceláře
Bludov 777 743 580
Olomouc 777 743 589
www.nabytek-holinka.cz
e-mail: info@nabytek-holinka.cz

Moravské divadlo Olomouc pokraču-
je v tradici. Divadelní bál v maskách má 
své jedinečné kouzlo a přináší neopako-
vatelnou atmosféru. Jen jedenkrát za rok 
se promění jeviště a hlediště Moravského 
divadla v taneční parket. Jen jedenkrát za 
rok si přátelé divadla mohou zatančit na 
„prknech, která znamenají svět“. Divadel-
ní bál v maskách se každoročně setkává 
s velkým ohlasem a přináší jedinečnou 
příležitost pro neformální setkání umělců, 
inscenátorů a příznivců divadla z řad nej-
širší veřejnosti.

V rámci programu představíme to nej-
lepší z repertoáru souborů činohry, opery 
i baletu. K tanci bude hrát orchestr Morav-
ského divadla Olomouc. Nebude chybět 
ani soutěž o nejkrásnější masky.  (red)

VII. velký divadelní  
bál v maskách

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

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

telefon: 604 310 280, web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
LIA 
Drobnější fenka křížence, věk 
1 rok. I když měla smůlu na 
lidi, je k nim důvěřivá. 
Je nekonfliktní, hravá, miluje 
pohyb. Zvládá vodítko i jízdu 
autem. Fenka je kastrovaná.

Dejte jim, prosím, šanci na lepší život
Pejsci jsou odčervení, odblešení a očkovaní.

BEN 
Je 6letý kříženec knírače 
a labradora. Od štěněte 
živořil přivázaný na řetězu 
jako živý alarm.
Je to přátelský, zdravý 
a hodný pes, který se rychle 
učí novým věcem a který vás 
bude bezmezně milovat. 
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JANA JURÁKOVÁ  telefon: 773 61 73 53, e-mail: jurakova@regvyd.cz

MICHAL NOVÁK  telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz

ANNA BAŽANTOVÁ telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz

KATEŘINA VYBÍRALOVÁ  telefon: 604 929 976, e-mail: vybiralova@regvyd.cz

JINDŘICH MAREK  telefon: 608 769 595, e-mail: marek@regvyd.cz
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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz
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Zahrají jazzmani 
z Veenendaalu

Milovníci dobré muziky mají další 
příležitost, jak si 
rozšířit obzory. 
V pondělí 13. února 
ve 21 hodin vystou-
pí v olomouckém 
Jazz Tibet Clubu 
jazzová kapela z ni-
zozemského part-
nerského města 
Veenendaal „Escalate“, a to společně s olo-
mouckými jazzmany z Blue Apple, kteří se 
představí již ve 20 hodin a kteří měli  již 
dvakrát příležitost vystoupit  na Amatér-
ském jazzovém festivalu ve Veenendaalu.  
Přijďte si poslechnout mladé hudebníky, 
směs jazzu a funku!  (red)

Dopravní Centrum Semafor  
školí seniory

Zoologická zahrada má první letošní přírůstky
Ve vyhlášeném zvířecím parku na Svatém 
Kopečku zase mají o důvod k radosti 
více. Nejen, že se ještě nepřestali radovat 
z tamarínů vousatých, kteří se narodili přímo 
na Štědrý den, ale teď už dychtivě očekávají, 
až budou moci zahlédnout medvíďata 
narozená o čtvrtém letošním dni.

„Poslední radost z přírůstku loňského 
roku nám udělali na Štědrý den tamaríni 
vousatí. Tyto primáty chováme od roku 
2004, kdy jsme přivezli dvě nepříbuzná 
zvířata, samce Liso ze zoo Lisabon a sa-
mici Hope ze zoo Belfast. Zvířata si vý-
borně rozuměla, a jakmile dospěla, do-
čkali jsme se v únoru 2006 jejich prvních 
mláďat. Na podzim loňského roku otec 
uhynul a narození svých posledních mlá-
ďat se už nedočkal. U těchto zvířat má ov-
šem otec výraznou roli při odchovu mlá-
ďat. Po narození je převezme, vozí je na 
zádech a matka je pouze kojí. Tuto funkci 
u nás nyní převzal jejich starší bratr,“ po-
psala, jak si zvířata poradila s nečekanou 
ztrátou, mluvčí zahrady Karla Břečková.

„Prvními letošními mláďaty pak jsou 
dlouho očekávaní potomci mladého páru 
medvědů baribalů narozená 4. ledna. 
Samce jsme jako mladého získali v roce 
2012 ze soukromého zařízení v Belgii. 
O rok později byla k němu pořízena sa-
mička Tracy, která se narodila v roce 2012 
v zemi jejich přirozeného výskytu v Se-
verní Americe. Tato zvířata patří v zoo 
Olomouc mezi mediálně známé jedince. 
V roce 2015 se jejich adoptivními rodiči 
stal filmový štáb České televize natáčejí-
cí další sérii cyklu detektivních příběhů 
s názvem „Detektivové od Nejsvětější 
Trojice“. Narození potomků těchto zvířat 
je pro nás tedy velkou událostí. Vzhledem 
k mládí a nezkušenosti Tracy se snažíme 
poskytnout jí maximální klid, aby došlo 

ke správnému nastartování mateřských 
pudů. Ošetřovatelka se zdržuje v pro-
storu medvědí ubikace jen nezbytně 
nutnou dobu, samice s mláďaty je v sa-
mostatném boxu a více méně spí. Mlá-
ďata zatím nikdo neviděl, ošetřovatelka 

Kurzy pro seniory nabité užitečným 
programem a aktuálními informacemi 
pořádá Centrum Semafor v Legionářské 
ulici. Na účastníky kurzů čekají přednáš-
ky vedené instruktory dopravní výchovy 
i ukázky skutečných dopravních situací.

Pondělky vždy od 14 do 16 hodin pat-
ří seniorům neřidičům v kurzu s názvem 
„NE! smrti na silnici aneb silniční provoz 
a jeho úskalí pro seniory“. Návštěvníci 
kurzu se dozví aktuální informace z do-
pravy a společně s lektory si připomenou 
základní zásady, jak se chovat v silničním 
provozu.

Úterky vždy ve 14 hodin jsou vyhrazeny 
kurzům „Na kole bezpečně aneb cyklisté 

Medvěd baribal
• Medvěd baribal je běžně rozšířeným druhem Severní Ameriky. Jeho původní populace čítaly přes dva 

miliony jedinců, díky nekontrolovatelnému lovu a ničení životního prostředí po evropské kolonizaci klesly asi 
na 200 000 jedinců. V současné době se díky částečné ochraně zvedly a odhadují se na 800 000 kusů. Ročně 
se uloví asi 30 000 baribalů pro trofeje a kožešinu.

• K páření dochází v letních měsících. U medvědů se vyskytuje tzv. utajená březost, kdy se vývoj zárodku na 
několik měsíců zastaví a mláďata se rodí až v zimě v lednu a v únoru v brlohu. Celková doba březosti proto 
trvá okolo 7–8 měsíců, doba vývoje zárodku je asi 2 měsíce. Samice rodí obvykle 2–3 mláďata. Mláďata 
jsou slepá a váží 200–400 g. Teprve po několika měsících začnou opouštět na kratší dobu brloh. Mláďata se 
osamostatňují v jednom a půl roce věku.

• Samice pohlavně dospívají ve 3–4 letech, při dostatku kvalitní potravy i dříve, samci ve 4–5 letech.

ZAJÍMAVOSTI

pouze slyší, jak se ozývají. Nevíme tedy 
zatím ani jejich počet,“ řekla před uzá-
věrkou Olomouckých listů na konci ledna  
mluvčí. (red)

Mláďata medvěda baribala se narodila 4. ledna. Kolik jich je, ošetřovatelé zatím neví Foto | archiv zoo

v silničním provo-
zu“. Každá středa 
od 14 do 16 hodin je 
určena seniorům ři-
dičům v kurzu s názvem „Rozvážně a bez-
pečně aneb silniční provoz a jeho úskalí 
pro řidiče–seniory“. V kurzu si účastníci 
osvěží zásady chování v silničním provo-
zu i nedávné změny zákona o provozu na 
pozemních komunikacích. 

„Všechny kurzy v Centru Semafor jsou 
zdarma a je potřeba se na ně předem při-
hlásit,“ upozorňuje manažer Centra Se-
mafor Josef Línek.  (red)

www.olomouc.eu/semafor

www.zoo-olomouc.cz
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První den otevřených dveří v neziskové organizaci 
„Nekonečná výzva“

INZERCE

návrh inzerce Krajské listy - Olomoucký kraj
formát 1/4 strany (92 x 130 mm)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZAMÌSTNÁNÍ

Práce na hlavní pracovní pomìr, dobrá dopravní 
dostupnost (7 km z centra Olomouce), prémie až 
40% a mnoho zamìstnaneckých benefitù, napø:
- Poukázky Ticket Benefits na volnoèasové 
  aktivity v hodnotì 500 Kè/ mìsíc
- Zamìstnanecký program Vodafone
- Pøíspìvky na stravování
- Výhodné pojištìní a vedení úètu 
  u Èeské spoøitelny, a další výhody.

operátor/-ka výroby, 
seøizovaè, mistr výroby a THP pracovníky

skladnik, manipulant, 

Pro novì rozšíøený montážní závod v Horce 
nad Moravou, hledáme zájemce o pracovní pozice:

Více informací na www.montix.cz

kontaktní telefon: (+420) 775 869 591 
email: personalni@montix.cz

NÁSTUPMOŽNÝIHNED

Založeno v roce 2012

a.s.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZAMÌSTNÁNÍ

operátor/-ka výroby, 
seøizovaè, mistr výroby a THP pracovníky

skladník, manipulant, 
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Nezisková organizace Nekonečná výzva 
představí v rámci svého prvního dne 
otevřených dveří Ateliér soběstačného žití. 
V tuzemsku jde o unikátní zařízení, jehož 
cílem je představit veřejnosti expozici 
umožňující samostatný a důstojný život 
těm, kteří by jinak byli závislí na pomoci 
svého okolí. Součástí programu bude 
prezentace nejnovějších pomůcek pro 
handicapované. Návštěvníci se mohou také 
zúčastnit tvůrčích dílen.

Akce je v plánu 20. února. Právě tento 
den v roce 2007 Organizace spojených 
národů vyhlásila Světovým dnem sociál- 
ní spravedlnosti. Smyslem je připome-
nout potřebu podporovat a rozvíjet so-
lidaritu a vzájemný respekt mezi lidmi. 
K té by rád přispíval i olomoucký Ateli-
ér soběstačného žití. V rámci svého dne 
otevřených dveří seznámí návštěvníky 
s možnostmi péče o lidi s handicapem 
v domácím prostředí a přestaví pomůc-
ky usnadňující život nejen „znevýhod-
něným“, ale i těm, kteří se o ně starají. 
Lidé si tak mohou udělat snazší předsta-
vu, jak lze vytvořit bezpečný domov pro 

ty, kteří by jinak byli odkázáni na trva-
lou pomoc asistentů nebo například na 
ústavní péči. Ateliér soběstačného žití 
bude pro návštěvníky otevřen v Kříž-
kovského ulici 5 v Olomouci v době od 10 
do 17 hodin. 

Součástí programu dDne otevřených 
dveří budou různé terapeutické dílny 

(například výuka kruhových tanců), ale 
i prezentace pomůcek usnadňujících ži-
vot s handicapem. Setkání se mimo jiné 
zúčastní i Tereza Nagyová, která sezná-
mí veřejnost se speciálním prádlem pro 
stomické pacienty. (red) 

www.nekonecnavyzva.cz

Ateliér soběstačného žití ukáže veřejnosti život handicapovaných  Foto | NV

Tohle zní dobře: Uzená Olomouc
Město čeká první ročník venkovního festivalu Uzená Olo-

mouc. Gastronomická akce, na které mohou návštěvníci 
ochutnat kvalitní uzené maso, zabijačkové speciality a další 
delikatesy, v Olomouci v areálu Letního kina zavoní o víkendu 
18. a 19. února. Kromě 
regionálních specialit od 
více než 30 vybraných 
prodejců organizátoři při-
pravili bohatý doprovod-
ný program určený pro 
gurmány i rodiny s dětmi. 
„Hosté se mohou těšit na 
uzenářskou show, porco-
vání pašíka nebo souboj 
jedlíků, kteří budou pojí-
dat vuřtový věnec,“ říká 
jeden ze spolupořadatelů 
Pavel Pichler. K poslechu zahraje harmonikář a dudák. Pro děti 
je připraven dětský koutek, fotokoutek, šifrovací hra, malová-
ní na obličej a výroba soutěžních masek. „Věříme, že nám bude 
přát počasí a zavládne krásná ladovská zima, která k uzenému 
a zabijačkovým pochoutkám neodmyslitelně patří. K zahřátí 
máme pro hosty připravenou polévku, medovinu nebo svařené 
víno,“ vyjmenovává Pichler.

Oba dva dny budou uzenáři soutěžit o pohár Uzené Olomou-
ce, který získá uzenářství s nejvíce hlasy od návštěvníků.

Ke vstupence za 100 Kč dostane každý návštěvník chleba 
s uzeným, recept s kořením a možnost ochutnat uzené od pěti 
uzenářství.  (red)

www.uzenaolomouc.cz
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LEADr: Vybrali studenta UP

www.slunakov.cz

www.p-centrum.cz

Ve Sluňákově bude opět rušno. V sobo-
tu 18. února se od 10 hodin v Domě pří-
rody Litovelského Pomoraví (Sluňákov 
v Horce nad Moravou) uskuteční tradiční 
zimní den pro veřejnost. Tentokrát se za-
měřením na to, co dovedou naše ruce.

Pro děti jsou připravena hravá stanovi-
ště, na kterých si vyzkouší sílu a zručnost 
rukou například při výrobě dřevěné pa-
nenky, domečku pro netopýry nebo vaření 
jablečného kompotu. Jednoduchou for-
mou se naučí základům znakového jazyka 
a rozpoznávání věcí jen za pomocí hmatu.

„Kromě řady tvořivých úkolů si mohou 
rodiče i děti odpočinout u divadelního 
představení O Pračlovíčkovi z repertoá-
ru Divadla Tramtárie,“ dodává Michaela 
Pavlíková, koordinátorka dne pro veřej-
nost. Vstup na akci je zdarma.  (red)

Den tvořivých rukou 
pro rodiny ve Sluňákově Student Univerzity Palackého Jiří Žák 

byl vybrán do celostátní soutěže Hledá se 
LEADr, pořádané organizací Člověk v tís-
ni, která je určena pro mladé aktivní lidi, 
co chtějí měnit svět okolo sebe. Žák se do 
ní přihlásil s projektem sociálně-komu-
nitního divadla spolku Po škole, týkají-
cím se zapojení studentů středních škol 
a seniorů do na míru vymyšlených insce-
nací. Studenti či senioři si tak budou moci 
zažít modelové situace, do kterých se běž-
ně nedostávají. Efekt komunitní insce-
nace je dvojí - vzdělávací, tříbící kritické 
myšlení a zejména u mnohdy osamělých 
seniorů efekt terapeutický. Ve dnech 2. až 
4. prosince 2016 v Praze proběhlo první 
víkendové setkání 20 soutěžících. Ti byli 
součástí podnětných workshopů na téma 
sebeprezentace, argumentačních doved-
ností, projektového managementu nebo 
PR a marketing. V těch soutěžící měli 
možnost rozvíjet své projekty předtím, 

než se soutěž přesune do vyřazování fáze. 
Ta nastane poslední víkend v lednu, kdy 
organizátoři pořádají další workshopy, 
ale poslední den dojde na 3minutové pre-
zentace, během kterých soutěžící musí 
nadchnout pro svůj projekt porotu. Tuto 
a všechny další fáze navíc bude natáčet 
Člověk v tísni a výsledek bude vysílán 
jako seriál na Stream.cz. Vítěz soutěže 
dostane možnost jet na minimálně mě-
síční zahraniční stáž na jemu relevantní 
instituci, odborný dohled a finanční pod-
poru pro jeho projekt.

A co si o soutěži myslí Jiří Žák? „Na 
LEADra jsem se hlásil na poslední chví-
li, ale zkusil jsem to a byl jsem příjemně 
překvapený, že to vyšlo. Kromě skvělých 
workshopů mě nejvíce obohatilo setkání 
s milými a inspirativními lidmi, s nimiž 
bude radost soutěžit.“ (red)

Při doučování si v centru procvičují učivo poutavou formou  Foto | PC   

V rodinném centru U Mloka nyní lidem 
nabízejí programy, ve kterých se dětem 
dostane pomocné ruky. Jedním z nich je 
program Pět P - Pomoc, Přátelství, Pod-
poru, Péči a Prevenci. Dítě se pravidelně 
schází s dobrovolníkem a tráví spolu dvě 
hodiny týdně. „Zázemí mají v P-centru, 
kde společně můžou hrát stolní hry, ping 
pong, tvořit, kreslit nebo chodit ven. Dob-
rovolník je zde v roli staršího kamaráda, 
je dítěti nablízku a ono s ním může po-
čítat.  Dalším programem je pomoc při 
školních záležitostech, kterému říkáme 
Doučování. Dvojice dítě a dobrovolník 
se schází jednou týdně na jednu hodinu 

a společně dělají domácí úkoly nebo pro-
cvičují učivo, které dítě potřebuje. Dobro-
volník pomáhá dítěti, aby se naučilo učit,“ 
říká Jiřina Pončová, vedoucí rodinné-
ho centra U Mloka. V obou programech 
pracují s dětmi dobrovolníci. Podmínkou 
dobrovolnictví je plnoletost, osobnostní 
zralost a zodpovědnost. 

Rodinné centrum U Mloka je součástí 
neziskové organizace P-centrum, spolek, 
a je podporováno Olomouckým krajem, 
statutárním městem Olomouc, Minister-
stvem vnitra a Nadací táta a máma. (red)

Středisko Samaritán pro lidi bez do-
mova nabízí pomoc při řešení problémů 
v oblastech bezdomovectví, nezaměstna-
nosti, závislostí, trestné činnosti, rozpa-
du rodiny či osamocení. 

Samaritán nabízí pomoc 
lidem bez domova

www.olomouc.charita.cz

 www.hleda.se 

Nízkoprahové denní centrum Charity 
Olomouc nabízí zázemí, v němž je mož-
né řešit své problémy. Kromě odborného 
sociálního poradenství mohou klienti vy-
užít základní materiální pomoc ve formě 
stravy, hygieny, výměny šatstva a praní. 
Nabídka služeb je zdarma. 

Zimní provoz v noclehárnách, kdy se 
lidé dostanou do služby už od 17 hodin 
(během letních měsíců až od 18 hodin), 
běží již od 1. listopadu a bude trvat až do 
konce února. Kromě nocleháren mohou 
lidé bez domova zdarma přečkat chlad-
nou noc i na karimatkách v nízkopraho-
vém denním centru.  (red)
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Po celé ČR se už 4 roky pravidelně 
schází několik desítek mužů se svými 
svěřenci, na které čeká kritický moment 
opuštění dětského domova. Patroni do-
spívající kluky podporují v tomto obtíž-
ném životním období a pomáhají jim 
při vstupu do samostatného života. Do 
projektu Patron se mohou zapojit ne-
jen jednotlivci, ale třeba také firemní  
týmy.

„Kluci z dětských domovů jsou větši-
nou dobře hmotně zabezpečeni, ale po 
odchodu často nezvládnou zátěž souvi-
sející s udržením zaměstnání nebo sa-
mostatným hospodařením. Především 
jim ale v životě schází dospělí, na které 
by se mohli s důvěrou obracet. A klu-
kům chybí zejména mužské vzory,“ říká 
k tématu manažer projektu Lukáš Talpa 
z Ligy otevřených mužů.

Patroni se rozhodli dávat mladým 
mužům místo dárků či finanční podpory 
něco mnohem cennějšího, svůj čas.

Řada z nich se rozhodla svým svě-
řencům pomoci ve shánění brigád nebo 
při studiu. Patronem se může stát každý 
muž starší 30 let, který projde úvodním 
školením.  (red)

Patroni pomáhájí klukům 
z dětských domovů 

INZERCE

Oceněná dobrovolnice  
doprovází klienty hospice

Dobrovolník, který si zaslouží po-
zornost. To je paní Marie Čamachová, 
která byla za rok 2016 oceněná cenou 
Křesadlo. Už devět let přináší klientům 
Hospice na Svatém Kopečku blízkost, 
laskavost a opravdovost. Na dobrovol-
nickou službu a poslední cestu člověka 
má jasný názor.

„Jako dobrovolník pod záštitou Mal-
tézské pomoci pracuji od roku 2007. Také 
zásluhou dobrovolnické služby velmi silně 
vnímám, jak málo toho umírající potře-
buje. Sedím u jeho postele, pokud je mu 
to příjemné, držím ho za ruku a umožňuji 
mu, aby vyjádřil své pocity. Povídáme si 
o tom, na co myslí, jestli má nějaké obavy, 
často mi převypráví celý svůj život. Když 
už později nevnímá, pak stačí už jen naše 
přítomnost, třeba s velmi lehkým doty-
kem, který neruší a jenom dává najevo, 
že umírající není v posledních hodinách 
sám. Příbuzní, kterým se podaří být se 
svým blízkým v těchto chvílích, vyjadřu-
jí téměř vždy nejen smutek, ale zvláštní 
silné uspokojení,“ zamýšlí se nad pocity 
umírajících oceněná dobrovolnice Marie 
Čamachová. (red) www.ipatron.cz

Čerstvá držitelka ceny Křesadlo 2016 Marie Čamachová
 Foto | Maltézská pomoc

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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Do mladého kolektivu přijmeme 
řidiče skupiny C+E s chutí do práce

Nabízíme příležitost si vydělat až 40 000,- hrubého, 
k tomu zaměstnanecké výhody, benefity, podíly na zisku 

a možnost profesního růstu. Víkendy volné.

V případě zájmu volejte  
724 374 108, 736 605 768, 724 485 774

J&M TRANSPED s.r.o.
Pavelkova 222/2, Olomouc
e-mail: jmtransped@seznam.cz
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KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA OD 3. BŘEZNA 2017

V S T U P E N K Y  A  V Í C E  I N F O R M A C Í  :  W W W. R O C K Y P R A H A . C Z
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Druhá šance pro vánoční stromečky v Olomouci
Nedávno byly Vánoce a málokdo z nás si 
dnes dokáže představit Vánoce bez krásně 
nazdobeného stromečku. Nechybí snad 
v žádné z českých domácností. Nicméně 
tato ,,živá“ věc, která ještě před nedávnou 
dobou zdobila naše obydlí, je z našich 
domovů už fuč. Nikdo už ji nechce. A lidé 
si říkají: „Tak proč ji tedy nevyhodit?“ Ne! 
Můžeme s tím něco přeci udělat! Naštěstí 
existuje jeden umělecký projekt, který dává 
druhou šanci právě vánočním stromečkům. 
Tak kam s nimi? Šup je pod radnici!

Tento projekt vznikl před sedmi lety 
v Praze a dále se rozrostl do měst: Buku-
rešť, Berlín a Bristol. Letošní ročník se 
odehrává právě v historickém centru Olo-
mouce. Tato volba dalšího využití vánoč-
ních stromků je mnohem estetičtější, než 
je sledovat z oken domů, jak „bezvládně“ 
leží u kontejnerů. 

Tohoto projektu se ujali Michaela Kla-
kurková a Jan Žaloudek za účelem šance 
ozdobit Horní náměstí stromečky z olo-
mouckých rodin. Město Olomouc si tako-
véto zkrášlení rozhodně zaslouží. Zejmé-
na v této přetechnizované době, kdy se ve 
městě už moc přírody v centru nevidí.      

Jak už to tak bývá, názory na tento 
projekt se různí. Jedna půlka Olomouce 

z našeho doslechu si myslí, že tato ,,výsta-
va“ je dobrá jako okrasa a vizuální potě-
šení pro oči. Někdo si myslí, že tímto za-
ujme hlavně mladší generaci, tedy právě 
děti. A další části lidí to může i vadit. Pro-
tože ,,z toho bude nepořádek“. Lidé by ne-
měli zapomínat, že život se skládá z kaž- 
dodenních maličkostí. Jak uvedla jedna 
paní na sociální síti Facebook: „Je to hez-
ké, takové maličkosti mají dělat radost, 

i když jen chvíli. Umět se dívat a vnímat, 
že stromky, které dělaly radost, ještě ne-
končí jen tak u popelnic. Přitom mě napa-
dá, jak vypadaly a jaké dárky „přinesly“... 
za mě je to fajn.“

Karolina Bubeníčková, Sabina Chu-
píková, žákyně 3. ročníku Střední zdra-
votnické školy Pöttingeum v Olomouci 
(redakčně kráceno)

Onko klub Slunečnice 
pomáhá už 15 let

Už patnáct let sdružuje ženy z Olomou-
ce, ale i jejího okolí, např. ze Šternberka, 
Slatinic, Prostějova a dalších míst, které 
onemocněly rakovinou prsu Onko klub 
Slunečnice. Po celou dobu své existence 
vytváří podmínky pro zapojení členek 
klubu do plnohodnotného života prostřed-
nictvím kulturních, tělovýchovných, turi-
stických, relaxačních i vzdělávacích akti-
vit. Vzájemně se také navštěvují i s jinými 
kluby z celé republiky. V loňském roce se 
klub stal i klubem seniorů, jehož zřizova-
telem je olomoucký magistrát. 

Háčkování, které přináší 
dvojí radost

Klientka chráněného bydlení na Zikově 
ulici v Olomouci Františka Vašíčková vy-
rábí háčkované hračky pro děti hospitali-
zované na dětské klinice ve FN Olomouc. 
Dětem je odvezla osobně 18. ledna a byly 
předány na oddělení 21 B a JIHP hemato-
-onkologického oddělení. Paní Vašíková ve 
svém volném čase vyrábí malé háčkované 
hračky, které jsou lehké a pro děti snadno 
uchopitelné.  Jednotlivé postavičky a zví-
řátka vyrábí z vlny a plní je dutým vlák-
nem. Výrobky je možné také prát. „Jsem 
ráda, že mohu svojí zálibou udělat radost 
druhým, zejména dětem,“ dodává Františ-
ka Vašíčková.   (red)

SOZE pomáhá cizincům 
s integrací 

Nevládní nezisková organizace Sdru-
žení občanů zabývajících se emigranty 
(SOZE) funguje v Olomouci už jedenác-
tým rokem. SOZE pomáhá cizincům ži-
jícím v České republice řešit jejich pro-
blémy, nabízí bezplatné sociální a právní 
poradenství v českém i anglickém jazyce 
a pořádá také multikulturní akce pro 
veřejnost.

Další důležitou službou, kterou SOZE 
cizincům poskytuje, je individuální do-
učování českého jazyka za pomoci dob-
rovolníků. Právě doučování češtiny je 
nesmírně důležité pro lepší integraci ci-
zinců do české společnosti. Ti pak mají 
větší šanci najít si práci či získat výše 
kvalifikované zaměstnání. 

V rámci odborného sociálního pora-
denství pomáhá organizace i s překlady 
a vyplněním úředních dokumentů, asis-
tencí na úřadech nebo sociálním a práv-
nímporadenství. Pro veřejnost SOZE po-
řádá přednášky, filmové projekce a další 
akce. Aktuální informace naleznete na 
facebookových stránkách SOZE nebo 
přímo na adrese Ostružnická 28, Olo-
mouc nebo e-mailem: soze.olomouc@
soze.cz (red)

Bližší informace o činnosti klubu a člen-
ství podá Věra Kratochvílová na e-mailové 
adrese 1vera.kratochvilova@gmail.com 
nebo tel. na čísle 723 753 089.  (red)

V rámci čtvrtého ročníku se objevily stromy na Horním náměstí Foto | BM

www.slunecniceolomouc.wgz.cz  www.olmuart.cz  www.soze.cz
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Březen – Tulipánový měsíc
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V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL
PRO VELKÉ I MALÉ

VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová,  
R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,   

V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová, M. Pleštilová a další

Hlavní partneřiGenerální partner Generální mediální partner

Už pátý ročník charitativního projektu 
Tulipánový měsíc, který zviditelňuje 
potřebnost psychosociální pomoci pro 
onkologicky nemocné a jejich blízké, 
bude v průběhu celého měsíce března 
pořádat nezisková organizace Amelie. Pod 
hlavičkou olomouckého Centra Amelie se 
mohou nemocní i širší veřejnost těšit na 
řadu zajímavých akcí.

„Přivolejme s jarem i naději“ je mo-
tto Tulipánového měsíce, projektu, který 
v březnu už popáté realizuje nezisková 
organizace Amelie, z.s. Upozorňuje jím na 
potřebu podpory onkologicky nemocných 
a jejich blízkých nejen v oblasti léčby, ale 
i v oblasti psychosociální pomoci. Zároveň 
nabízí veřejnosti zapojení do akcí, které se 
dějí v Olomouci, Praze, Liberci a ve Stře-
dočeském kraji. V Olomouci bude projekt 
zahájen výzdobou Onkologické kliniky 
Fakultní nemocnice. „Do přípravy jarní 
výzdoby, kterou se pravidelně snažíme 
rozveselit prostory onkologické kliniky, se 
zapojují nejen naši ochotní dobrovolníci, 
ale i žáci a studenti několika místních škol. 
V loňském ročníku Tulipánového měsíce 
se nám z různých škol i školek sešlo něko-
lik stovek veselých výtvorů, těšíme se, že 
letos jich bude ještě více,“ upřesnila Tereza 

Kvapil Pokorná, koordinátorka Centra 
Amelie Olomouc.

Dobrovolníci Amelie zpříjemňují pa- 
cientům pobyt na lůžku i v ambulantní čás-
ti onkologie pravidelně několikrát do týd-
ne. Vedle svých běžných dobrovolnických 
činností zde budou navíc po celý měsíc 
březen připravovat různé tvořivé aktivity 
zaměřené na příchod jara či rozdávat letá-
ky s informacemi o psychosociální pomoci. 

Přímo v Centru Amelie Olomouc při-
pravují Benefiční bazárek Amelie, Arte-
terapeutický workshop a vyvrcholením 
programu Tulipánového měsíce bude be-
nefiční divadelní představení, které připra-
ví studenti a učitelé Církevního gymnázia 
Německého řádu ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže.  (red)

www.amelie-zs.cz 

Nedílnou součástí práce strážníků 
Městské policie Olomouc jsou odchyty 
zatoulaných psů. V roce 2016 strážníci 
řešili 376 a v roce 2015 celkem 440 ozná-
mení o volném pohybu psů. Aby maji-
telé psů předešli zbytečným starostem, 
je dobré učinit určité preventivní kroky, 
které povedou ke snadnějšímu návratu 
čtyřnohého mazlíčka ke svému majite-
li. Nejsnadnějším způsobem je viditelně 
vyznačený kontakt na majitele na obojku 
nebo postroji psa.
Co dělat, když pes uteče:

Pokud je váš pes čipovaný, kontaktujte 
Národní registr majitelů zvířat a nahlaste 
ztrátu, kontaktujte nejbližší veterinární 
ordinace a nemocnice, navštivte cvičiš-
tě, kluby a místa, kde se schází pejskaři,     
obvolejte místní útulky pro zvířata.
Co dělat v případě nálezu psa:

Kontaktujte Městskou policii Olo-
mouc, strážníci psa na místě převezmou 
a předají ho do příslušného útulku. Po-
kud má pes na obojku kontaktní údaje - 
zavolejte majiteli, pokud se k vám přidal 
pes a nevidíte majitele, zkuste nejprve 
chvíli počkat na místě, až poté zvažujte 
další kroky.   (red)

Zatoulaní psi  
zaměstnávají strážníky

www.mp-olomouc.cz 

Hlavní 
mediální partner

Partner 
muzikálu

Partneři Hudebního divadla KarlínGenerální partner 
muzikálu

www.hdk.cz

Stredocech_92x63_CasRuzi.indd   1 13.12.16   14:07
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Juniorský maraton rozběhá 
středoškoláky v Olomouci
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 plném 
proudu!  V Olomouci se ve Smetanových 
sadech poběží v úterý 11. dubna.

Neziskový projekt organizátorů Run- 
Czech běžecké ligy má za cíl rozběhat stře-
doškolské studenty po celé České repub-
lice, což se rok od roku daří více a více. 
Registrace do Juniorského maratonu je 
navíc zdarma. Do Juniorského maratonu 
se může zapojit každá střední škola z Čes-
ké republiky i zahraničí. „Stačí dát dohro-
mady desetičlenný tým, ve kterém musí 
být tři dívky. Každý člen týmu pak běží 
štafetový úsek o délce 4,2 kilometru, do-
hromady studenti zdolají trať celého ma-
ratonu,“ představuje Juniorský maraton 
Bojan Nanković z týmu RunCzech. Dále 
už v podstatě stačí jen přihlásit tým na 
stránkách www.runczech.com/jmc a při-
jet na semifinálové kolo do Olomouce.

Nejlepší týmy ze semifinálových kol 
postupují do finále. To se uskuteční v ne-
děli 7. května v rámci Volkswagen Ma-
ratonu Praha a studentské štafety od-
startují z první řady po boku nejlepších 
světových vytrvalců! „Pro nejlepší týmy 
je to fantastická příležitost, jak si zazá-
vodit s nejlepšími světovými vytrvalci. 
Ti nejrychlejší studenti s nimi doběhnou 
třeba až na Karlův most,“ dodává Nanko-
vić. V  roce 2016 Juniorský maraton v se-
mifinálových kolech přilákal 261 týmů, 
což znamená rekordních 2 610 studentů. 

Organizátoři z RunCzech nicméně doufa-
jí, že tohle číslo nebude konečné!

Každý člen týmu se kromě sportov-
ního zážitku sdíleného v týmu může tě-
šit třeba na tričko, startovní číslo, pitný 
režim, občerstvení, partnerské dárky, 
zajímavý doprovodný program a atmo-
sféru špičkového běžeckého závodu. Ju-
niorského maratonu se kromě studentů 
mohou aktivně zúčastnit i učitelé, kteří 
kromě podpory svého týmu také skláda-
jí svoje týmy – učitelských štafet v roce 
2016 bylo 21.

Juniorský maraton se běží pod záštitou 
hejtmanů zúčastněných krajů i primáto-
rů semifinálových Bližší informace o Ju-
niorském maratonu včetně registračního 

formuláře do semifinálových kol najdete 
na webových stránkách.   (red)

• 261 týmů a 2 610 studentů  
v semifinálových kolech 

• 113 učitelů ve 21 štafetách
• 12 222 naběhaných kilometrů
• 15 810 zapojených studentů včetně 

kvalifikačních a školních kol
• 3 zahraniční týmy
• 13 záštit od krajů a 14 od měst
• 2:3102 – čas vítězného družstva ve finále

LETOŠNÍ MARATON V ČÍSLECH

www.runczech.com/jmc

Vlastní běžecký závod podobný olomouckému půlmaratonu si mohou zkusit středoškoláci už v dubnu Foto | runczech

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ

MĚSTO SPORTU

Akvabely v Belgii získaly pohár
Na květnovém mistrovství České re-

publiky se mladší žákyně z oddílu olo-
mouckých akvabel umístily na výbor-
ném druhém místě, což byl limit pro 
splnění kvalifikace na závody v Belgii, 
kterých se mohou účastnit pouze dva 
kluby z jednoho státu. 

Už pouhá kvalifikace  na tento závod 
byl jeden ze splněných cílů našich tre-
nérek a jejich svěřenkyň. V Kortrijku 
akvabely rozhodně nezklamaly. V závo-
dě jednotlivkyň Debora Dvořáková obsa-
dila desáté místo. Kateřina Krečmerová 
a Nela Peřinová v párech získaly osmou 
příčku. V sólovém představení pak 
Debora Dvořáková skončila pátá. Týmo-
vé vystoupení rozhodčí ocenili jako páté 
nejlepší a vrchol přišel v kombinovaném 
závodě. Děvčata v něm neměla konku-
renci a získala vítězný pohár.  (deš)
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V dubnu se v Olomouci odehrají zápasy  
EURO FLOORBALL TOUR 2017 

Zástupci České florbalové unie (CFbU) 
společně se zástupci florbalového klubu 
FBS Olomouc již před několika měsíci 
navštívili vedení olomoucké radnice se 
žádostí o podporu mezinárodního turnaje 
Euro Floorball Tour 2017. Nyní představili 
vedení města i oficiální logo akce, během 
příštích týdnů začne předprodej vstupenek. 
Tato sportovní akce je prověrkou 
reprezentací 4 nejlepších florbalových zemí 
světa. 

www.fbsolomouc.cz

Diváci tedy uvítají týmy Švédska, 
Finska, Švýcarska a České republiky. 
Třídenní akce zaplní město Olomouc 
fanoušky florbalu nejen z celé České re-
publiky, ale očekáváme také zahraniční 
výpravy fanoušků. „Jsme rádi, že opět 
přicházíme do Olomouce, právě zde totiž 
náš juniorský tým žen v roce 2010 získal 

první bronzovou medaili. Několik hráček 
se tedy vrací na místo, kde začali jejich 
mezinárodní úspěchy ve florbalu. Navíc 
je výborné i celé načasování, akce zapad-
ne mezi projekty a zvýší povědomí o měs-
tě Olomouc, které se na rok 2017 pyšní 
titulem evropské město sportu. Víme, 
že florbal je sport, který si stále získává 
nové příznivce a jejich nárůst je patrný 
právě mezi dětmi. Tomu jsme také při-
způsobili cenu vstupenek, které začínají 
na úrovní 150 korun na celý den, tedy 2 
utkání, a 340 korun na celé 3 dny, tedy 
celkem 6 utkání. Všechny zápasy ode-
hrají týmy ve Sportovní hale Univerzity 
Palackého, která i přes svůj věk nabídla 
pro takto významnou akci dostateč-
né zázemí,“ shrnuje cíle organizátorů 
pan Libor Dinga za sekci reprezentace  
CFbU. 

Vedení města vítá tuto akci, rádo ji 
podpoří stejně jako jiné akce podporu-
jící sport, region a reprezentaci České 
republiky. „Těším se, že se naše město 
opět stane centrem florbalu, vnímám, 
že dětí s florbalkou je vidět čím dál více. 
Sám pravidelně zaštiťuji mezinárodní 
juniorský turnaj ve florbale MORAVIAN 
FAT-PIPE CUP, který se koná vždy na 
začátku září,“ přidává primátor Antonín 
Staněk.  (red)

V Olomouci poměří síly čtyři nejlepší floorbalové země světa Foto | fbsolomouc
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V Olomouci vyrůstají nové naděje juda

RADY OLOMOUČANŮM

Termíny jarních prázdnin v Olomouckém kraji

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
• Přerov – 6. února až 12. února 
• Olomouc, Šumperk, Jeseník –27. února až 5. března   
• Prostějov – 6. března až 12. března   

Inspirace na zimní sezonu

Informace o stavu sněhu na českých horách, předpovědi počasí v lyžařských střediscích a mnoho informací o možnostech trávení volného času na horách:
www.snehove-zpravodajstvi.cz,  www.snow.cz,  www.slunecno.cz,  www.lyzovani.cz,  www.ceskehory.cz 

V případě nouze – Horská služba ČR– non-stop služba SOS: +4201210 

www.horskasluzba.cz 
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V rámci českého juda se letos jednalo 
o první větší turnaj, kde se mezi sebou 
utkali ti nejlepší judisté z celé České re-
publiky v kategoriích do 18 a do 23 let 
a nastartovali tak závodní dráhu v no-
vém roce 2017. Olomoucký Pohár nadějí 
má mezi českými sportovci velmi dobrou 
pověst, což dokazuje hojná účast a vy-
soká konkurence nejen z ČR, ale také 
z mezinárodního, a dokonce i mezikonti-
nentálního pole. Olomoučtí si na domácí 
půdě po tréninkových campech v rakous-
kém Mittersillu a polském Zywieci vedli 
výborně. 

Renata Zachová – 1. místo (U18), 1. místo (U23)
Lukáš Janiš – 1. místo (U23)
Václav Kovář – 1. místo (U23)
Karolína Kubíčková – 2. místo (U18), 1. místo (U23)
Petra Zlámalová – 2. místo (U23)
František Šmehlík – 3. místo (U23)
Vasile Hretu – 3. místo (U18)

VÝSLEDKY OLOMOUCKÝCH JUDISTŮ

,,Turnaj byl díky účasti zahraničních 
hostů z Polska, Slovenska i Indie velmi 
výživný, zúčastnilo se ho kolem 250 ju-
distů. Za nejúspěšnější olomoucký výsle-
dek dne pokládáme vítězství teprve šest-
náctileté Renaty Zachové, která má za 
sebou již několik úspěšných evropských 

i světových šampionátů. Všechny své 
soupeřky porazila jak v kategorii do-
rostenek, tak v kategorii žen,“ prohlásil 
trenér Jiří Štěpán, který nezapomněl 
vyjmenovat i další skvělé výkony svých 
svěřenců.

 Adam Suchánek

V lednu proběhl již 4. ročník turnaje Pohár 
nadějí, který každoročně pořádá Judo klub 
Olomouc.

Daniel Vydra útočí chvatem Tomoe nage v boji o 3. místo Foto | Hana Koudelková



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

PAVEL GRASSE   (ProOlomouc) 

Hodiny už ukazují správně.

Do města chodím po Wolkerové kolem výstavního pavilonu A. Počátkem roku 2016 jsem si 
poprvé všiml, že reklamní otáčivé hodiny ukazují na jednom ze svých čtyř ciferníků o 2 hodiny 
méně. Nu, opozdily se a údržbář nastaví správný čas. Časem jsem ale stále více nabýval dojmu, 
že na hodiny díky reklamám asi nikdo nekouká a  jejich majitel je nechá běžet, jak si samy 
určí. S vědomím, že se nacházejí ve veřejném prostoru, který užíváme všichni, optal jsem se 
příslušného radního, jestli je lze spravit. Pan radní přislíbil, že to prověří, že se podívá do nájemní 
smlouvy, jak je na takový případ pamatováno. Hned mě napadlo, že celá věc nemusí být úplně 
jednoduchá. Přes prázdniny se nic nedělo, a tak s pocitem, že i taková maličkost neprospěje 
dobrému jménu města, připomenul jsem panu radnímu, že hodiny si stále jdou po svém. 
V prosinci jsem už nedoufal, že vlastník hodin časomíru spraví a v předtuše, že bych mohl při 
pohledu na špatný ciferník zmeškat o 2 hodiny začátek blížícího se městského plesu z pohádky 
do pohádky (v pavilonu A), raději jsem panu radnímu fotku zpovykaných hodin poslal. Jde 
přece o maličkost, která by doma zabrala snad půlminutu. Vím ale, že město je mechanismus 
mnohem sofistikovanější. V půli ledna, bezmála po roce, jsem šel opět kolem hodin a byl jsem 
mile překvapen. Snad má na tom zásluhu i ten letošní vydařený pohádkový ples. Měl jsem 
hřejivý pocit, že dobrá věc se podařila, a že snad i já jsem se tak trochu (možná s Rumburakem) 
přičinil o to, že všechny čtyři ciferníky už zase ukazují ten správný čas.

Dobrý počin revize hranic městských částí je možná prvním krokem.
V  lednovém čísle Olomouckých listů mě zaujala informace o  radou schválené úpravě 

hranic městských částí. Ustavená pracovní skupina navrhla úpravy hranic jak z  vlastního 
odborného uvážení, tak z  podnětů komisí městských částí (KMČ). Úpravy pak s  předsedy 
KMČ dohodla. I  když úpravy z  celkového pohledu města byly výrazné, ne všechna místa 
byla, myslím, pozměněna stejně prozíravě. Např. nově upravená hranice mezi Novými Sady, 
Povlem a Olomoucí - západ je vedena středem ulic Schweitzerové a Polské. Přitom se jedná 
o ulice charakterem hlavní a dopravně významné. Veřejný uliční prostor byl tak rozdělen mezi 
sousedící KMČ a  o  jeho fungování, vybavení a  úpravách (např. řešení přechodů) se budou 
muset nerozdílně dohodovat vždy obě KMČ. Z  tohoto pohledu považuji úpravy např. ulice 
Balbínovy za šťastnější, kdy dříve procházela hranice mezi částí Hejčín a Řepčín jejím středem, 
po úpravě přináleží obě strany ulice pod KMČ Řepčín. Z důvodové zprávy plyne, že rada může 
rozhodnout o dalších úpravách hranic městských částí, což je pro mě příslibem, že v započaté 
cestě zlepšování pokladů pro práci KMČ je vedení města rozhodnuto pokračovat.
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JANA JURÁKOVÁ   

Vážení čtenáři, 
pokud nám chcete napsat, můžete buď na e-mail: 
redakce@olomouckelisty.cz, nebo na adresu: Olomoucké 
listy, Horní náměstí - radnice, Olomouc 779 11. Vaše 
připomínky a náměty uvítáme, zpracujeme a předáme 
kompetentním osobám. Za vaše ohlasy děkujeme. 

NAPIŠTE NÁM

Zveme vás na výstavu ... text křížovky ... pořádanou ve dnech 10.-11. 2. 2017 na Výstavišti Flora.
Tajenku křížovky zasílejte do 9. 2. 2017 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 poš-
tovní obálku. Výherce dostane 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: REGIONÁLNÍHO  VYDAVATELSTVÍ. Vylosovaným výhercem je: Vlasta Kulíšková 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 20. 2. 2017, distribuce 6. 3. 2017.

INZERTNÍ MANAŽEŘI

SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY
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Objektivem čtenáře

I na Svatém Kopečku se dají zažít zimní radovánky. Ty zachytil Pavel Procházka.

*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-mailo-
vou adresu redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 20. února. Do předmětu elektronické zprávy, prosím, uveďte „Objektivem 
čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

Jabloňový sad na Nových Sadech v Olomouci. Snímek zaslal Zdeněk Chupík.

7. ledna bylo  -17 °C a odpoledne kolem 13:30 už byla Morava zamrzlá - foto červeného mostu u Kojeneckého ústavu 
zaslal Vilém Figalla.
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Zamrzlou Olomouc vyfotografoval Adolf Utěšený.

Silvestrovský běh na olomoucké Floře. Snímek od Aleny Vinklerové.



INZERCE

Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK

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

originální krabičky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz
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Renault doporučujeRenault doporučuje

Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault 
Scenic: spotřeba 3,4–7,4 (l/km), emise CO2 90–130 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných 
pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

renault.cz

5 let záruka

Rodinný vůz nové generace

Nový

Renault SCENIC

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889
www.renaultdealer.cz

SCENIC-G9-JFA-A4_dealer_CZ.indd   2 11.01.17   10:02

AUTO KUBÍČEK s.r.o.
Zábřežská 74, Šumperk, Tel.: 583 033 531
Holická 24, Olomouc, Tel.: 585 207 555 www.autokubicek.cz
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