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PROSTORY K PRONÁJMU
Statutární město Olomouc nabízí
k pronájmu prostor o celkové výměře
36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67,
bydlení, ul. Jilemnického č. o. 29,
která je součástí pozemku parc.
č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc.
Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce
Magistrátu města Olomouce do 30. 8. 2017.
Žádost o nájem uvedeného prostoru lze podat
do 30. 8. 2017:
- osobně na podatelně Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc,
- písemně na adresu: Magistrát města Olomouce,
odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc.
Bližší informace poskytne odbor majetkoprávní,
oddělení majetkových řízení, Magistrát města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc,
Bc. Kateřina Výskalová, DiS., tel.: 588 488 278, mobil:
604 290 164, e-mail: katerina.vyskalova@olomouc.eu.
V případě zájmu o prohlídku předmětného prostoru
se obraťte na správce společnosti Správa nemovitostí
Olomouc, a.s., pana Ivo Malíka, tel.: 585 238 141,
mobil: 602 776 406, e-mail: ivo.malik@sno.cz.

Oznámení o konání konkurzního řízení
Statutární město Olomouc v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurzní řízení
na pracovní místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace.
Předpoklady uchazeče:
• vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů
• praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů
• znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• znalosti v oboru dané oblasti vítány
Obsahové náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
• doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče
s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem
uchazeče)
• strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
• koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 strany strojopisu (opatřený datem a podpisem
uchazeče)
• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
• originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší
než 3 měsíce)
Termín pro doručení přihlášek:
12. 9. 2017 do 15:00 hodin
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 11. 2017
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně
požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu:
Magistrát města Olomouce, odbor školství, Palackého 14, 779 11 Olomouc
Obálku označte heslem:
„neotvírat - Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Svatoplukova “.

INZERCE

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

Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400
RV1700101/17

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

pro Elenku
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EDITORIAL
Olomoucké léto
je letos plné sportu
Psát o tom, že je léto
takzvaně v plném proudu, by byla hloupost
a oprávněně by to vás,
čtenáře Olomouckých
listů, otrávilo. Ovšem napsat, že letošní
léto je v Olomouci plné událostí a akcí, to
už smysl dává. A nejde jen o akce kulturní, které samozřejmě k Olomouci bytostně patří, protože Olomouc je město stejně
krásné jako kulturní, ale i o akce sportovní. Evropské město sportu prostě letos
opravdu sportem žije.
Sotva skončil mezinárodní tenisový
turnaj ITS Cup, jsou na řadě další sportovní události. V době, kdy píšu tyto řádky, se chystá druhý ročník velmi atraktivního závodu dračích lodí, který oživil dění
na řece Moravě, dosud využívané hlavně veslaři a dalšími vyznavači vodních
sportů, případně ještě Ololodí Kordulkou.
Hned poté přijde další ročník turnaje v pétanque s názvem Mozartovy koule. Současně nás čeká několik dní, zasvěcených silniční cyklistice. Czech Cycling
Tour se zařadil mezi prestižní mezinárodní etapové závody v silniční cyklistce,
a je jen dobře, že jádro závodu je právě
v Olomouci. A to není vše – těšit se mohou
i příznivci atletiky, které čeká další z tradičních sportovních událostí - Hanácká
laťka.
Dodejme, že skvěle začala novou ligovou sezonu i olomoucká Sigma, která ač
nebyla favoritem, vyhrála v úvodním kole
na půdě papírově silnější Mladé Boleslavi.
Za pár dní čekají fotbalisty další těžké
prověrky v podobě Liberce a Plzně, a my
jim držíme palce, aby se podařilo navázat
na úvodní výhru.
Olomouc tedy rozhodně netrpí nějakým letním prázdninovým spánkem, naopak se toho děje víc než dost. Nezbývá
než popřát sportovcům hodně sil i sportovního štěstí a fanouškům co nejvíce zážitků a zábavy. A nám všem krásnou druhou polovinu léta.
Martin Major,
1. náměstek primátora Olomouce

TIRÁŽ
▪ Olomoucké listy, časopis občanů statutárního města Olomouc, periodický tisk. 19. ročník. Vydává statutární město Olomouc – Rada města
Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc, IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Profi-tisk group s. r. o.
▪ Redakční rada: předseda - doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., členové: JUDr. Martin Major, MBA, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.,
Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Dominika Kovaříková, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Marek, Mgr. Radka Štědrá.
▪ Odpovědný redaktor, editor - Martin Hála, tel.: 606 705 044, martin.hala@olomouc.eu, redakce: Mgr. Juraj Aláč – redakce@olomouckelisty.cz,
Petr Vitásek - redakce@olomouckelisty.cz. Sídlo redakce: Olomoucké listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 779 11.
▪ Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma.
▪ Počet výtisků 54 000 ks, vychází 12x ročně. ▪ Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, prosím, hlaste na 773 617 353, e-mailem na
jurakova@regvyd.cz nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele. ▪ Olomoucké listy najdete v elektronické podobě na www.olomouc.eu.
▪ Registrační číslo: MK ČR E 11006. ▪ Toto číslo vychází 7. 8. 2017.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Volnočasové sportovní
aktivity pro veřejnost se
během půlroku setkaly
s velkým zájmem.

Divadlo zahájí novou sezonu
s modernizovaným hledištěm

Štafetového závodu ve
Smetanových sadech se
účastnilo 10 šestičlenných štafet.
Atletické závody na
stadionu Lokomotiva
Olomouc absolvovalo
39 čtyřčlenných štafet.
400 cvičenců přijelo
na Republikovou přehlídku pohybových
skladeb.
Na den otevřených dveří olomouckých sportovišť si tyto prohlédlo
800 návštěvníků.
Na sportovní kvíz v Olomouckých listech (první tři ze šesti dílů) přišlo
1020 odpovědí.
Veletrh olomouckých sportovních klubů si
nenechalo ujít 13 000 návštěvníků.

www.olomoucmestosportu.cz

Odpadové centrum
ve Chválkovicích zaplatí
město pomocí dotací
Finanční prostředky z dotačního programu ministerstva životního prostředí
by měly pomoci při realizaci projektu
Odpadového centra v Olomouci–Chválkovicích. O možnosti čerpání z výzvy ministerstva v rámci operačního programu
Životní prostředí 2014–2020 a následné
navazující výzvy nositele ITI Olomoucké
aglomerace se na červencovém jednání
seznámili radní města.
Projekt odpadového centra představuje výstavbu nového sběrového dvora pro
veřejnost včetně zázemí. Připravovaný
záměr zahrnuje výstavbu haly s třidící linkou, manipulačních a odkládacích ploch
i vybudování zázemí pro zaměstnance
odpadového centra a úložiště odpadu. Ze
současného areálu ve Chválkovicích by
se přejalo zbudované překladiště odpadů s drtičem velkoobjemového odpadu
vybudované v roce 2015 a objekt nové
trafostanice. Provoz areálu znamená
i výstavbu nové technické a dopravní infrastruktury v areálu včetně napojení na
inženýrské sítě. Z dotací by město mohlo
získat 50-60% celkových nákladů.  (red)

www.olomoucka-aglomerace.eu
4

Průběh stavebních prací zkontrolovali koncem července i zástupci vedení města – primátor Antonín Staněk, investiční náměstek Filip Žáček a náměstek pro
kulturu Pavel Urbášek společně s ředitelem divadla Pavlem Hekelou
Foto | BM

Hlediště Moravského divadla prochází
během prázdnin druhou fází revitalizace.
Na opravy zdí, podlah a rekonstrukci
štukové výzdoby vyčlenilo město, které je
zřizovatelem divadla, 6,2 milionu korun.

všechny čalouněné prvky přízemí a balkonů,“ doplnil náměstek Žáček. Budova
Moravského divadla je zapsaná v seznamu
nemovitých kulturních památek. Divadlo
bylo postaveno roku 1830 na místě renesančního domu podle projektu vídeňského
Koncem července už byla hotová nová architekta Josefa Körnhäusla. V minudvouvrstvá podlaha, řemeslníci penetro- lých letech byly každé prázdniny využity
vali a líčili zdi, upravují se štuky. „Detail- pro drobné opravy a úpravy. Divadlo má
opravené toalety, nové
ně jsme se seznámili
šatny i foyer. Po pěti
s postupem prací
Rekonstrukce
letech byla loni znovu
a ujistili se, že termín
a údržba divadelního
zpřístupněna i galerie
dokončení do zahájepod střechou. Revitaní divadelní sezony je
domu je permanentní
lizace hlediště je nejreálný,“ uvedl při konzáležitostí.
větším zásahem za potrolním dni primátor
sledních čtyřicet let.
Antonín Staněk.
„Rekonstrukce a údržba divadelního
„Na opravené podlahy bude položena
nová textilní krytina. Stěny budou opat- domu je permanentní záležitostí. Je třeba
řeny většinou novými tapetami, částečně neustále myslet na divácký komfort a zvymalbou, nová malba bude i na stropech. šují se nároky na servis,“ podotkl ředitel
V hledišti plánujeme nová sedadla, kde divadla Pavel Hekela. K pravidelné letní
v současné době probíhá výběr zhotovite- údržbě patří i každoroční nátěr podlahy na
jevišti, oprava jevištních portálů, výměna
le,“ dodal náměstek Žáček.
Plánovaná křesla by měla být širší a po- lan v provazišti, ale také generální oprahodlnější. Kapacita Moravského divadla se vy hudebních nástrojů. „Všechny opravy
mírně sníží ze současných 452 na 446 míst. a úpravy je možné vykonat pouze v čase
Například v parteru bude o devět sedadel divadelních prázdnin. Proto jsme i letos
méně a po jednom jich ubude i v lóžích. Na- ukončili sezonu o několik dní dříve a noopak 32 nových míst vzniklo v lóži galerie. vou sezonu zahájíme o několik dní později. Věřím, že diváci tyto důvody pochopí
a ocení,“ dodal ředitel Hekela.
Červená barva v hledišti zůstává
Loni do hlediště Moravského divadla
„Materiál čalounění, červený, vysoce
odolný plyš s proměnlivým lomem světla zavítalo více než sto tisíc diváků. Novou
byl již dříve použit na novém čalounění sezónu zahájí divadlo v neděli 10. září slavdivadelní šatny, dveří, zábradlí a paravá- nostním galavečerem a v průběhu roku
(red)
nů galerie. Nyní jej řemeslníci použijí i na uvede 11 premiér. 
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Čerpání dotací v Olomoucké aglomeraci odstartovalo
Nacházíme se ve čtvrtém roce plánovacího
období EU 2014-2020. S velkým zpožděním
se konečně rozjelo čerpání dotací ve většině
operačních programů. To platí i o čerpání
dotací vyčleněných pro Olomouckou
aglomeraci.
Rada města se seznámila a schválila
první Zprávu o plnění Strategie ITI Olomoucké aglomerace za období od 1. 1. 2017
do 30. 6. 2017. Podle náměstka primátora
Ladislava Šnevajse dosavadní čísla ukazují, že většina milníků, které byly nastaveny
pro čerpání a budou hodnoceny na konci
roku 2018, mají naději na naplnění.
Tři desítky konkrétních projektů na
Olomoucku už jsou spjaty s prostředky
z ITI Olomoucké aglomerace. „Na tyto projekty se z prostředků z operačních programů Evropské unie uvolní zhruba 932 milionů korun. Celkově může za toto plánovací období Olomoucká aglomerace uplatnit
až 4,4 miliardy korun,“ zdůraznil primátor
a předseda Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace Antonín Staněk.
Město Olomouc jako nositel integrované
strategie Olomoucké aglomerace je v programovém období EU2014+ odpovědné za
přípravu a realizaci integrované strategie
území Olomoucké aglomerace.

OP

Počet projektů
se souladem

Aktuální čerpání
alokace ITI
(projekty se souladem
po krácení ZS)

Celkem nárok
v rámci OP

Milník 2018
– 27,17 %

IROP

51

1 626 441 000 Kč

906 241 205 Kč

441 904 020 Kč

OPZ

1

115 345 000 Kč

15 300 000 Kč

31 339 237 Kč

OPD

3

855 500 000 Kč

63 404 258 Kč

232 439 350 Kč

OPVVV

2

370 600 000 Kč

174 525 400 Kč

100 692 020 Kč

OPŽP

0

200 000 000 Kč

0 Kč

54 340 000 Kč

OPPIK

0

1 260 000 000 Kč

0 Kč

342 342 000 Kč

Celkem ITI

57

4 427 886 000 Kč

1 159 470 863 Kč

1 203 056 626 Kč

Zdroj | Strategie ITI Olomoucké aglomerace, webová aplikace nositele ITI
Zatímco ITI byla schválena a pomalu
se rozjížděla v roce 2016, v roce 2017 je již
v plném proudu. „První půlrok byl pro nás
příznivý, daří se nám dohánět velké zpoždění v čerpání dotací, způsobené nečinností a politickou nestabilitou na centrální
úrovni,“ vysvětluje náměstek Šnevajs.
Věřím, že se rozjeté projekty podaří včas
realizovat a že stihnou podat žádost o platbu do září příštího roku. Právě na základě proplacených dotací v roce 2018 bude
naše aglomerace hodnocena,“ objasňuje

důležitost rychle se vypořádat s náročnou
administrativou náměstek Šnevajs.
Do poloviny roku 2017 bylo vyhlášeno
celkem 12 výzev za přibližně dvě miliardy
korun dotačních prostředků. Řídicí výbor
ITI vydal již 58 vyjádření o souladu projektů s integrovanou strategií s požadovanou dotací ve výši 1,17 miliardy korun.
Celkově je v ITI alokováno 4,4 miliardy
korun. 
(red)

www.olomoucka-aglomerace.eu

INZERCE

SP ECIÁ LNÍ H O S T:

JAROSL AV SVĚCENÝ

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL
PRO VELKÉ I MALÉ

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ

J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

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

9. 12 .2017 BRNO
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DRFG Arena

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

Hlavní partneři
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Při proměně náměstí Republiky a jeho okolí
přihlédne město k výsledkům ankety
Podoba náměstí Republiky je podle
74 procent respondentů nevyhovující nebo spíše nevyhovující. Spokojeno
s jeho podobou bylo 12 procent respondentů. Takový je hlavní výsledek ankety, která probíhala od 8. června do
10. července.
Lidé se mohli zapojit do úvah k budoucí podobě náměstí Republiky, Biskupského náměstí a navazujících ulic
Křížkovského, Mariánské, Akademické
a Wurmovy. Kromě veřejné diskuze pořádané 19. června se do dotazníku zapojilo více než tři stovky respondentů,
převážně přes online formulář na stránkách města. Odbor koncepce a rozvoje
si cení názorů všech účastníků diskuse.
„Respondenti nejčastěji popisují
dnešní stav tak, že náměstí Republiky neslouží jako náměstí, ale jen jako
parkoviště,“ uvedl náměstek primátora
Aleš Jakubec. Jako negativa lidé vyjmenovali moc aut a málo zeleně. Prostor náměstí podle některých odpovědí
není příjemný pro pěší a chybí jim důvod
k zastavení. Uvítali by zeleň, stín a část
aktivit konaných na Horním a Dolním

náměstí by se mohla přesunout tam.
Jako problematické lidé vnímají špatné
osvětlení, špatný stav vozovky a obležení kašny a míst k sezení bezdomovci.

www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/anketa-nam-republiky

INZERCE

Zemřela Alena Ovčačíková,
spisovatelka a popularizátorka
olomoucké historie

POPRVÉ NAŽIVO
A V ČEŠTINĚ

11.11.2017
OSTRAVA
OSTRAVAR ARÉNA
PŮvodní hudba a texty

scénáŘ

Kevin Del Aguila

WWW.ticket-art.CZ

ADAM NOVÁK

WWW.MADAGASKAR-MUZIKAL.CZ

IÉRA

ŘÍJEN

2017
H U D BA

P Ů VO D N Í T E X T Y

ALAN
MENKEN

GLEN
S L AT E R

LIBRETO

CHERI STEINKELLNER
& BILL STEINKELLNER
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RV1700096/42

PREM

PŘEKLAD A ČESKÉ TEXTY

RV1700097/50

George Noriega & Joel Someillan

vstupenky V SÍTI TICKET ART:

Není mnoho Olomoučanů, kteří by měli tak dobré informace o historii svého města jako Alena Ovčačíková. Historičku,
spisovatelku i političku Alenu Ovčačíkovou znali Olomoučané
v posledních letech především
jako popularizátorku dějin města a hlavní představitelku historického spolku Durancia. Alena
Ovčačíková bohužel 27. května ve věku jednašedesáti let
zemřela.
Absolventka Univerzity Palackého dlouhá léta pracovala ve Státní vědecké knihovně
v Olomouci. Ke knihám měla
blízko, sama jich řadu napsala.
Staré pověsti moravské, Zločiny
a tresty středověku či Pověsti
staré Moravy, to jsou názvy tří
z několika knih, v nichž se doktorka Ovčačíková zabývala jak klasickou objektivní historií, tak
i narativními prameny k dějinám Moravy a Olomouce. Vztah
k Moravě jakožto svébytnému regionu i historické zemi projevovala i coby politička, aktivní zejména v 90. letech i později coby
prezidentka Moravského národního kongresu. Mnoho Olomoučanů se s ní setkalo při oblíbených výpravách na věže katedrály
či do olomouckého podzemí, které pořádala a vedla v rámci aktivit spolku Durancia. 
(red)
AKTUALITY | OLOMOUCKÉ LISTY
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Výsledky ankety použije město při
tvorbě variant konceptů studie. Tyto varianty budou také diskutovány a veřejnosti
představeny na počátku října. 
(red)

10.04.17 11:38

Ve městě přibude deset stanovišť
pro sběr elektrospotřebičů
Z dvaceti na třicet sběrných míst se rozroste
zpětný odběr elektrozařízení, který na
území města zajišťuje kolektivní systém
Asekol. „Režim nakládání s vysloužilými
elektrospotřebiči přispěl ke zvýšení počtu
zpětně odevzdávaných elektrospotřebičů
i ke značné finanční úspoře za jejich
odstraňování,“ potvrdil náměstek
primátora Aleš Jakubec.
Místa zpětného odběru byla zřízena ve
sběrných dvorech, které provozují Technické služby a pro zvýšení komfortu obyvatel města také prostřednictvím dvaceti stacionárních kontejnerů, se sběrem
všech drobných elektrozařízení. Rozmístěny byly především v okrajových městských částech. Nyní tak bude v Olomouci
o deset kontejnerů více.
„Olomoučané patří už dlouhodobě
mezi vůbec nejsvědomitější v třídění
odpadů, což potvrdily i poslední výsledky celostátní soutěže obcí O křišťálovou
popelnici za rok 2016, kde se Olomouc
znovu probojovala mezi finalisty. Naším
cílem je projekt třídění odpadů i nadále
inovovat tak, aby byl pro obyvatele stále komfortnější. Toho dokážeme docílit
právě rozšiřováním sběrných nádob blíže
k jejich místu bydliště nebo umísťováním

do míst, kde je největší koncentrace obyvatel,“ zdůraznil primátor města Antonín
Staněk. 
(red)

NOVÁ STANOVIŠTĚ:

ul. Kubatova, Na Letné, Karafiátová,
Kmochova, Horní lán,
I. P. Pavlova, Na Střelnici, Janského,
tř. Svornosti, křižovatka ulic
Pionýrská a Čajkovského

Recyklojízda objasní třídění baterií
Veškeré informace o recyklaci baterií
doslova přiveze tým Recyklojízdy 2017. Na
Horní náměstí v Olomouci dorazí tříčlenný
tým v úterý 12. září a ve svém infostánku
zájemcům objasní vše ohledně recyklace
baterií. Domů si mohou lidé odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií
v domácnosti.
Na cestě napříč republikou se tým Recyklojízdy zastaví na Horním náměstí
12. září od 12:00 do 12:30, poté bude pokračovat do Lipníku nad Bečvou. „Náš
tříčlenný tým si dal za cíl projet Českou
republiku od západu k východu, aby podpořil třídění a recyklaci baterií. A jak jinak
než na kolech na baterky. Na elektrokolech
hodláme zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždíme v úterý 5. září z Aše a končíme 14.
září v Bukovci, nejvýchodnější obci republiky. Celou akci děláme především proto, že

chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom,
že i když se někomu mohou zdát baterky
malé, do koše rozhodně nepatří,“ vysvětluje Eva Gallatová, která je členkou týmu Recyklojízdy a zároveň zastupuje neziskovou
společnost ECOBAT. Ta v České republice
už 15 let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
přenosných baterií. Projektem Recyklojízda ECOBAT také podporuje Evropský den
recyklace baterií, který připadá na 9. září.
Zapojit do projektu Recyklojízda se
mohou i lidé v Olomouci a okolí, a to hned
dvěma způsoby. Jednak tím, že na sběrná
místa přinesou použité baterie. A pak je
tu druhá možnost, kdy se zájemci mohou
k týmu Recyklojízdy připojit, pár kilometrů zdolat společně a podpořit tak dobrou
věc. 
(red)

www.ecobat.cz

Hřbitovy města Olomouce, p.o., si dovolují upozornit všechny návštěvníky neředínského
hřbitova, že v průběhu měsíců srpen a září budou v areálu probíhat úsekové stavební práce
na budování komunikací. Omlouváme se návštěvníkům za případné komplikace při přístupu
k hrobovým místům a prosíme o trpělivost a maximální obezřetnost v okolí stavebních úprav.
OLOMOUCKÉ LISTY | AKTUALITY
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STAVEBNÍ PRÁCE NA HŘBITOVĚ V NEŘEDÍNĚ

TŘI OTÁZKY PRO...

Antonína Staňka,
primátora statutárního města
Olomouce
Jak jste spokojeni s uplynulými
měsíci letošního roku z pohledu
akcí pořádaných v souvislosti
s propůjčeným titulem evropské město sportu?
Myslím, že můžeme být spokojeni. Už
na začátku roku vedení města přišlo
s vizí, že chce naše město rozhýbat.
Tomu odpovídají dosud pořádané
akce. Do závodů a turnajů se zapojily stovky školáků. Věřím, že další
zájemce o aktivní pohyb přitáhneme
na akce, které budou následovat po
prázdninách.
Máte sportovní zážitek, který se
vám v poslední době nesmazatelně uložil do paměti?
Je jich víc. Myslím, si, že všechny
účastníky opět uchvátila atmosféra
olomouckého půlmaratonu. Běžci
i diváci si závody užili. Nezapomenutelné bylo setkání Usaina Bolta se
školáky, kteří si možnost poznat nejlepšího sprintera planety vybojovali
ve štafetových závodech. Bylo to bezprostřední a milé setkání.

Evropské město sportu má za sebou
Již půl roku se Olomouc může pochlubit
titulem evropské město sportu 2017
a předcházející měsíce potvrdily, že
k městu toto označení patří. Akce,
které vedení Olomouce uspořádalo
v rámci projektu Evropské město sportu,
odstartovala novoroční procházka
olomouckými parky s primátorem
Antonínem Staňkem. Následovalo
slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců
z Olomouce a okolí, úspěšná byla lyžařská
škola s Janem Hudcem v Hlubočkách
a fotbalový turnaj pro žáky základních
škol v hale Zory už předznamenal příchod
jara a stěhování sportovců z hal na
venkovní hřiště.
Největší cenou bylo setkání s Boltem

„Královnou všech sportů bývá nazývána atletika a něco na tom bude. Například běh je přirozenou lidskou činností,
kterou ovládá každý. Stačí vzít si tenisky,
tričko a trenýrky a rozběhnout se. I na to
jsme mysleli při úvahách o akcích, které budeme pořádat. Hlavním cílem bylo
oslovit co nejvíce lidí, především dětí
a mládeže a účast na běžeckých akcích
potvrdila, že jsme se vydali správným
směrem,“ prohlásil primátor Antonín
Staněk.
Štafetového závodu žáků olomouckých
škol ve Smetanových sadech se zúčastnilo
deset šestičlenných družstev a pro vítěze
byly připraveny vouchery na DM rodinný běh, který proběhl v rámci olomouckého půlmaratonu. Dalších devětatřicet

Žáci olomouckých základních škol, kteří zvítězili v závodech smíšených štafet, se v Ostravě na z

družstev závodilo na oválu Lokomotivy
Olomouc v běhu na 4x 100 metrů a ve hře
byla velice atraktivní cena v podobě setkání vítězů s Usainem Boltem.
„Běhání v nejrůznějších podobách je
fenoménem, což každoročně potvrzuje

Odhadnete, jaký budou mít
všechny pořádané akce dopad
při snaze zvýšit počet aktivně
sportujících lidí ve městě?
Řečeno sportovní terminologií – je to
běh na dlouhou trať. Ale třeba zájem
rodičů o Veletrh olomouckých sportovních klubů na Výstavišti Flora nás
všechny potěšil. Věřím, že si každý
z nabídky volnočasových aktivit mohl
vybrat a třeba už v září při zápisech
do sportovních kroužků a klubů zaznamenáme nárůst zájemců o sportování. Ve spolupráci s olomouckými
kluby budeme počty sportujících dětí
sledovat. Věřím, že v naší snaze nabídnout mládeži aktivní využití volného času budeme úspěšní.
Rychlost, adrenalin a neskutečné triky - takový byl druhý ročník závodů No Chain Dual Slalom & Dirt OL-jam v Bike Parku Olomouc 
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zajímavý půlrok

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU
Flora, který byl součástí veletrhu sportovních potřeb, vybavení i aktivního
životního stylu Moravia Sport Expo
a nabídl rodičům ucelenou nabídku volnočasových aktivit pro děti, pak navštívilo téměř 13 000 lidí.
„Mohli si udělat přehled, jaké sporty
můžou děti dělat. Třeba hned od začátku nového školního roku. Věřím, že to
po prázdninách sportovní kluby v mládežnických kategoriích výrazně pocítí,“
přeje si primátor Staněk.

Město chystá další akce

Až do konce roku proběhne ještě celá
řada akcí, které budou zaměřené na aktivní pohyb. O prázdninách - 19. srpna - je na
programu cyklistický výlet s primátorem
z Olomouce do Hluboček a zpět, na začátku školního roku - 9. září - proběhne vycházka centrem města. „Kromě toho nás
čeká další ročník oblíbené Hanácké laťky
na Horním náměstí a spousta dalších akcí,
které budou propagovat vrcholový i rekreační sport,“ ujišťuje primátor Staněk. (deš)

BEACH SPORT
OLOMOUC 2017
OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ

závodech Zlatá tretra setkali se sprinterem Usainem Boltem

Foto | archiv

počet účastníků olomouckého půlmaratonu. Ukázaly to i štafetové závody, které jsme pořádali. Na start se postavily
stovky dětí z našich základních škol.
Přesně tak jsme si to představovali.
Mládež na naši snahu rozhýbat město
slyší,“ těší primátora Staňka.
Ukázalo se to také na republikové
přehlídce pohybových skladeb Čajkaréně, která přilákala čtyři stovky cvičenců
všech věkových kategorií a byla pořádána pod patronací magistrátu. „Vedle
sebe cvičili ty nejmenší děti a senioři.
Hezky se na to dívalo,“ řekl primátor.

5.–13. 8. 2017 |MĚSTO
Horní náměstí
SPORTU
 prezentace extraligových klubů
 exhibiční zápasy
 autogramiády
 bohatý doprovodný program
 soutěže
 možnost rezervace hřiště na tel.: 585 513 449

Kromě čistě pohybových aktivit radnice v rámci projektu Evropské město
sportu uspořádala několik sportovně
zaměřených akcí. U příležitosti zahájení turistické sezony v sobotu 22. dubna
si během dne otevřených dveří stovky
lidí prohlédly s průvodci i některé z pěti
sportovišť, včetně nového Aplikačního
centra Baluo, které v Neředíně otevřela Fakulta tělesné kultury Univerzity
Palackého.
Velký zájem vzbudil u veřejnosti sportovní kvíz o ceny v Olomouckých listech.
Odpovědi na otázky prvních čtyř dílů
vědomostní soutěže zaslalo do redakce
1020 občanů města. Další díly vyjdou
v následujících měsících.
Veletrh olomouckých sportovních
klubů na galerii pavilonu A Výstaviště
OLOMOUCKÉ LISTY | TÉMA 

Foto: Michaela Valsová

Nejen pro potěchu samotného těla

www.olomoucmestosportu.cz
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Zdeněk Černohouz: Jedni se chtějí bavit, druzí mít klid
Představujeme práci komise městské části Olomouc–střed
Centrum města je samostatnou městskou
částí. Ta má ve svém „rajonu“ ty největší
skvosty Olomouce, nejzajímavější
instituce, památky, ale také rušné prostředí
restaurací, nočních klubů a je nejvíce
zatížena dopravou. O tom, jak tato městská
část funguje, jsme si povídali s jejím
předsedou Zdeňkem Černohouzem.
Pane předsedo, daří se vám
vycházet vstříc požadavkům
občanů středu města?
Areál středu města má oproti ostatním
KMČ mnoho specifik. Zajišťuje pro obyvatele zbytku města i jeho návštěvníky
víc než která jiná městská část obrovské
množství variant, kde a jak trávit volný
čas. Ať už budeme hovořit o městských
parcích, Moravském divadle Olomouc,
památkách, fotbalovém a zimním stadionu a jiných sportovištích, kulturních
akcích pod širým nebem v Korunní pevnůstce či na náměstích, nebo o hospodách či klubech, vždy dojdeme k tomu, že
za zábavou a odpočinkem do centra města
přichází velké množství lidí. Požadavkům
občanů se snažíme vyhovět, respektive je
tlumočit magistrátu a snažíme se pomáhat při hledání řešení. Problém je v tom,
že ty požadavky bývají často protichůdné
a je velké umění nalézt nějakou rozumnou rovnováhu. Zatímco jedni by se chtěli
bavit, druzí by rádi doma či v parku v klidu odpočívali.
Jaké investiční akce vás v nejbližší
době čekají?
Asi každý čtenář zaznamenal letošní
největší investiční akci – rekonstrukci třídy 1. máje, se kterou paralelně probíhaly
a probíhají na neobsluhované části tramvajové trati výměny výhybek a opravy
kolejí v okolí náměstí Národních hrdinů
a dlažby v ulicích Denisova a Pekařská.
Po dlouhé době začala víc než před půl
rokem i oprava mauzolea v Bezručových

Městská část Olomouc - střed má nejzajímavější dominanty
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Foto | PV

sadech. Z prostředků vyhrazených přímo poblíž tramvajové zastávky Náměstí Hrpro naši komisi jsme nedávno dokázali dinů. Občané se mohou přijít podívat na
zrealizovat opravu neutěšeného reliktu jednání komise, která probíhají zpravidla
první pondělí v měsíci od
chodníku na třídě Svobo16.30 v suterénu budovy
dy mezi hotelem Trinity
magistrátu Hynaisova 10.
a zadním vchodem do MoTermíny jednání komise
ravského divadla a v tomto
a kontakty na mne nalezroce by rovněž díky inicianou spoluobčané v přísluštivě naší komise a za její
né KMČ věnované sekci
finanční podpory mělo
webových stránek statudojít k dlouho očekávané
tárního města Olomouc.
předlažbě v ulicích Tylova
Naše komise rovněž jako
a Dánská a rekonstrukci
jedna z prvních zřídila svou
chodníku na třídě 17. lisstránku na Facebooku.
topadu mezi DDM a vchodem do rozária. Rovněž
započala očekávaná re- Předseda KMČ Olomouc–střed Zdeněk Černohouz S jakými požadavky
konstrukce schodů z ulice 
Foto | KMČ se na vás nejčastěji
obracejí spoluobčané?
Aksamitova na Blažejské
Požadavky bývají nejrůznějšího typu.
náměstí. Hledáme rovněž cesty, jak docílit kvalitní opravy Terezské brány a prů- Nejčastěji se však jedná o stížnosti ohledchodů v hradbách spojujících centrum ně čistoty a pořádku v ulicích i parcích,
s Bezručovými sady, která by vydržela ať už se jedná o úklid odpadků produdéle než úpravy nedávné. Z prostředků kovaných především návštěvníky dissoukromého investora (vlastníka nemo- koték, vandaly a pejsky (jejich páníčky),
vitosti) se pak letos rovněž rekonstruuje či o snahu nalézt dlouhodobě udržitelné
hradební val mezi ulicí Mlýnská a třídou řešení otázky obtěžování občanů města
Svobody – takzvaná vodní kasárna, na lidmi bez domova, respektive osobami
tropícími výtržnosti, žebrajícími či požíněmž vyroste nová kavárna.
A to bych ve výčtu ještě mohl pokra- vajícími na veřejnosti alkohol a jiné náčovat opravdu dlouho. V centru města se vykové látky. Naší komisi stejně jako občanům velmi záleží na tom, aby zejména
prostě pořád něco děje.
městská památková rezervace vypadala
důstojně. Proto se snažíme ze skromných
Jaké akce pořádáte pro své
prostředků nám vyhrazených realizovat
spoluobčany, jaká bývá účast?
S ohledem na fakt, že v naší městské či v případě záležitostí, které přesahují
části není naše komise tím, kdo by se měl možnosti našeho rozpočtu, iniciovat na
primárně starat o zábavu jejích obyvatel, magistrátu realizaci akcí směřujících ke
a že kulturních, sportovních a jiných akcí zkulturnění centra města. Aktuálně se
je tu dostatek, v tomto směru se každo- především jedná o odstraňování graffiti
ročně soustředíme pouze na pomoc Na- z fasád městských domů a jejich opatření
daci bezpečná Olomouc s realizací dět- „protisprejerským“ nátěrem, efektivnější
ského dne ve Smetanových sadech, kde úklid v úzkých městských uličkách nebo
míváme svůj stánek s aktivitami pro děti, postupnou snahu o opravy komunikací
a na zpravidla květnové setkání s našimi či výše zmíněných průchodů hradbami.
jubilanty v obřadní síni radnice spojené Věříme pak, že i magistrátu se podaří
s předáváním dárkových balíčků od sta- vytvořit nějaký motivační program pro
tutárního města Olomouce. Na dětském soukromé vlastníky budov, aby mohli
dni se určitě množství návštěvníků po- s podporou města odstranit ze svých fačítá ve stovkách, jubilantů bývá přes pa- sád graffity a opatřit zmíněným nátěrem.
desát. Nově se letos na podzim budeme Občanům města i naší komisi pak leží na
organizačně podílet na akci Jak chutná srdci i otázka toho, aby vánoční trhy na
podzim, jejímž hlavním pořadatelem obou náměstích neustále zvyšovaly svou
bude Muzeum Olomoucké pevnosti a kte- především estetickou úroveň.
rá se bude konat v krásně spraveném a veřejností velmi oblíbeném areálu Korunní
pevnůstky.
Olomoucké listy postupně
Jakými způsoby informujete
zveřejňují rozhovory s předsedy
občany o činnosti komise?
KMČ podle jejich očíslování.
Máme vývěsku komise na domě
V zářijovém vydání představíme
U Stříbrného rýče na Dolním náměstí
KMČ Olomouc–západ.
19/47 a na třídě Svobody v zeleném pásu
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Historické schodiště ve Výpadu
prochází celkovou rekonstrukcí
Bezmála deset metrů dlouhé historické
schodiště, které spojuje vysoko položené
Blažejské náměstí se vstupem do
Bezručových sadů, se v polovině července
změnilo ve staveniště. Celé schodiště, které
bylo v nevyhovujícím technickém stavu,
bude demontováno a jeho kamenné bloky,
tedy jednotlivé schody, budou očištěny
a repasovány. Celá akce může přinést velmi
zajímavé informace – o historicky cennou
lokalitu se zajímají i archeologové.

Ze schodiště sejmula kamenická firma všechny objemné kamenné schody.
Ty, jejichž technický stav to dovolí, budou
odborně očištěny a repasovány. „Při rekonstrukci se budeme snažit zachovat co
nejvíce původních schodů, byť by šlo třeba jen o jejich části,“ uvedl primátor Antonín Staněk. Zásadně poškozené schody pak budou nahrazeny novými bloky
ze žuly. „Výběr materiálu, který bude na
výrobu nových částí schodů použit, naši
odborníci konzultovali s Národním památkovým ústavem a s odborem památkové péče, jednání se účastnil i zástupce
příslušné komise městské části,“ vysvětlil primátor Staněk. Podrobný průzkum

UZAVÍRKY
Probíhající a předpokládané uzavírky
na území statutárního města Olomouce
7. 8. – 8. 8. úplná uzavírka ulice Kubíčkova
15. 8. – 17. 8. částečná uzavírka silnice
III/4432 „droždínská zatáčka“
21. 8. – 10. 9. částečná uzavírka silnice
II/4735 ulice Střední Novosadská
Do 10. 9. částečná uzavírka
(zjednosměrnění) ulice Legionářská

napovídá, že vyměnit bude třeba až čtyřicet procent schodů.
Součástí stavby je i přeložka kabelu
nízkého napětí ze stávající nadzemní ocelové trubky a její uložení pod schodiště.
Celé schodiště prozkoumají také archeologové. 
(red)

BLAŽEJSKÉ SCHODIŠTĚ
šířka 4-5 metrů, délka cca 9 metrů
náklady na rekonstrukci 1,86 mil. Kč
předpokládané dokončení 22. října
po dobu oprav pro veřejnost uzavřeno

Do 20. 8. částečné uzavírky ulic
Pavlovická, Rolsberská a Tovární
Do 30. 11. úplná uzavírka silnice III/4436
ulice Hamerská
Do 31. 8. částečná uzavírka ulice
Šlechtitelů
Do 7. 11. úplná uzavírka ulice 1. máje
Podrobný popis uzavírek najdete na webu
www.olomouc.eu/portal/dopravni-aktuality.

www.dopravniinfo.cz

INZERCE

Otevíráme nový výrobní závod
John Crane staví nový výrobní závod v Hněvotíně
Globální lídr a zavedená česká pobočka v Lutíně společnosti John
Crane právě otevírá nový výrobní závod v Hněvotíně. John Crane
v Hněvotíně odstartuje svou výrobu od října 2017. Společně
s umístěním tak velké investice globální firmy v Hněvotíně
v Olomouckém kraji se pojí také zajímavé kariérní příležitosti pro
nové pracovníky. Tato pobočka má v první fázi v plánu přijmout
šest desítek lidí z řad jak kancelářských, tak i dělnických profesí.
Zejména se jedná o oblasti nákupu, kvality, logistiky, montáže
a dalších.
Pokud hledáte zajímavou kariérní příležitost v globální firmě
s perspektivou, dejte o sobě vědět na telefonní číslo 730 849 887
nebo na e-mail prace@smiths.com.
RV1701177/01

Za náborový tým
František Vrbovský a Pavlína Neubauerová
INZERTNÍ MANAŽEŘI

JANA JURÁKOVÁ 		
MICHAL NOVÁK 		
ANNA BAŽANTOVÁ
MARGITA ŠUTOVSKÁ
KATEŘINA VYBÍRALOVÁ

Telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz
Telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz
Telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz
Telefon: 604 929 976, e-mail: vybiralova@regvyd.cz

Uzávěrka 21. 8. 2017, distribuce 4. 9. 2017.
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Během léta budou opraveny další tři lávky pro pěší
Dvě lávky pro pěší se v letních měsících
dočkaly rekonstrukce. Opravuje se lávka
u olomoucké Sportovní haly a také ta přes
řeku Bystřici v Olomouci-Hodolanech.
Město do nich investuje více než 3 miliony
korun.
Na začátku července si prostor lávky
u haly převzala stavební firma a začala
s rekonstrukcí za téměř 1,5 milionu korun. Během tří měsíců projde lávka celkovou opravou. „Je nutné sanovat ocelovou
konstrukci včetně navazujících opěrných
zídek, nové bude v tomto místě také opevnění koryta Mlýnského potoka. Po opravě
bude mít lávka samozřejmě i novou dřevěnou mostovku a zábradlí,“ popsal primátor Antonín Staněk.
Ještě v červenci se začala upravovat
také lávka přes řeku Bystřici z Libušiny ulice v Hodolanech. Chodci i cyklisty hojně využívaný můstek čeká sanace
nosné ocelové konstrukce, pilířů a opěr.
Opravou projde betonová mostovka,
kterou pokryje nová izolace. „I zde bude
stavební firma upravovat vstupní části
mostu a opevnění koryta řeky,“ vypočítal
primátor Staněk. Rekonstrukce přijde na
zhruba 1,8 milionu korun.

Město uspořilo, nechá opravit
chodníky ve Werichově ulici
Na opravu chodníků a veřejného osvětlení využije město finanční úsporu ze zimní údržby komunikací. Rada města Olomouce rozhodla o přerozdělení finančních
prostředků, které
se vyšplhaly na 1,8
milionu korun.
„Na
základě
smlouvy mezi statutárním městem
a akciovou společností Technické služby města
Olomouce budou
peníze použity na
opravu chodníků ve Werichově
ulici a na opravy
a údržbu veřejného osvětlení,“ informoval primátor Antonín Staněk.
Pro chodníky na Nových Sadech je
vyčleněno 1,3 milionu korun, na veřejné
osvětlení je určeno 500 tisíc korun.
Úspora ze zimní údržby byla na opravy
využita podobně také v minulých letech,
kdy se opravila část komunikace na třídě
Svobody a upravilo se několik přechodů
pro chodce.
(red)

www.menimeolomouc.eu
12

Lávka přes Mlýnský potok u sportovní haly UP zase bude brzy plně průchozí

Foto | AJ

Další plánovanou opravou má zanedlouho projít také roky uzavřená lávka pro pěší přes Mlýnský potok, která
v Olomouci propojuje ulice Dobrovského
a Václava III.
Do oprav mostů a lávek město významně investovalo také v roce 2016. Za
více než 8 milionů korun prošly obnovou

celkem tři mosty přes Mlýnský potok,
jeden most přes řeku Oskavu v městské
části Chomoutov a zásadní oprava proměnila také frekventovanou lávku pro
pěší přes Mlýnský potok z nábřeží Přemyslovců do ulice U Reálky.
(red)

www.menimeolomouc.eu

Tři vyšperkovaná dětská hřiště a jedno nové

Opravené dětské hřiště na třídě Kosmounatů

Během května a června se město pustilo do rekonstrukce dvou dětských hřišť
na třídě Kosmonautů, opravy hřiště v Zikově ulici na Nových Sadech a stavby nového dětského hřiště jsou u konce také
v Ručilově ulici na Novém Světě.
Novou lezeckou sestavu, kolotoč a pružinová houpadla mohou vyzkoušet děti
na dvou hřištích na třídě Kosmonautů.
„Podobně vybaveného hřiště se malí
sportovci dočkají také ve vnitrobloku
Zikovy ulice, kde bude navíc věž s ptačím hnízdem. Oprava ale bude hotova až
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Foto | MMOL

v půli srpna, protože ji oddálila probíhající rekonstrukce horkovodu,“ vysvětlil
investiční náměstek Filip Žáček.
Ke konci se blíží také výstavba nového
dětského hřiště na Novém Světě. „V Ručilově ulici děti nově využijí lezeckou
sestavu a točidlo. Kromě toho jsme zde
upravili stávající asfaltovou plochu, kde
najdou starší děti i nově vyznačená hřiště
pro basketbal a volejbal,“ popsal náměstek primátora Aleš Jakubec.
Celkové náklady na čtyři dětská hřiště
dosáhnou téměř dvou milionů korun.(red)
ROZVOJ MĚSTA | OLOMOUCKÉ LISTY

Švédská a Pešinova ulice se dočkají kompletních úprav
Kompletní rekonstrukce kanalizace
a vodovodu čeká v příštím roce Švédskou
a Pešinovu ulice v Olomouci. Po obnově
infrastruktury pokryje komunikace
v ulicích také nový asfalt. Radní města dali
zelenou zahájení výběrových řízení na tyto
investiční akce.
„Plán investic v části infrastruktury
týkající se vodovodů a kanalizací doznal
změn. Rozhodli jsme se, že už nyní zahájíme zadávací řízení na projekčně připravené akce, které se týkají obnovy vodohospodářské infrastruktury s termínem
realizace v příštím roce,“ objasnil rozhodnutí investiční náměstek primátora
Filip Žáček.
„K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili
i díky aktuální úspoře v investičním roz-

18

milionů korun činí
předpokládané náklady
na obě rekonstrukce

počtu, kterou se podařilo dosáhnout při
veřejných soutěžích,“ uvedl primátor Antonín Staněk.
V příštím roce by se tak ve Švédské
ulici v centru města měla rekonstruovat
kanalizace a vodovod. Nové podoby se
po opravě infrastruktury dočká následně i komunikace, kterou pokryje nový

Po rekonstrukci kanalizace a vodovodu dostane Švédská ulice nový povrch

povrch. Předpokládané náklady na kompletní rekonstrukci ulice jsou ve výši osm
milionu korun. Celková rekonstrukce
kanalizační stoky a komunikace čeká
také Pešinovu ulici v Hejčíně, kde jsou

Foto | AJ

náklady na obnovu předpokládány okolo
deseti milionů.
Obě investice by mohly být v příštím
roce zahájeny v jarním období a ukončeny již během letních měsíců. 
(red)

Modernizace měnírny podpoří další rozvoj tramvajové dopravy
Město Olomouc předloží žádost na financování projektu Dopravního podniku
s názvem Měnírna Jih v hodnotě 10,8 milionu korun.

10,8

milionu korun bude
stát modernizace
Měnírny Jih

„Tento projekt řeší repasi a částečnou výměnu stávající technologie a doplnění další nové technologie v měnírně

Olomouc jih u třídy Kosmonautů, která
napájí tramvajovou dopravu v přilehlé
oblasti,“ objasnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Nová technologie bude znamenat posílení napájení v přednádražním prostoru,
který je pro Olomouc klíčový. Bude zároveň posilou pro novou trať na Nových
Sadech a zároveň pojistkou proti případnému energetickému výpadku.
Ve stávající měnírně se počítá s výměnou trakčních transformátorů za

výkonnější a modernější, počítá se i s výměnou zastaralého řídicího systému, aby
všechny měnírny byly dálkově propojeny.
„Na tento projekt zažádáme o 85procentní dotaci z operačního programu
Doprava a výzvy vyhlášené v souladu se
strategií Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace,“ objasnil
finanční výhodnost náměstek Šnevajs.
Výzva ITI bude vyhlášena 1. srpna,
termín pro předkládání projektových záměrů je 15. srpna.
(red)

INZERCE RV 1601443/08

GAS-TM • specializovaná prodejna na KOTLE v Olomouci
Vše vám vysvětlíme a poradíme s výběrem vhodného kotle. Prodáváme také pokojové termostaty,
čidla a ostatní náhradní díly. Zajišťujeme i montáž kotlů, včetně revize a jejich bezproblémový servis.
TIPY ZE ŠIROKÉ NABÍDKY ELEKTRO
A PLYNOVÝCH KOTLŮ

A
EN
C
N Í Kč

Č
AK .100
9

2

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ
KONDENZAČNÍ KOTLE
pro topení
a průtokový ohřev TUV
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Modulační čerpadlo ErP ready
BAXI DUO-TEC Tichý chod • Snadné ovládání ARISTON CLAS
Vysoká účinnost
PREMIUM EVO 24
COMPACT + 24

před prodejnou
Navštivte vzorkovou prodejnu
na Vejdovského 6 v Olomouci
(kruháč u Kauflandu)
tel. 585 235 319 • www.gas.cz

Představujeme partnerské město Veenendaal
Jedním z nejaktivnějších partnerských
měst Olomouce je 65tisícový nizozemský
Veenendaal, město cyklistů a zeleně se
sídlem více než 2 tisíců různých firem.
Smlouvu o spolupráci podepsali už v roce
1993 starostové obou měst Milan Hořínek
a Fritz Brink.
Ačkoliv se jedná o mladé, po historické
stránce s Olomoucí nesrovnatelné město,
za uplynulé téměř čtvrt století spolupráce se obyvatelé a organizace obou měst
na základě pravidelných výměn a společných projektů velmi sblížili. Veenendaal byl pro Olomouc inspirací v oblasti
sociální, a to nejen proto, že z finančních
prostředků Rotary, Lion a Sorooptimist
klubů byla zvláště na začátku spolupráce
poskytována pomoc Charitě Olomouc,
Tyfloservisu, Fakultní nemocnici Olomouc, Sdruženým zařízením pro péči
o dítě a dalším, Olomouc se inspirovala i v oblasti péče o seniory, postižené či
drogově závislé.

Dobré rady i finanční pomoc

Cennou ideovou i finanční podporu
a poradenský servis Veenendaalci poskytli při výstavbě ekologického centra Sluňákov a při výročích oslav se opakovaně
angažovali formou výsadeb květinových
cibulí v různých lokalitách Olomouce.
Kreelpoort - brána postavená při nedávné rekonstrukci centra města

Nieuwe molen - Nový mlýn
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Foto | PB

Spolupráce v této oblasti se bude nadále
realizovat mezi Výstavištěm Flora a renomovanou zahradnickou firmou Van Ginkel. Také úředníci magistrátu, městských
podniků, zástupci stavebních firem, bankovních ústavů a obchodních komor měli
v minulosti možnost absolvovat odborné
stáže zaměřené na veřejnou zeleň, cyklistické stezky, koncepci a rozvoj města,
turistiku apod. Zvláště přínosné byly
pro Olomouc zkušenosti v oblasti třídění
odpadu.
Důležitou roli od samého počátku
hrály kontakty mezi mladými lidmi. Slovanské gymnázium a Gymnázium Čajkovského dlouhá léta udržovala přátelské
styky s veenendaalskými školami, tuto
úlohu přebírá aktuálně Církevní gymnázium Německého řádu se školou Ichthus
College. Olomouc je jedním z mála měst,
kde lze studovat nizozemštinu, přičemž
Veenendaal zajistil finanční a materiální
pomoc při budování Centra pro vlámský
a nizozemský jazyk a literaturu při FF UP,
veenendaalští lektoři nabízejí opakovaně
přednášková turné na katedře nederlandistiky, studenti mají možnost zdokonalit
si své jazykové znalosti formou tříměsíčních stáží v institucích ve Veenendaalu.
V minulosti proběhly výměnné pobyty
skautských oddílů, aktuálně se navazují
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kontakty mezi mládežnickými parlamenty obou měst.
Olomouc může Veenendaalu naopak
hodně nabídnout v oblasti kultury. S nadšením bylo vždy přijato hostování Moravské filharmonie Olomouc, jazzových
formací a lidových kapel. Několikrát se
v obou městech uskutečnily výměnné výstavy výtvarných umělců a fotografů.
Možnosti pracovních výměn v minulosti využili zástupci policejních sborů,
církví a sportovních klubů, přičemž dlouholetá spolupráce mezi hasičskými záchrannými sbory a kluby badmintonistů
vyústila v opravdová přátelství.
Povědomí o Olomouci je ve Veenendaalu silně zakořeněné, což se jednoznačně,
až překvapivě projevilo v roce 1997, kdy
nejen tamní radnice, ale i místní kluby
zorganizovaly sbírku na pomoc zaplavené
Olomouci, věnovaly městu vozidlo do terénu a vyslaly psycholožku zaměřenou na
traumatické situace tohoto typu.
Podle veenendaalské tradice si každých 5 let připomínáme naše partnerství.
Na jaře 2018 se již 25. výročí bude slavit za účasti nejaktivnějších partnerů ve
Veenendaalu. Na programu je mimo jiné
vystoupení olomoucké jazzové formace
Sky Walkers, baletu Globa a výstava fotografií M. Valuškové a J. Štreita.
(red)
PARTNERSKÁ MĚSTA | OLOMOUCKÉ LISTY

Druhé Olomoucké
Shakespearovské léto
bude v Konviktu

INZERCE

Olomoucké Divadlo Tramtarie uspořádá i letos open air divadelní
festival Olomoucké shakespearovské léto. Na programu znovu
pobaví divácký hit Kabaret nahatý Shakespeare a letos nově také
oblíbený formát stand-up comedy Herci Na ležáka. Olomoucké
shakespearovské léto proběhne 22.–24. srpna, tentokrát v krásném
venkovním prostředí parkánu Konviktu v Univerzitní ulici.

RV17001000/11

Letní festival zaměřený na velikána světového divadla
Williama Shakespeara uspořádalo Divadlo Tramtarie poprvé
loni. „První ročník sklidil obrovský úspěch mezi diváky, bylo
vyprodáno měsíc dopředu, mnoho zájemců se na představení
ani nedostalo, tak jsme se letos rozhodli uspořádat festival znovu v podobném duchu,“ řekla ředitelka Divadla Tramtarie Petra
Němečková.
Oproti loňskému roku se ale přece jen program open air festivalu mírně mění. Oblíbený Kabaret nahatý Shakespeare uvede
Tramtarie jen dvakrát, a to 23. a 24. srpna od 19:00. Novinkou
pak bude uvedení divácky oblíbeného formátu Herci Na ležáka. V uvolněném večeru plném vtipných i odvážných stand-up
výstupů se představí jak herci pořádajícího Divadla Tramtarie,
tak herci Moravského divadla Olomouc. Téma večera bude, jak
jinak, Můj Shakespeare. „Herce Na ležáka pořádáme v Divadle
Tramtarie pravidelně a vždy je o ně obrovský zájem, tak nyní je
možnost pozvat na tento mimořádný večer mnohem víc diváků,“ doplnila Němečková.
Letos se mění i místo konání. Z důvodu rekonstrukce radnice
není možné uspořádat produkci na jejím nádvoří, a tak festival
našel místo v krásném prostředí parkánu olomouckého Uměleckého centra neboli konviktu na Univerzitní ulici.
(red)

www.divadlotramtarie.cz
OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 
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Kulturní program
MORAVSKÉ DIVADLO – PREMIÉRY V SEZONĚ 2017/2018
15. 9. 2017
6. 10. 2017
3. 11. 2017
24. 11. 2017
15. 12. 2017
19. 1. 2018
28. 1. 2018
23. 2. 2018
16. 3. 2018
13. 4. 2018
11. 5. 2018
8. 6. 2018

Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová:
VZPOURA NEVĚST (Č)
Režie Janka Ryšánek Schmiedtová
Oskar Nedbal: VINOBRANÍ (OP)
Režie Roman Vencl, Michaela Doleželová
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY (B)
Režie Robert Balogh
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU (Č)
Režie Nikolaj Penev
Giuseppe Verdi: ERNANI (O)
Režie Karla Štaubertová
Romain Rolland: PETR A LUCIE (Č)
Režie Marián Pecko
Jan Werich: KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ (P) (mimo ABO)
Režie Jan Ťoupalík
Petr Markov, Jindřich Brabec: ZVONOKOSY (M)
Režie Dagmar Hlubková
Christopher Hampton: NEBEZPEČNÉ VZTAHY (Č)
Režie David Šiktanc
Central European Dance Meeting (B)
Jan Vrba: BOŽÍ MLÝNY (Č)
Režie Roman Vencl
Gaetano Donizetti: DON PASQUALE (O)
Režie Václav Věžník

Shakespeare, Verdi i Werich:
Nová divadelní sezona bude
pestrá. Startuje 10. září
Na jevišti Moravského divadla Olomouc se v příští sezoně sejde
vskutku vybraná společnost. Považte – svůj širák odhodí v dál
Cyrano z Bergeracu, Ernani se znovu postaví do čela loupežnické
bandy, Petruccio bude chtít zkrotit hádavou Kateřinu a cynický
vikomt de Valmont naváže nebezpečné vztahy. Nová sezona
nabídne celkem tucet premiér včetně pohádky od skutečného
mistra Jana Wericha.
Zájemci si mohou předplatné na příští divadelní sezonu zakoupit v pokladně divadla, a to od 21. srpna, případně využít
on-line objednávku na webových stránkách divadla www.moravskedivadlo.cz. „Tou nejlepší zprávou pro naše diváky je, že
ceny vstupného zůstávají pro příští sezonu beze změny,“ vzkázala vedoucí obchodního oddělení Jitka Jahodová. Podrobnější
informace včetně katalogu a ceníku předplatného jsou umístěny na webových stránkách divadla, sekce Předplatné na sezonu
2017/18.
Nová sezona odstartuje 10. září slavnostním galavečerem
spojeným s předáním cen za nejlepší umělecké výkony sezony
předchozí. 
(red)

www.moravskedivadlo.cz
INZERCE

PØEDPLATNÉ

2017/2018
Premiéry nové sezony:
15. 9. Janka Ryšánek Schmiedtová,
2017 Michaela Doleželová

VZPOURA NEVÌST èinohra

6. 10. Oskar Nedbal
2017

VINOBRANÍ opereta

3. 11.
2017

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY balet

24. 11. Edmond Rostand
2017

800 11 30 30

VAŠE SPOLEHLIVÉ TAXI

VOLEJTE ZDARMA

TAXI
NA JEDEN TAP
OBJEDNEJTE SI JÍZDU SNADNO A RYCHLE
NAINSTALUJTE APLIKACI ZDARMA A ZÍSKEJTE VÝHODNÝ ZÁKAZNICKÝ TARIF REGISTRACÍ VAŠEHO TEL. ČÍSLA
| SNADNÉ PŘIVOLÁNÍ TAXI V RÁMCI MĚSTA DO 10 MINUT | V NAŠÍ APLIKACI MÁTE VEŠKERÉ INFORMACE O
VAŠICH JÍZDÁCH | NENÍ TŘEBA ČEKAT NA VÁŠ VŮZ, O PŘISTAVENÍ INFORMUJEME POMOCÍ SMS | SLEDUJTE
PŘIJÍŽDĚJÍCÍ VŮZ NA MAPĚ | SPRÁVA OBLÍBENÝCH MÍST | MOŽNOST STORNA OBJEDNÁVKY

PETR A LUCIE èinohra

23. 2. Petr Markov, Jindøich Brabec
2018

ZVONOKOSY muzikál

VÍCE INFORMACÍ NA

WWW.ATLANTTAXI.CZ/APLIKACE

16. 3. Christopher Hampton
2018

13. 4.
2018

NEBEZPEÈNÉ
VZTAHY èinohra
CENTRAL EUROPEAN
DANCE MEETING

11. 5. Jan Vrba
2018

BOŽÍ MLÝNY èinohra

8. 6.
2018

Gaetano Donizetti

DON PASQUALE opera

28. 1. Jan Werich
2018

KRÁLOVNA KOLOBÌŽKA PRVNÍ
pohádka (pouze pohádkové pøedplatné)

PØEPNÌTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

ZA HODINU
NEKOUŘÍTE

www.biorezonanceolomouc.cz

NA DIVADLO!

www.moravskedivadlo.cz |  585 500 501 | abo@mdol.cz

Uzávěrka 21. 8. 2017, distribuce 4. 9. 2017.
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RV1701182/01

ERNANI opera

19. 1. Romain Rolland
2018

RV1700342/05

CYRANO Z BERGERACU èinohra

15. 12. Giuseppe Verdi
2017

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
16. 8., 16:30 Trojlodí MMU: Fascinace skutečností. Komentovaná prohlídka
výstavy
Vstup volný
16.–18. 8. Mozarteum AMO: Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017
2. 9., 10:00 Muzeum moderního umění: Juraj Sosna: Workshop fotografování
dírkovou komorou
Workshop pro dospělé v rámci výstavy Fascinace skutečností. Vstupné 100 Kč
2. 9. a 3. 9. Květná zahrada Kroměříž: Hortus Magicus
IV. ročník festivalu barokní kultury v kroměřížském Libosadu tentokrát
i s koňským baletem
5. 9., 10:00 Muzeum moderního umění: Co umění umí
Olomoucké kašny. Workshop pro děti. Vstup volný
5. 9., 16:00 Muzeum moderního umění: Co umění umí
Olomoucké kašny. Workshop pro děti. Vstup volný
5. 9., 17:00 Café Amadeus: Světlo jinak IV
Vernisáž výstavy. Vstup volný
6. 9., 11:00 Trojlodí MMU: Víc než skutečnost?
Komentovaná prohlídka s animačním programem pro seniory. Vstup volný
6. 9.
Trojlodí MMU: Fascinace skutečností
Komentovaná prohlídka výstavy. Vstup volný
6. 9., 19:30 Divadlo hudby: Mia Habib: HEAD(S)
Inscenace fyzického divadla v rámci projektu Re:Nordspirace . Vstupné 150 / 100 Kč
7. 9., 19:30 Divadlo hudby: Mia Habib: HEAD(S)
Inscenace fyzického divadla v rámci projektu Re:Nordspirace . Vstupné 150 / 100 Kč
8. 9., 19:00 Trojlodí MMU: Afterparty
Fascinace skutečností. Netradiční komentovaná prohlídka k ukončení výstavy
Fascinace skutečností. Vstup volný
9. 9., 9:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Cesta za novodobou podobou
eucharistie
Výlet za novými církevními stavbami do Sázovic a Šárov. Vstupné 200 Kč
9. 9., 13: 00 Divadlo hudby: Tajemství zelené džungle
Malba společného obrazu pro děti. Vstup volný
10. 9., 14:00 Terasa Café 87: Okouzleni realitou
Tvorba společného zátiší pro dospělé a děti. Vstup volný
10. 9., 15:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Cesta k Božímu hrobu
Procházka k Božímu hrobu v olomouckém kostelu Neposkvrněného početí
Panny Marie. Vstup volný
10. 9., 16:00 Divadlo hudby: Murgila a Zorila
Divadlo Continuo. Hudebně loutková pohádka inspirovaná výpravou
za rumunskými příběhy. Vstupné 100 / 80 Kč

7. srpna – 4. září
Moravská filharmonie nabízí
předplatné na 72. sezonu
Nabídka abonentních koncertů navazuje na úspěšnou předchozí sezonu, a posluchači se tak mohou těšit převážně na díla
z období romanismu a klasicismu.
Vystoupí známí sólisté, mj. Václav Hudeček a Juraj Čižmarovič (housle), Marek Zvolánek (trubka), Karel Košárek a Martin Kasík (klavír), zahraje také laureát prestižní Mezinárodní
soutěže Petra Iljiče Čajkovského Alexander Ramm (violoncello)
nebo vynikající mladé olomoucké klavíristky Eliška Tkadlčíková a Alice Rajnohová – obě laureátky řady soutěží. Stává se pravidlem, že se publiku představují v roli sólistů i hráči Moravské
filharmonie, v této sezoně to budou koncertní mistři Vít Mužík
a Antonín Hradil.
Za dirigentský pult se postaví vedle šéfdirigenta Petra Vronského Leoš Svárovský, Jakub Klecker, Stanislav Vavřínek
a mnoho dalších.
Letos si předplatitelé vybírají ze čtyř abonentních cyklů (A, B,
C, D) a výše vstupného i abonmá zůstává zachována.
Ceny abonentních vstupenek
I. místo (balkon střed – řady 1, 2 + přízemí – řady 5-15)
II. místo (balkon střed – řady 3, 4 + boční balkon – řada 1
+ přízemí – řada 1-4)	
III. místo (boční balkon – řada 2)


770 Kč
600 Kč
300 Kč

INZERCE

Do kina na kole?
Proč ne! Parkování
nechte na nás.

www.olmuart.cz
OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA 

RV1700178/08, RV1700179/08

Festival barokní kultury HORTUS MAGICUS promění na počátku září kroměřížskou Květnou zahradu v místo barokních radovánek. HORTUS MAGICUS přinese hudbu, divadlo, tanec, ale i koňský balet. 
Foto: MS

Zatímco
Vy si užíváte
letní trháky,
my ho ZDARMA
bedlivě střežíme.

WWW.OLOMOUC.EU
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Knihovna láká dětské čtenáře i o prázdninách
Knihovna města Olomouce zachovává
i o prázdninách stávající půjčovní dobu
a navíc se pro děti otevírá dětské oddělení
na náměstí Republiky i dopoledne, a to od
9:00 do 11:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Až do konce prázdnin se mohou děti zapojit do prázdninové soutěže k 20. výročí
vydání první knihy o čarodějnickém učni
Harrym Potterovi.

Z programu knihovny vybíráme:
Cestujeme se Čtyřlístkem
Pobočka Brněnská se těší až do konce
prázdnin na své čtenáře bez rozdílu věku.
Čeká je zábavná soutěž o naší vlasti spojená s tipy na prázdninové výlety.
Přečti, najdi, vyhraj!
V budově na náměstí Republiky budou
ve vybraných knihách různých literárních žánrů pro dospělé čtenáře ukryté
tematické ilustrace s informací, která je
zavede až k zasloužené výhře. Když soutěžící ve vypůjčené knize objeví vloženou
ilustraci a v knihovně odpoví na chytrou
otázku, která prověří, že knihu četl, dostane od knihovny jinou knihu jako dárek. Proto neváhejte a čtěte!
Putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova zve každou
srpnovou středu od 9:30 do 11:00 hodin
rodiče či prarodiče s dětmi od 3 do 9 let
na Prázdninové putování s pohádkou.

Připraveny jsou pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další překvapení.

dokončit pomocí připravených akvarelových pastelek.

Architektura dvacátého století
Knihovna spolu s neziskovou společností EuForAll, o.s., pokračuje v budově
na náměstí Republiky v cyklu besed věnovaných literatuře a umění. Ve čtvrtek
7. září v 15:30 hodin si s Mgr. Věrou Mičkovou, pedagožkou a autorkou sedmdesátimetrového gobelínu – repliky Tapiserie Z Bayeux, všimneme života lidí
v moderním společenském systému, který mimo lidská obydlí zahrnuje i mosty, stanice městské dopravy, parky či
hřbitovy.

Letní čítárna v parku
(u restaurace Fontána)
U příležitosti Dnů evropského dědictví je možnost v pátek 8. září od 12:00 do
17:00 hodin a v sobotu 9. září od 10:00 do
17:00 hodin se začíst do knihy v příjemném prostředí olomouckých sadů, resp. si
nějakou knihu odnést.

Balicí dílna na učebnice
Šikovní školáci si mohou přijít do oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky ve čtvrtek 7. září od 12:00 do
17:00 hodin a pod vedením zkušených
knihovnic obalit své učebnice.
V barvách Clauda Moneta
Přímo před očima návštěvníků bude
možno v oddělení pro dospělé čtenáře
na náměstí Republiky v pátek 8. září od
14:00 a v sobotu 9. září od 12:00 pozorovat, jak pod štětcem talentované výtvarnice Michaly Zothové vzniká reprodukce
známého francouzského umělce Clauda
Moneta. Součástí je i workshop, kde pro
zájemce budou připraveny umělecké skici od výtvarnice, které si mohou sami

Komentovaná prohlídka
kubistické vily
Knihovníci pobočky Brněnská, která
sídlí v prostorách vily Františky Lipčíkové (tzv. Hrubanově vile), provedou zájemce v sobotu 9. září od 10:00 do 16:00
hodin svým královstvím, a to v dobových
kostýmech.

Výstavy

Jonathan Huxley – obrazy
Pobočka Jungmannova,
do 31. srpna.
Petr Skalický – fotografie z cest
Budova na náměstí Republiky,
do 30. září.
Příběhy z Masuku
Pobočka Brněnská,
do 31. srpna

www.kmol.cz

Mezinárodní varhanní festival
Olomouc 2017
49. ročník mezinárodního varhanního festivalu se koná každoročně
v září v chrámu sv. Mořice na jednom z největších varhanních
nástrojů v České republice. Varhany postavil v 18. století Michael
Engler. Festival vznikl v roce 1969.
O jeho založení a úspěšný průběh následujících ročníků se
zasloužil profesor Antonín Schindler, který byl až do roku 2010
prezidentem a současně dramaturgem Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc. Tady měl k dispozici unikátní, avšak velmi
zchátralý nástroj Michaela Englera z roku 1745. Z iniciativy prof.
Schindlera byly varhany opraveny a rozšířeny. Právě rekonstrukce unikátního nástroje vedla
k založení varhanního festivalu, kde nyní účinkuje řada
uznávaných umělců z celého
světa.
Vstupenky na jednotlivé
koncerty lze pořídit v Informačním centru Olomouc
v podloubí radnice a na dalších místech v síti Ticketportal nebo u chrámu sv. Mořice
v pokladně hodinu před koncertem.
(red)
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Mezinárodní festival
vojenských hudeb propojí
Olomouc a Kroměříž
Dvoudenní přehlídka vojenské dechové hudby čeká na počátku
září města Olomouc a Kroměříž. Mezi účinkujícími bude i vojenská
hudba Bundeswehru z německého města Koblenz, slovenská
a finská vojenská hudba.
Přehlídka vojenských hudeb se uskuteční 1. a 2. září na Horním náměstí a v chrámu sv. Mořice v Olomouci a 2. a 3. září na
Velkém náměstí v Kroměříži. „Letos uvítáme více než stočlenný
orchestr z Finska, který předvede nejen svoji typickou severskou
hudbu, ale i světově známé skladby. Jejich showprogram je nevšedním spojením moderní podoby vojenských pochodů a precizního vystoupení čestné jednotky s puškami. Diváci se mohou
těšit na skvělou melodiku slovenské lidové hudby i tradičního
německého drilu v pochodovém tempu,“ nastínil za pořadatele
velitel Posádkového velitelství Praha plk. Milan Virt. S jednodenním posunem vystoupí účastníci festivalu také v Kroměříži.
Kvalitu letošního ročníku ocenil i primátor statutárního
města Olomouce Antonín Staněk. „Vystoupení špičkových zahraničních a domácích vojenských souborů letos přinese nezapomenutelné zážitky a připomene dějinné sepjetí města s armádou,“ uvedl primátor.
Letošní již 23. přehlídku vojenských hudebních souborů
v Olomouci završí vernisáž výstavy Nebeští jezdci z natáčení
stejnojmenného filmu za účasti hlavních představitelů. Výstava
bude probíhat v olomouckém armádním domě. 
(red)

OLOMOUC
OLOMOUC 2017
2017
EVROPSKÉ
EVROPSKÉ MĚSTO
MĚSTO SPORTU
SPORTU

Pod záštitou 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Jiřího Balouna, Ph.D., MSc.
a primátora Statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

XXIII. Mezinárodní festival
vojenských hudeb
1.–2. 9. 2017
Pátek 1. 9. 2017 | 15:30 hodin | Horní náměstí
vystoupení VUS Ondráš

Pátek 1. 9. 2017 | 18:00 hodin | kostel sv. Mořice

chrámový koncert smyčcového orchestru String orchestra Finland

Pátek 1. 9. 2017 | 19:30 hodin | Horní náměstí
koncert ÚH AČR, houslové virtuózky Veroniky Panochové
a zpěvačky Radky Fišarové

Pátek 1. 9. 2017 | 21:00 hodin | Horní náměstí

vystoupení tanečního orchestru Finnish Conscript Band (rock)

Sobota 2. 9. 2017 | 10:00 hodin | Horní náměstí

slavnostní zahájení, samostatná vystoupení vojenských hudeb,
společné vystoupení motocyklové čety Hradní Stráže
a motorizované jednotky Vojenské policie a Policie České republiky

Sobota 2. 9. 2017 | 15:00 hodin | Dům armády

slavnostní vernisáž výstavy „Nebeští jezdci“ z natáčení stejnojmenného lmu
Změna programu vyhrazena.

OLOMOUC
OLOMOUC 2017
2017
EVROPSKÉ
EVROPSKÉ MĚSTO
MĚSTO SPORTU
SPORTU

POZVÁNKA NA CYKLOVYJÍŽĎKU
S PRIMÁTOREM MĚSTA

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU
S PRIMÁTOREM MĚSTA

Srdečně
Srdečně Vás
Vás zvu
zvu vv sobotu
sobotu 19.
19. srpna
srpna 2017
2017 vv 10
10 hodin
hodin
na
na cyklovyjížďku
cyklovyjížďku po
po trase
trase Olomouc
Olomouc –– Hlubočky
Hlubočky
aa zpět.
zpět. Sraz
Sraz účastníků
účastníků je
je vv 10
10 hodin
hodin před
před poštou
poštou
uu Hl.
Hl. nádraží,
nádraží, Jeremenkova
Jeremenkova ul.
ul.
Trasa
Trasa vyjížďky
vyjížďky je
je cca
cca do
do 22
22km.
km.

VV sobotu
sobotu 9.
9. září
září 2017
2017 ve
ve 14
14 hodin
hodin
si
si Vás
Vás dovoluji
dovoluji pozvat
pozvat na
na vycházku
vycházku centrem
centrem města.
města.
Sraz
Sraz účastníků
účastníků je
je ve
ve 14
14 hodin
hodin
před
před hlavním
hlavním vchodem
vchodem do
do
oo radnice.
radnice.

Občerstvení
Občerstvení zajištěno.
zajištěno.
Antonín
Antonín Staněk,
Staněk,
primátor
primátor města
města

Občerstvení
Občerstvení zajištěno.
zajištěno.
Těším
Těším se
se na
na Vaši
Vaši účast.
účast.
Antonín
Antonín Staněk,
Staněk,
primátor
primátor města
města

Potvrzení
Potvrzení účasti
účasti aa počtu
počtu osob
osob
na
na e-mail:
e-mail: odb.vvi@olomouc.eu
odb.vvi@olomouc.eu
do
do 12.
12. 8.
8. 2017.
2017.
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Letní Flora zve na Setkání v Rajské zahradě,
terakotovou armádu i řadu hvězd
Záplavu pestrobarevných květů vrcholícího
léta a celou řadu dalších atraktivních
lákadel přinese letní etapa mezinárodní
květinové výstavy a zahradnického
veletrhu Flora Olomouc, která se na
stejnojmenném olomouckém výstavišti
uskuteční od 17. do 20. srpna.
Svým návštěvníkům vedle hned dvou
témat hlavní expozice nabídne i oslnivou
přehlídku Vyznání růžím, unikátní výstavu terakotové armády prvního čínského
císaře nebo stále oblíbenější večerní prohlídku. Bohatý doprovodný program naservíruje zejména mladším návštěvníkům
hvězdy hollywoodské talentové soutěže
a všem věkovým kategoriím pak osvědčené tváře v podobě Karla Kahovce či Daniely Šinkorové.
Hlavní expozici letní Flory bude tradičně ukrývat moderní pavilon A. V největší
hale olomouckého výstaviště se představí
dvojice témat. To první má název Setkání
v Rajské zahradě a druhé Léčivá síla stromů. „Návštěvníci se tak na naší výstavě
opět pokochají krásami letní přírody, ale
zároveň si mohou odnést i řadu nových
poznatků a vědomostí,“ konstatoval ředitel společnosti Výstaviště Flora Olomouc
Jiří Uhlíř.
Mimořádný zážitek slibuje unikátní výstava Terakotová armáda – Odkaz prvního
čínského císaře, která bude mít své místo
během letní Flory a pak ještě do 24. září
v pavilonu G. Nahlédněte do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š'-chuang-ti,

který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak
období chaosu mezi všemi čínskými státy.
Jeho terakotová armáda se označuje jako
osmý div světa: nedaleko města Xi´an, kde
byla objevena císařská hrobka, se nachází
více než 8 tisíc terakotových soch s motivem vojáků a koní s dřevěnými povozy.
Nenechte si ujít detailně propracované repliky hliněných soch vojáků a koní v životní velikosti, zhlédněte zajímavý dokument
o terakotové armádě a zjistěte vše o životě
prvního čínského císaře. Během letní Flory budou mít návštěvníci výhodu v tom, že
květinovou výstavu i terakotovou armádu
uvidí za jediné vstupné. Po skončení Flory
bude výstava armády prvního čínského císaře pokračovat už samostatně.

Růžové mezi růžemi | Terakotová armáda
Vyznání růžím | Letní zahradnické trhy

Na Floru se vyplatí přijet vlakem a MHD

Na letní Floru se opět vyplatí cestovat
vlakem Českých drah. Na výstavu lze dojet na zvýhodněnou jízdenku VLAK+ Flora. Sleva činí 50 procent na zpáteční jízdné
z kterékoli místa v ČR. Aby byla jízdenka
se slevou VLAK+ uznána i pro zpáteční
cestu, je nutné si ji nechat označit razítkem ve stánku Českých drah, který bude
umístěn ve foyer pavilonu A.
V olomoucké hromadné dopravě pak
může prvních 2000 návštěvníků, kteří
si zakoupí elektronickou vstupenku, jet
s jednou bezplatnou SMS jízdenkou. Projekt nese název MHD+Flora Olomouc.
„Naším cílem je zlepšit dopravní obslužnost během konání výstavy a motivovat návštěvníky k využití alternativního

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky, za finanční podpory
Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce a Vinařského fondu.

způsobu dopravy do Olomouce i po městě, tedy využití vlaku a městské hromadné dopravy,“ uvedl primátor Antonín
Staněk. 
(red)

Rozloučení s prázdninami bude v režii hasičů a městské policie
Žádný smutek z konce
prázdnin, ale veselí, radost a řádění - taková je už
tradiční rozlučka s prázdninami podle olomouckých dobrovolných hasičů
a městských strážníků,
a to ve čtvrtek 31. srpna
na
Horním
náměstí
v Olomouci.
Bude k vidění moderní i historická hasičská
technika, zájemci si mohou prohlédnout techniku
a vybavení Městské policie
Olomouc nebo si vyzkoušet simulátor dopravní nehody či simulátor opilosti.
„Tato již tradiční akce zaměřená hlavně na děti je
každoročně velmi oblíbená, děti tu zažijí
spoustu legrace, ale také se mnoha věcem přiučí, a to jak v oblasti bezpečnosti,
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prevence, tak i například zdravovědy,“
zve na Horní náměstí náměstek primátora Martin Major.
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Dále se slavnostně
představí zástupci všech
jednotek
dobrovolných
hasičů statutárního města
Olomouce a svou rychlost
poměří v soutěži požárního útoku, utká se mezi sebou i několik sportovních
družstev hasiček. Pro děti
budou připraveny soutěže
jak u městských strážníků,
tak u dobrovolných hasičů.
Nebudou chybět nafukovací atrakce, malování na
obličej a na závěr pokryje
olomoucké Horní náměstí hustá hasičská pěna, ve
které se děti mohou vyřádit. Na tuto akci zve statutární město Olomouc, pod
záštitou 1. náměstka primátora Martina
Majora, Městská policie Olomouc a odbor
ochrany magistrátu města. 
(red)
VOLNÝ ČAS | OLOMOUCKÉ LISTY

V zoo jsou zase papoušci a staví
se nový pavilon afrických zvířat
Po delší době jsou v Zoo Olomouc opět
k vidění barevní krasavci. Papoušci jsou
patrně nejvýznamnější skupinou ptáků
chovaných v olomoucké zoologické zahradě,
a to téměř od počátku jejího fungování.
Veřejnost je postupem
času měla možnost vídat
v různých částech zahrady.
„Už řadu let ovšem nebyl k vidění žádný z velký druhů a posledních
pár roků dokonce vůbec
žádný zástupce z naší široké kolekce. Proto jsme
se rozhodli uzpůsobit
uvolněný prostor po malých šelmách mezi voliérou exotických
ptáků a stávající ubikací surikat. Naproti
vyhlídce do Safari Euroasie tak od začátku července bydlí ary ararauny a ary arakangy. Samice ararauny je navíc velmi
komunikativní, má ráda pozornost, proto
si často povídá i s návštěvníky,“ řekla tisková mluvčí zoo Karla Břečková.
Stavba pavilonu Kalahari pro několik velmi atraktivních druhů afrických

zvířat stále roste v centrální části zoo.
Kromě obkladů venkovních stěn, budování interiéru a střechy začala specializovaná firma modelovat ve výbězích
umělé skály. První návštěvníky má pavilon přivítat v příštím
roce.
„Třetí sobotu v srpnu připravujeme pro
návštěvníky
oživení
prohlídky naší zoo akcí,
která není žádnou novinkou, letos ovšem
bude ve zcela novém
kabátě. Víkend rekordů se koná pouze 19. 8.,
ale s mnohem intenzivnějším programem. Rekordy tentokrát
nebudeme plnit. Naopak - zvídaví zájemci budou mít možnost prozkoumat,
vyzkoušet a ověřit si superschopnosti
z říše zvířat. Pro děti chystáme nejen
řadu her, ale i možnost vyrobit si zajímavou zvířecí hračku. Velmi lákavé stanoviště na této akci připraví i zástupci
Pevnosti poznání,“ pozvala návštěvníka
Karla Břečková.
(red)

Branný závod pro seniory
opět na Svatém Kopečku

S kočičkou Olou
po Olomouci
Prohlídka města bez průvodce určená pro rodiny s dětmi,
tábory, skupiny či dětská sdružení (od cca čtyř let).
Hra pro malé detektivy, kteří chtějí objevit 10 stanovišť
označených postavou kočičky Oly a do herní mapy získat
všechny symboly umístěné na stanovištích.

Jak se do hry zapojit?

Na místech, která jsou do hry zapojena, si můžete zdarma
vyzvednout mapu a sami si naplánovat trasu.

Stanoviště, kde lze získat mapu: Informační centrum Olomouc,
Pevnost poznání, Botanická zahrada, Arcibiskupský palác,
Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum.
délka trasy: cca 3,5 km
mapa je v české a anglické verzi

Co je cílem hry?
Cílem je získat všechny symboly z 10-ti stanovišť
do mapy. Pokud se vám to podaří, čeká na vás malá odměna
v informačním centru (podloubí radnice).
Kromě symbolů na vás u stanovišť s kočičkou Olou čeká
také zajímavé povídání o místě, kde se nacházíte.

Kdy je možné se do hry zapojit?
Od července do konce září,
denně mimo pondělí, od 10 do 17 hod.

Dotazy či další informace?
statutární město Olomouc,
oddělení cestovního ruchu
e-mail: tourism@olomouc.eu
tourism.olomouc.eu

INZERCE

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
otevřela v Olomouci klientské centrum

Městská policie Olomouc pořádá branný závod pro seniory.
Soutěž tříčlenných družstev seniorů se prý uskuteční za každého počasí 27. září v ZOO na Svatém Kopečku. Vstup je zajištěn
boční branou vedle hlavního vchodu do ZOO.

OLOMOUCKÉ LISTY | VOLNÝ ČAS 

VoZP ČR pobočka Olomouc
U Botanické zahrady 11
779 00 Olomouc
E-mail: pob-olc@vozp.cz
Call centrum: 222 929 199

RV1701091/03

„K účasti v závodu je třeba, aby zástupci jednotlivých tříčlenných družstev své družstvo pod zvoleným názvem zaregistrovali na telefonním čísle 585 209 504 v pracovní dny od 13:00
do 14:30 hodin nebo na e-mailové adrese: vladimira.markova@
mp-olomouc.cz, a to nejpozději do 15. 9. 2017. Po trase budou
tříčlenná družstva plnit vědomostní úkoly z oblasti topografie,
zoologie, botaniky a činností spojených s mimořádnými událostmi,“ informoval Petr Čunderle, tiskový mluvčí Městské policie Olomouc.
(red)

Proklientské prostředí a moderní komunikační standardy.
Takový cíl se podařilo splnit Vojenské zdravotní pojišťovně ČR
prostřednictvím nového klientského centra a call centra.
Dvě moderní pracoviště v budově olomoucké pobočky byla
slavnostně otevřena 3. května. Klientské centrum se čtyřmi
přepážkami a pokladnou je k dispozici návštěvníkům pobočky
pro osobní kontakt. Moderní call centrum slouží všem
pojištěncům a partnerům VoZP ČR už od března, oficiálním
otevřením se úspěšně završil jeho zkušební provoz.
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Ride2sCool: jízda na kole do školy s doprovodem
Ride2sCool - doprovázení dětí
vysokoškolskými studenty na jízdním
kole do školy - má za sebou další sezónu.
Jezdilo se tentokrát v období od 4. května
do 29. června, tedy 57 dní. Budeme-li
počítat najeté kilometry každého průvodce
a každého dítěte na trase, tak dohromady
najezdili fantastických 1203, 6 km! Jedna
z nejmladších účastnic za dva měsíce
najezdila nejvíce 65 jízd a 182 km. Jedna
z tras vedla až z Křelova.
Dojíždění na jízdním kole do školy
v současné době v Olomouci podporují
dvě základní školy – ZŠ Zeyerova a ZŠ sv.
Voršily. Dle slov zúčastněných průvodců
si zúčastněné děti za jarní sezónu výrazně zlepšily jezdecké dovednosti a orientaci na trase.
Netradiční „cyklodoprovod“ dětí do
a ze školy funguje v Olomouci již druhým

Takto vypadá jízda do školy s doprovodem

rokem. V České republice se jedná zatím
o ojedinělý projekt, který reaguje jednak
na potřebu zvýšit pohybovou aktivitu

Sportovní den pro seniory
ve Smetanových sadech

Sportovně založení senioři si opět přijdou na své. Ve čtvrtek
14. září se koná tradiční sportovní akce, která se v minulosti
odehrála například u obce Jívová nebo na nábřeží řeky Moravy.
V letošním roce se prvně koná v olomouckých Smetanových sadech kolem restaurace Fontána.
„Uvědomujeme si, že sport a pohyb obecně je pro zdraví
důležitý. Naším cílem je, aby účastníci strávili den příjemně,
setkali se s přáteli, případně si vyzkoušeli či se dozvěděli i něco
nového. A protože jde o sport, mají možnost vyhrát i nějakou
tu cenu,“ uvedla za hlavního organizátora akce Yvona Kubjátová, vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města
Olomouce.
Akce je určena pro tříčlenná družstva. Po obdržení startovního čísla a soutěžní karty budou soutěžící postupně obcházet
sportovní stanoviště, kde na ně čeká například střelba na bránu, řešení rébusů, střelba z laserové pistole a mnoho dalších
disciplín. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si také jízdu
na oblíbeném Ološlapu. Součástí doprovodného programu bude
hudební vystoupení.
Družstva, která se umístí na prvních třech místech, obdrží
pohár a drobné ceny. Po vyhlášení vítězů proběhne losování
cen pro všechny účastníky sportovního dne. Vyhrát tedy může
opravdu každý, byť skončí na pomyslném žebříčku poslední.
Přihlašují se tříčlenná družstva, která si určí svůj název. Prvních 10 přihlášených družstev získá upomínkové tričko.
Je nutné přihlásit se buď prostřednictvím e-mailu na ingrid.
strestikova@olomouc.eu, nebo prostřednictvím www.facebook.
com/olomouckysenior - událost sportovní den, popř. telefonicky na čísle 585 562 105, popř. na adrese Štursova 1, Olomouc –
odbor sociálních služeb, II. nadzemní podlaží, kancelář č. 321.
Termín pro uzavírku přihlášek je stanoven na 8. 9. 2017.
„Chceme se dobře bavit“ – takové je motto sportovního
dne, které představuje Ladislav Šnevajs, náměstek primátora:
„Sport je nejen důležitou součástí zdravého životního stylu, ale
také prostředkem pro setkávání, zábavu a společenskou událost,“ dodal.
(red)

www.proseniory.olomouc.eu
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Foto | ride2sCool
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dětí a jednak na celosvětový trend aktivní mobility.
Děti mají možnost za příznivého počasí každé ráno absolvovat cestu do školy prostřednictvím pohybu na kole. Ride2sCool je zapsaný spolek, jehož účelem
je zajistit, udržet a dále rozvíjet cyklistickou dostupnost základních, středních
a vysokých škol, a to prostřednictvím
uceleného programu a dalších vhodných
nástrojů na celkovou podporu cyklistiky.
Rodiče mají možnost využít pro jejich
děti „cyklodoprovod“ do školy také během
nového školního roku 2017/2018. Začne
se jezdit 11. 9. a první týden je zdarma. Do
poloviny listopadu (dle počasí) budou mít
rodiče a jejich děti možnost využít tohoto
aktivního transportu za cenu jízdenky na
MHD - 7,- Kč/jízda. 
(red)

www.ride2scool.cz

Na celostátní setkání přijedou
do Olomouce tisíce mladých lidí

Téměř 6 000 mladých lidí je již přihlášeno na celostátní setkání mládeže, které se 15.–20. srpna uskuteční v Olomouci. Akci už
více než rok připravují desítky dobrovolníků z celé České republiky, přímo na místě jich v srpnu bude zajišťovat organizaci setkání
na 700.
Pro účastníky je
připraven poutavý
několikadenní program, budou si moci
poslechnout
řadu
zajímavých přednášek, desítky koncertů. Prostor ale bude
také pro sportovní aktivity, poznávání olomouckých památek nebo workshopy.
„Akce se zúčastní převážně mladí křesťané od 14 do 30 let, programy jsou ale otevřeny i pro veřejnost,“ sdělila Anna Sýkorová,
mluvčí akce.
„Hlavní program bude probíhat v areálu Korunní pevnůstky,
ubytování a stravu mají mladí lidé zajištěnou na kolejích Univerzity Palackého. Přednášky a další program budou probíhat i na
jiných místech ve městě,“ popsal manažer setkání Jiří Novák.
Během šestidenního programu se při duchovním programu
na pódiu vystřídá většina českých a moravských biskupů. V rámci přednášek k mladým promluví například režisér Jiří Strach
s tématem Jak dnes mluvit k lidem o Bohu. Na téma Jak se stát
pořádným mužem bude mluvit Martin Lebduška, vedoucí územního odboru PČR Přerov. Na téma Bioetický pohled na současné
metody prenatální diagnostiky promluví Mário Šmehil. Filosof
a rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula přijede s tématem
Co je lidské a co nelidské - o přirozenosti člověka. Islám a Evropa bude téma Michala Stehlíka, dlouholetého děkana Filozofické
fakulty UK v Praze. Celkem budou mít mladí lidé možnost vybrat
si z více jak 120 témat z nejrůznějších oborů.
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní
mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. Naposledy bylo v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou, předtím v roce
2007 v Táboře. 
(red)
VOLNÝ ČAS | OLOMOUCKÉ LISTY
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www.olomouc.eu
Navrhněte motto statutárního města Olomouce
a zúčastněte se soutěže o atraktivní ceny!
Co se vám vybaví, když se řekne město Olomouc? Jakou máte asociaci s tímto městem?
Jak se dá Olomouc stručně, jednoznačně a především zajímavě vystihnout?!

RV1700593/14

Soutěž o návrh motta bude probíhat v rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje
města Olomouce (pro období 2017–2023). Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno
z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci
(CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).
Aby byl váš návrh motta zařazen do soutěže, musí splňovat následující podmínky:
• být v českém jazyce,
• být originální,
• motto musí být ve tvaru „Olomouc - ...“, za pomlčkou může následovat maximálně pět slov,
• nesmí obsahovat vulgární, rasistické a jinak nevhodné výrazy,
• nesmí mít politický podtext.
Jeden autor může do soutěže zaslat maximálně dva návrhy.
Autor odesláním svého návrhu souhlasí s tím, že Magistrát města Olomouce může dále s mottem
volně nakládat.
Nejlepší tři návrhy budou oceněny:
1. cena: celoroční vstupenka do ZOO Olomouc (v počtu 50 vstupů).
2. cena: celoroční vstupenka do Aquaparku Olomouc (v počtu 20 vstupů).
3. cena: dvě vstupenky na Městský bál Olomouc 2018.
Návrhy včetně vašeho jména a příjmení, e-mailového kontaktu
či adresy bydliště posílejte na e-mail: motto@olomouc.eu nebo na podatelnu radnice
(nám. Horní náměstí 583, Olomouc, 779 11) s označením „Motto Olomouc“ do 15. 9. 2017.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.olomouc.eu,
výherce bude dále kontaktován přímo na uvedenou e-mailovou/poštovní adresu.

VETERINÁRNÍ KLINIKA
MVDr. MICHAEL MAZOCH s.r.o.
ČECHOVA 5 / OLOMOUC

Slavíme 25 let

SETKÁNÍ S NAŠIMI KLIENTY
16. září 2017, 14–18 hodin
Areál Kynologického klubu Bystrovany
VETERINÁRNÍ
KLINIKA
U zastávky
203, Bystrovany

MVDr. MICHAEL MAZOCH s.r.o.

Zveme naše klienty
na zábavný
a vzdělávací program
ČECHOVA
5 / OLOMOUC
Agility
Ukázky výcviku psů sportovní kynologie
Vystoupení profesionálních psovodů a psů Vězeňské služby ČR
Pro vaše děti jsou připraveny odměny po absolvování
vzdělávacího okruhu „malý veterinář“ s různými disciplínami
Prohlídka veterinární sanitky a jejího vybavení
Tombola – hlavní cena 15kg krmiva dle vlastního výběru

Vstup a občerstvení pro naše klienty zdarma.
Poukaz na občerstvení si, prosím, vyzvedněte na naší klinice do konce srpna.
Zúčastnění klienti naší kliniky obdrží 30% slevový poukaz
na stomatologické ošetření platný do konce roku 2017.
Na akci vás srdečně zve kolektiv veterinární kliniky
MVDr. Michael Mazoch s.r.o.

OLOMOUCKÉ LISTY | INFORMACE Z RADNICE 
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Bližší informace na telefonu 585 428 351
info@veterina-olomouc.cz
www.vetambulance.cz www.veterina-olomouc.cz
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Síťování může pomáhat ohroženým rodinám
Síťování? Ne, nejedná se o druh sportu
či lovu, ale o jednu z aktivit projektu
Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva
práce a sociálních věcí, který probíhá
i v Olomouci. Hlavním cílem je pomoct
ohroženým dětem a jejich rodinám.
V každé zapojené obci s rozšířenou působností působí tzv. lokální síťař, který
má podpořit spolupráci a dialog aktérů
pracujících s ohroženými dětmi a rodinami. Takovými aktéry jsou neziskové organizace, školy, oddělení SPOD, lékaři, soudy, policie a celá řada dalších. „Chceme
podpořit každou pozitivní aktivitu, která
může přispět k zachování dobře fungujících rodin či zmírňovat dopady různých
krizových rodinných situací. Problémů

je samozřejmě v naší společnosti dost
a je jen dobře, když se hledá také jejich
smysluplné řešení,“ zhodnotil projekt náměstek olomouckého primátora Ladislav
Šnevajs.
„Síťař má celému lokálnímu systému služeb porozumět a podporovat jeho
rozvoj a dobrou spolupráci v něm tak,
aby mohl co nejlépe reagovat na potřeby
rodin,“ uvedla lokální síťařka pro oblast
Olomoucka Barbora Žůrková. „Například
rozvod v rodině je složitým obdobím, na
které se mohou nabalovat další problémy.
Složitá situace mezi rodiči má často negativní dopad na dítě. Dobře propojená síť
aktérů pomoci a správně nastavená spolupráce například mezi školou, psychologem či neziskovou organizací a rodiči
může krizovou situaci a její dopady na

INFOBOX
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí realizovaný
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
v 12 krajích ČR prostřednictvím Operačního
fondu Zaměstnanost se zaměřuje na posílení
mezirezortní a multidisciplinární spolupráce
v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny.
A proč? Aby se nadále snižoval počet dětí,
které musejí svoji rodinu opustit, a aby pro
děti, jež se dostávají do systému náhradní
rodinné péče, byla zajištěna co nejkvalitnější
individuální péče. Více o projektu na webu.

www.pravonadetstvi.cz
dítě mírnit,“ řekla lokální síťařka Eliška
Foltýnová. 
(red)

Charitní prodejna u Samaritána pomáhá lidem na Haiti
Centrum materiální pomoci Charity
Olomouc (CMP) pomůže naplnit kontejner pro Haiti. Díky širokému sortimentu
darů v obchůdku u Samaritána poskytne do sbírky pro Haiti šlapací šicí stroje
a školní pomůcky pro děti. Současně se
obrací na veřejnost s prosbou o zapojení
do sbírky a srdečně zve do svých netradičních prostor na Wurmově 11. Návštěvníci
tak mohou přispět věcmi, které už nepotřebují, prohlédnout si zboží v obchůdku
a zároveň si udělat radost koupí něčeho
potřebného sobě či svým blízkým.
Obchůdek u Samaritána se stal druhým sběrným místem sbírky materiální
pomoci pro Haiti v Olomouci. „V současné

chvíli se u nás nachází několik šlapacích
strojů, které uvítají zejména haitské ženy.
Mohou se naučit krejčovskému řemeslu
a získat snadněji práci,“ přiblížila Barbora Cigánková, koordinátorka CMP. Do
kontejneru pro Haiti tak poputují nejen
šicí stroje, ale i další zboží obchůdku,
jako jsou například školní aktovky, dětské stolní hry, letní obuv a mnohé další.
Zákazníci, kteří chtějí přispět do sbírky
pro Haiti, mohou na prodejnu nosit vybavení pro krejčovskou dílnu od nejzákladnějších šicích potřeb, jako jsou například
látky, nůžky, nitě, dále školní pomůcky,
ale i sportovní potřeby či knihy ve francouzském jazyce.

Lidé plní prodejnu již po dva roky originálním vybavením od oblečení přes
domácí elektrospotřebiče až po nábytek.
„Máme i skutečné kousky pro fajnšmekry, jako je například růžový porcelán, broušené sklo, retro křesla, obrazy
a mnohé další zajímavosti. Mezi oblečením se najdou i kousky od známých
módních značek, jako je Mango, Orsay
či Desigual,“ vypočítává Barbora Cigánková. Otevírací doba prodejny u Samaritána je od pondělí do čtvrtka vždy od
12:00 až 17:00 hodin.
Sbírku pro Haiti vyhlásila Arcidiecézní
charita Olomouc 14. června 2017.
(red)

Členky olomouckého Onko klubu Slunečnice opět cestovaly
Členky Onko klubu Slunečnice Olomouc mají za sebou další krásné výlety.
V květnu a červnu měly dny naplněné
bohatými a různorodými činnostmi, do
nichž se každá z členek klubu mohla zapojit. Vždyť jen sportovních aktivit, jako
aqua aerobic, cvičení s hudbou, jóga,
se mohly zúčastnit dvakrát až čtyřikrát
týdně.
Na pravidelný jarní rekondiční pobyt
ve dnech 4.–9. června zamířily do Beskyd. Aktivitami nabitých pět červnových dnů strávily v horském hotelu Petr
Bezruč v Malenovicích a v jeho okolí.
Pak se zúčastnily bowlingového turnaje
a 16. června už zase mířily na autobusový
zájezd. Cílem byla Dolní Morava se stezkou v oblacích.
„Při zpáteční cestě pak členky klubu navštívily ještě dvě zajímavá místa.
Nejprve Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích a poslední zastavení bylo
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v Cholině, obci nedaleko Litovle. Jeho
cílem byla návštěva soukromé sbírky
ořezávátek,“ uvedla Věra Kratochílová
z Onko klubu Slunečnice.

WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC

Na dva prázdninové měsíce se členky
Slunečnice rozloučily 29. června. Setkaly
se na tradičním posezení na chatě u členky Milušky Šebestové v Tovéři. 
(red)
KOMUNITNÍ ŽIVOT | OLOMOUCKÉ LISTY

Rodiče, nemusíte v tom být sami
Snad každý rodič si někdy položil otázku
„Co dělám špatně?“, „Proč ta moje holka/
můj kluk zlobí?“ nebo „Po kom to dítě
je?“. Pokud jste rodič, který by při výchově
svého dítěte chtěl něco zlepšit, můžete
se obrátit na rodinné centrum U Mloka.
Tým odborných pracovníků vám nabídne
prostor, kde budete vyslyšeni a nebudete
na to sami.
Rodinné centrum U Mloka je součástí neziskové organizace P-centrum Olomouc a pomáhá rodinám s dětmi ve věku
od 5 do 15 let s výchovnými, vzdělávacími
a komunikačními těžkostmi. Můžete se
na něj obrátit již při prvních pochybnostech. Včasné řešení vám ulehčí budoucí
situaci. Pokud vás trápí to, že si s vašimi
dětmi nerozumíte nebo je vaše dítě nesamostatné, nejde mu to ve škole, je nesoustředěné, nerozumí si s vrstevníky, neváhejte a přijďte se poradit.
Pomoc a podporu rodinám má centrum založenou především na spolupráci
s rodiči, kteří získáním nových poznatků
mohou udělat změnu k lepšímu. Podle
typu potíží připravují kvalifikovaní odborníci balíček programů „ušitý na míru“
svým klientům. Více informací o službách

Rodinné centrum pomůže i s učením	

Foto | archiv

rodinného centra U Mloka můžete nalézt
na webových stránkách.
Rodinné centrum U Mloka podporují MPSV ČR, Olomoucký kraj, statutární město Olomouc a statutární město
Přerov. 
(red)

KURZY PRO PEČUJÍCÍ V OLOMOUCI
Diakonie ČCE pořádá v Olomouci cyklus
kurzů „Pečuj doma a s námi“. Je určen
laickým pečujícím, starajícím se zejména
o seniory. Na kurzech získají účastníci rady
a informace, vymění si zkušenosti a nacvičí
ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor
příruček a DVD s instruktážními videi.
Cyklus je pro účastníky je zdarma.
Kurzy se uskuteční v prostorách CARITAS na
Křížkovského 6 v Olomouci.
TERMÍNY A TÉMATA (vždy 9:30 – 15:30 h):
Sobota 2. září
Ošetřovatelský kurz
Pátek 8. září
Pečování o člověka
		 s demencí
Sobota 9. září
Praktický a nácvikový kurz
Pátek 22. září
Sociálně právní kurz
Sobota 23. září
Kurz komunikace
Pátek 6. října
Pečování v závěru života
Sobota 7. října
Fyzioterapeutický kurz
Informace a přihlášky na www.pecujdoma.cz,
telefonicky na číslech 739 244 875, 734 171 231,
e-mailem na pecujdoma@diakonie.cz.

www.p-centrum.cz

INZERCE

Fakultní nemocnice Olomouc
přijme lékaře/ku
Oddělení urgentního příjmu

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

Požadavky:
• VŠ vzdělání lékařského směru,
• specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství nebo příbuzný interní obor s interním kmenem,
anesteziologie a intenzivní medicína, všeobecné praktické lékařství nebo urgentní medicína (vnitřní
lékařství, všeobecné praktické lékařství či anesteziologie a resuscitace v tomto případě jako základní
obor žádoucí) dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění,
• zájem a předpoklady pro práci v oboru,
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění,
• znalost anglického jazyka,
• znalost práce s PC.
Hlavní pracovní činnosti:
• lékař akutní všeobecné interní ambulance (vyšetřovny),
• lékař intenzivní vyšetřovny (Emergency Room) a resuscitačního týmu OUP,
• lékař akutní všeobecné neúrazové ambulance (vyšetřovny) a LPS,
• lékař expektačních lůžek.
Nabízíme:
• konkurenceschopné finanční ohodnocení,
• 5 týdnů dovolené,
• 3 dny nenárokového zdravotního placeného volna,
• možnost dalšího odborného růstu,
• zaměstnanecké benefity,
• pedagogickou činnost v rámci Lékařské fakulty UP.
Výše úvazku 1,00, po dohodě i úvazek částečný.
Nástup do pracovního poměru možný dle dohody.
K písemné žádosti je třeba doložit:
• fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci (diplom, specializace, licence, apod.),
• profesní životopis,
• fotokopii výpisu z rejstříku trestů.

Požadavky:
• VŠ vzdělání v oboru marketing a management (popř. obdobný obor),
• minimálně 5letá profesní zkušenost na manažerské pozici ve společnostech s dobře strukturovaným
řízením marketingových procesů podmínkou,
• prokazatelné pracovní zkušenosti se zpracováním plánů pro rozvoj a implementaci marketingové
strategie organizace,
• prokazatelné pracovní úspěchy při vyhodnocování marketingové strategie organizace, při kontrole
čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel,
• manažerská zkušenost s vedením pracovního kolektivu,
• znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni podmínkou,
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost.
Hlavní pracovní činnosti:
• příprava a realizace marketingového plánu, strategie a koncepce FNOL,
• zodpovědnost za sestavování a správu marketingového rozpočtu,
• zodpovědnost za marketingovou komunikaci,
• vedení týmu pracovníků marketingu.
Nabízíme:
• konkurenceschopné finanční ohodnocení,
• možnost podílet se na klíčových rozhodovacích procesech včetně tvorby strategie související s dalším
směřováním a rozvojem organizace,
• 5 týdnů dovolené a 3 dny nenárokového zdravotního placeného volna,
• příspěvek na stravování.
Jmenování do funkce po uzavření výběrového řízení.
K písemné žádosti je třeba doložit:
• profesní životopis,
• fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci afotokopii výpisu z rejstříku trestů,
• písemnou koncepci své práce v uvedené funkci.
Součástí výběrového řízení je absolvování psychodiagnostiky.
V souladu s § 33 odst. 3 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů,
se pracovní poměr na tuto vedoucí pracovní pozici zakládá jmenováním.

vedoucí Odboru marketingu

OLOMOUCKÉ LISTY | KOMUNITNÍ ŽIVOT 
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Písemné přihlášky je třeba doručit na Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc
Martina Reitingerová, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc nebo e-mail: martina.reitingerova@fnol.cz.
Další pracovní nabídky naleznete na www.fnol.cz.
WWW.OLOMOUC.EU
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Olomoucké baletky bodovaly na světovém poháru
Na přelomu června a července
reprezentovala město Olomouc a celou
Českou republiku baletní škola Iriny
Popové na jedné z největších tanečních
soutěží Dance World Cup 2017 v německém
Offenburgu. Během čtyř dní na akci
zatančilo bezmála 4200 tanečníků z více
než 40 zemí. Za Česko se na světové finále
kvalifikovalo celkem pět choreografií
baletního studia, některé připravila i sama
ředitelka školy Irina Popova.
Největším úspěchem výpravy je
3. místo na světě v kategorii Acroskupin,
spojení moderního tance a akrobacie, pro
choreografii Žabičky, kterou s dětmi připravila trenérka Eliška Holčapková. Jedná se o vůbec první medaili, která putuje
z DWC za dlouhá léta konání tohoto šampionátu do Olomouce.
Výborně si ve své kategorii vedli Lvíčci,
skupina show dance (14. místo na světe)
a moderní duet FIFA (18. místo na světě).
Skvěle zatančily i Panenky, které se umístily na 20. místě. Gratulace patří i Kristýně Nevrlé, která krásně zabojovala v jedné z nejvíce obsazených kategorií – lidový
tanec – s charakteristicky českým národním sólem. 
(red)

Členové baletní školy Iriny Popové na zahajovacím ceremoniálu v německém Offenburgu

Foto | archiv IP

INZERCE

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!!
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+420 725 688 755

RV1701131/04

(za 20 odpracovaných měsíčních směn
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

SPORT | OLOMOUCKÉ LISTY

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

Velká sportovní vědomostní soutěž – V. kolo
OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU
V roce 2017 je Olomouc evropským
městem sportu. V průběhu roku pořádá
vedení města pro občany řadu pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie. Se sportovní tematikou se však lidé
potkávají i na stránkách Olomouckých
listů. Popáté v řadě má v Olomouckých
listech svůj prostor kvíz o ceny. Také
OLOMOUC
2017mělo u Oločtvrté pokračování
soutěže
EVROPSKÉ
moučanů velký ohlas. Ze správných odMĚSTO SPORTU
povědí byli vylosováni
tři výherci poukazu na nákup sportovního zboží v hodnotě
1000, 700 a 500 korun. Výherci poukazů se stali Petr Plíšek, Anna Krásenská
a Leona Malá.
Další otázky jsou pro vás připraveny
v tomto čísle. Odpovědi zasílejte na adresu: David Ševčík, Magistrát města
Olomouce, odbor vnějších vztahů
a informací, Horní náměstí 583,
779 11 Olomouc. V elektronické podobě
můžete odpovědi se zpátečním kontaktem posílat na e-mailovou adresu david.sevcik@olomouc.eu. 
(red)
Nejvyšší průměrnou návštěvnost na
zápasy fotbalové Sigmy v posledních
dvaceti letech zaznamenalo klubové
vedení v sezoně 2000/2001. Na Andrův
stadion chodilo v průměru:
a) 7818 diváků
b) 7718 diváků
c) 7618 diváků
Boxer Dukly Rostislav Osička v roce
1979 vybojoval bronz na mistrovství
Evropy v Německu. Po ukončení

kariéry si několikrát zahrál ve filmu.
Kondičního trenéra si zahrál
ve filmu:
a) Román pro muže
b) Román pro ženy
c) Bestiář
Hráči MGC Olomouc v soutěži družstev
získali více než dvacet domácích
titulů, jeho zástupci vybojovali
medaile na evropských i světových
šampionátech. Kdy byl založený jeden
z nejúspěšnějších minigolfových klubů
v České republice?
a) 1969
b) 1970
c) 1971
Veslařský klub v Olomouci byl založen
v roce 1941. Prvním předsedou klubu
byl:
a) Josef Šubert
b) Miroslav Klos
c) Miloslav Karásek

Po zisku domácího titulu se hokejisté
Olomouce v roce 1994 představili
v mezinárodní soutěži IIHF European
Cup. Který klub byl první soupeřem
Kohoutů na pohárové scéně?
a) Torpedo Ust-Kamenogorsk
b) Steaua Bukurešť
c) Lada Togliatti
Historie olomouckého parašutismu
se začala psát v roce 1950. K prvním
seskokům sloužil parašutistům
ukázkový padák:
a) VJ 1
b) VJ 11
c) VJ Extra
Poprvé se mezi domácí elitou
představili házenkáři Olomouce
v sezoně 1970/1971. Na jaké příčce
skončili hráči Pozemních staveb?
a) 5
b) 6
c) 7

Olomoucký judista David Klammert získal vstupenku na MS
Česká reprezentace na European judo
open v běloruském Minsku sbírala medaile. Turnaje se účastnilo
9 českých judistů, mezi nimiž byl i odchovanec olomouckého oddílu David
Klammert. Pro české judisty se jednalo o poslední
možnost získat potřebné
body na mistrovství světa. V Minsku bojovalo na
500 judistů z 49 zemí.
První dva zápasy Davida
Klammerta s Alexandrem
Roslyakovem a Alikem Dzhilandzem (oba
z Ruska) skončily vítězstvím české vlajky.
Ve třetím kolem s maďarským reprezentantem Szabolcsem Krizsanem
OLOMOUCKÉ LISTY | SPORT 

ukončil Klammert zápas po pouhých 40
sekundách. Na turnaji v Minsku se tak
jednalo o jeho první ippon,
který ho zároveň přivedl do
semifinále.
V boji o finále se, bohužel, David Klammert neprobojoval přes Izraelce
Li Kochmana. V polovině
zápasu schytal olomoucký
judista ránu pěstí do obličeje a nedlouho po tom
upadl na plná záda za použití Kochmanovy osobní
techniky Seoinage.
Klammerta čekal poslední souboj,
a to boj o třetí místo s reprezentantem z Ázerbájdžánu Mammadaliem

Mehdiyevem. Zlom napínavého souboje
nastal 6 sekund před vypršením časového limitu, kdy se Klammert dostal svému soupeři na tělo a použil techniku Ko
soto gake (tzv. zalamovák). Tímto počinem si vysloužil nejen wazari, ale také
bronzovou medaili na European judo
open in Minsk 2017.
Z celé české výpravy se na medailových pozicích umístili pouze dva judisté,
a sice známý reprezentant a olympionik
Jaromír Ježek (- 73 kg) a olomoucký
David Klammert (- 90 kg). V obou případech se jednalo o bronz. Čeští judisté však v Minsku zůstávají i nadále, a to
na tamějším soustředění OTC Going for
gold, kde se vrcholoví judisté připravují
na LOH Tokio 2020. 
(red)
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Mladí házenkáři uspěli
ve Švédsku, mají páté místo

Chaloupka je vicemistrem světa

Naposledy pod hlavičkou TJ STM Olomouc, ale už s dresy označenými novým
jménem oddílu – Handball Club Olomouc
1966, se mladší žáci ročníku 2005 prezentovali na 48. ročníku největšího světového
turnaje v házené Partille Cup 2017 ve švédském Göteborgu. Turnaje se účastnilo více
než 22 500 hráčů a hráček ze 43 zemí celkem v 18 kategoriích.

V průběhu 4 hracích dní se v základní
sedmičlenné skupině hráči postupně utkali se soupeři ze Švédska, Dánska a Brazílie. Až na jedno zaváhání se švédským
HK Aranäs 1 předvedli mladí borci jasný
a přesvědčivý výkon a po zásluze do vyřazovacích bojů postupovali z prvního místa. V osmifinálovém utkání si vcelku jednoznačně v poměru 11:2 poradili s dalším
protivníkem švédským Lugi HF 1. Ve svém
čtvrtfinálovém utkání však již nedokázali
překonat pozdějšího finalistu, kterým byl
výběr Faerských ostrovů, a podlehli 12:18.
Konečné 5. místo v tak obrovské konkurenci je přesto ohromným úspěchem.
„Naše sportovní vystoupení musíme hodnotit vysoce kladně. Bylo velmi příjemné
sledovat, jak jsme se z neznámého družstva stali pozorně sledovanými,“ oceňují
úspěch účastníci i doprovod světového
turnaje.
(red)

Ve slovenském Čunovu, nedaleko
hlavního města Bratislavy, se koncem
července konalo mistrovství světa ve
vodním slalomu juniorů a kategorie
U23. Český tým se stal v soutěži národů
tím nejlepším ze všech, na čemž měl své
zásluhy i olomoucký singlkanoista Václav
Chaloupka.
Poté co obsadil třetí místo v úterní
kvalifikaci ho čekala od závodění třídenní pauza. Na start mistrovství světa
znovu nastoupil až v sobotu v semifinále. Dojel na šestém místě a zajistil si tak
pohodlný postup mezi desítku nejlepších z celého světa. Finále bylo plné favoritů, tudíž už jen postup do něj považoval za velký úspěch. Ve finále Chaloupka
skončil za dvojnásobným juniorským
mistrem světa Marko Mirgorodským
a stal se tak vicemistrem světa do 23 let.
„S výsledkem jsem nadmíru spokojený.

Na mistrovství světa jsem odjížděl s cílem vyjet si finále a rozhodně jsem nepočítal s medailí. Nejvíce nervózní jsem byl
určitě před semifinále, jelikož to je právě zlomové a rozhoduje o dobrém, nebo
špatném výsledku závodníka. Na startu
finále jsem se už cítil ve svém živlu a celou jízdu jsem si chtěl maximálně užít.
To se povedlo a já si tak splnil svůj další velký sen své sportovní kariéry! O to
víc jsem šťastný, že jsem mohl tímto
skvělým výsledkem zakončit moji dosavadní spolupráci s trenérem Rudolfem
Rozsypalem. Zůstanu mu za všechno
navždy vděčný,“ Dodal po závodě Václav
Chaloupka.
V závodech družstev Václav Chaloupka s týmovými kolegy Janem Větrovským a Lukášem Rohanem (oba USK
Praha) zvítězili. Václav tak ke své stříbrné individuální medaili přidal titul mistra světa ze závodu hlídek. 
(red)

RADY OLOMOUČANŮM
Od 1. července začal platit zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Přináší desítky změn, na které se museli připravit i strážníci Městské policie Olomouc.
Změny a skutková podstata se dotknou také dalších sedmdesáti zákonů. Od nového pololetí vymizel z terminologie správní delikt
a je nahrazen přestupkem i pro právnické osoby nebo podnikatele.
Blokové řízení je nahrazeno příkazem na místě bez možnosti odvolání s tím, že strážníci mohou nově uložit pokutu do výše deseti tisíc korun.
Kromě pokuty může strážník uložit i mírnější postih ve formě napomenutí, které nahrazuje dřívější tzv. domluvu a nebude mít již pouze ústní charakter.
Napomenutí bude vyhotoveno písemně a u některých vybraných přestupků bude zaneseno do evidence přestupků vedené rejstříkem trestů. V případě
recidivy může být k této skutečnosti přihlíženo.
Zákon nově definuje přitěžující a polehčující okolnosti nebo organizátora, návodce a pomocníka přestupku.
Strážníci od 1. července projednávají příkazem na místě přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti
majetku či proti pořádku ve státní správě spáchané neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci.
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TOMÁŠ PEJPEK (ProOlomouc)

DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ (Občané pro Olomouc)

Starosti obyvatel města

Jak na vrak?

‚Velká‘ politika před volbami plní stránky novin. Často se nás ale dotknou víc události
v bezprostředním okolí. V Olomouci přibývá střetů mezi radnicí a lidmi v městských
částech, kteří mají pocit, že radnice nestojí na jejich straně.
139 obyvatel Letné podalo námitky proti územnímu rozhodnutí na obytný soubor
na místě bývalého hřiště a parčíku u lávky přes Moravu. Důvodem je, že se tam investor
snaží vmáčknout co nejvíc bytů. Bytovky se 94 byty a 74 garážemi si hustotou nezadají
s pověstným Mačkalovem. Starousedlíci se bojí znásobení dopravy v dosud klidné čtvrti
a protestují proti likvidaci parčíku podél Moravy, ze kterého nemá zůstat téměř nic, ačkoliv
jde o jednu z nejkrásnějších částí olomouckých nábřeží. Lidé mají hořký pocit, že ačkoliv
dělají vše co mohou - už od r. 2006 usilují o zachování parčíku, chodí na KMČ a vzorně
připomínkují územní plán, stejně je investor válcuje a radnice zájem obyvatel vůbec
nehájí. A nedá jim dokonce ani vědět, že se výstavba v jejich sousedství chystá.
Také na Nových Sadech kypí emoce. Téměř 700 lidí podepsalo petici za záchranu
největší olomoucké zahrádkářské osady. 98 zahrad za čističkou leží 35 let a užívá je často
už 3. generace. Město chce plochu pod hrází vyklidit kvůli projektu protipovodňových
úprav, na který jsou dostupné dotace. Zahrádkáři namítají, že úpravy - drobné zvýšení
hráze za čističkou a prohloubení břehu - nezlepší ochranu Novosad, protože se nebude
zvyšovat sousední železniční trať s mostem. A že velké rozlivné plochy jsou na opačném
břehu.
Mají pravdu. Existují možná důvody, proč by kolonie v rozlivném území být neměla,
jen těžko se dá ale pochopit přístup radnice. Předloni se zahrádkáři na besedě dozvěděli,
že osada bude zachovaná, letos v dubnu naopak, že ji mají do září 2018 vyklidit. Radnice
pro ně prý hledá jiné plochy, ale zatím jim je nenabídla. Jedním z důvodů, proč se česká
sídliště nepotýkají se sociálními problémy jako v jiných zemích, je koncept „druhého
bydlení“ a aktivní rekreace obyvatel. Zahrádkové osady mají důležitou roli v kvalitě
městského bydlení, lidé o ně mají zájem a politici by jim měli vycházet vstříc.
Stejně tak by měli chránit kvalitu bydlení ve starých městských čtvrtích. Obyvatelé
Neředína nedávno s překvapením zjistili, že nový regulační plán sídliště se připravuje jen
formálně a nechrání krásnou alej v ulici Norské ani zelené plochy mezi bytovými domy
před zastavěním. Klidné bydlení a zeleň mezi bloky přitom patří k důvodům, proč je tam
bydlení atraktivní. Díky lidem, kteří přišli plán připomínkovat na KMČ, a pomoci Pavla
Grasse na komisi architektury se snad plán podaří upravit.

Ve Wolkerově ulici stojí na chodníku už více než rok auto. Má rozbitá boční skla, je porostlé
zelenými řasami – vrak, řekla by většina z nás. Vrak nemá na ulici co dělat, měl by být odvezen
na vrakoviště.
Auto tam zavazelo, občas si někdo stěžoval, ale zdánlivě se nic nedělo. Píši zdánlivě, protože
něco se přece jen dělo. Úředníci hledali cestu, jak tento na první pohled jednoduchý problém
v souladu s právem vyřešit.
Hlavní slovo při určení, zda auto je či není vrakem, má silniční správní úřad – tedy
státní správa - a podle jeho názoru auto nesplňuje definici vraku dle zákona o pozemních
komunikacích, protože není „zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemní komunikaci“.
A zde je zakopán pes. Státní správa se domnívá, že předmětné auto není natolik poškozené, aby
mohlo být prohlášeno za vrak. Selský rozum nám však naopak říká, že auto, které někde více
než rok stojí, je celé obrostlé řasami, má vybitá okna, sundané SPZ a zjevně o něj nikdo nejeví
zájem, vrakem být přece musí (a kdyby stálo mimo komunikaci, pak podle zákona o odpadech
by zřejmě vrakem bylo). Jenže bohužel některé zákony s tzv. selským rozumem nekorespondují.
Začátkem července se tedy na radnici u náměstka primátora Aleše Jakubce sešla na základě
mého podnětu skupina zástupců státní správy i samosprávy a hledali jsme cestu, kterak
dosáhnout odstranění tohoto nevzhledného„vraku“.
Po asi hodinovém jednání jsme dospěli k závěru, že vozidlo za současné legislativní situace
státní správa není ochotna prohlásit za vrak a je tedy potřeba hledat jiné cesty, jak vozidlo
z chodníku odstranit.
Zvolené řešení, kdy se bude postupovat parkování„vraku“ považovat za neoprávněný zábor
veřejného prostranství a vlastník vozidla bude vyzýván k jeho odstranění, mi připomíná drbání
se levou rukou za pravým uchem, bohužel však právo nedává v tuto chvíli zřejmě jinou možnost,
jak postupovat. Možná se pozastavíte nad tím, proč prostě někdo nepřijede a auto neodtáhne,
případně jej nepřemístí z komunikace pryč, aby bylo vrakem podle zákona o odpadech, nebo jej
nerozbije natolik, aby bylo konečně vrakem i podle zákona o pozemních komunikacích. Takovým
partizánským přístupem by se sice tento konkrétní problém zřejmě vyřešil, ale nešlo by o řešení
systémové, tedy nalezení cesty v souladu s právem.
Do budoucna je tak dle mého názoru jedinou možností změna definice vraku v zákoně
o pozemních komunikacích, což však již není v kompetenci místního zastupitelstva, ale politiků
zasedajících v Poslanecké sněmovně. Možná je to i výzva pro nové poslance, kteří vzejdou
z podzimních voleb…

MIROSLAV BEHRO (KSČM)

RICHARD KOŘÍNEK (Nezařazený)

Záměr, nebo pochybení úředníka?

Revitalizace svatopetrského návrší

Mnozí z Vás jistě znají parčík na Letné u lávky na Klášterní Hradisko. Bývala tam
ještě nedávno dvě hřiště. Restitucemi se pozemky dostaly do soukromých rukou. Město
si nedokázalo ani pohlídat, že soukromé pozemky zasahují až těsně k hrázi řeky. Prý na
odkoupení nebyly peníze!?
Jeden investor peníze měl, pozemek koupil a plánuje zde výstavbu bytového
komplexu s 94 byty a 74 garážemi. Nikdo neinformoval KMČ Lazce, natož samotné
občany. Až se na úřední desce objevilo územní rozhodnutí, nastalo zděšení. Dalo se
počítat s tím, že se část pozemku někdy zastaví, např. rodinnými domky, ale takové
monstrum zde nikdo nečekal. Teprve od občanů byla KMČ informována a 14. 6.
vydala usnesení: „KMČ je zásadně proti výstavbě Rezidence Demlova v předložené
podobě, z důvodu zatížení území zvýšenou dopravou a nevhodného zakomponování
území do nábřeží řeky Moravy. KMČ trvá na svém původním stanovisku z roku 2006,
kdy požadovala zachování parčíku a rekreační plochy u nábřeží, který byl v tehdejším
územním plánu akceptován… S politováním konstatujeme, že KMČ nebyla o záměru
vůbec informována.“
Ale v Olomouci se staví a staví a občane, klidně se vypovídej. Investor má přece
právo na zisk a ten je úměrný počtu prodaných bytů. Jenže tento zisk jde na vrub
ostatních občanů, protože kvalita jejich bydlení tím ztrácí. Proto existuje samospráva
a příslušný úřad s regulačními mechanismy. Jenže úřad v ÚR konstatuje, že vše je
„v souladu“. Je třeba přece zastavovat nevyužité plochy. Tak si to taky v územním plánu
změnami šikovně dříve upravili. Ale nějak se zapomnělo, že se nejedná o ledajakou
stavební proluku, ale o exponované nábřeží řeky a památkovou zónu Klášterního
Hradiska. Stavba je plánována tak blízko hráze, že omezí komunikační propustnost
nábřeží. Likvidace parčíku omezí nejen občany Letné, ale všechny, kteří se tam
procházejí, jezdí na kole apod. Rekreační potenciál nábřeží bude nenávratně zničen. Ale
vše je „v souladu“. A tak na zcela zdevastované vozovce Na Letné budou jezdit obrovská
nákladní auta, sto let staré domy na nábřeží, které přežily povodeň, dostanou další
smrtelnou ránu. A až se dostaví, tak dříve ideální místo pro procházky na nábřeží se
změní v zónu kličkování chodců a cyklistů mezi auty. Přibude totiž dalších nejméně 150
aut z bytového komplexu. Ale to je opět „v souladu“. Obdivuhodný urbanistický přístup.
Klub zastupitelů za KSČM, je zcela na straně těchto občanů.

Magistrát města Olomouce zadal v nedávné době zakázku zpracování
architektonické studie revitalizace části olomouckého Předhradí na místě historického
svatopetrského návrší, vymezeného dnes náměstími Republiky a Biskupským a ulicemi
Křížkovského, Mariánská, Akademická a Wurmova. Zelení vítají, že se město zajímá
o názory občanů ještě ve fázi přípravy studie, tedy před započetím projekčních prací
(anketa na www.olomouc.eu a veřejná debata 19. června 2017). Doufáme také, že
město i architektonická kancelář Tři architekti, která zpracování studie vyhrála, názory
občanů pečlivě zváží a revitalizaci bude konzultovat s odborníky na urbanismus
historických měst. Návrší bylo v historii centrem duchovní správy Moravy a od založení
biskupství také centrem vzdělanosti. Ačkoli se na jeho podobě podepsaly historické
epochy různě, centrem vzdělanosti zůstává dodnes. Snad žádné jiné městské centrum
v České republice není studenty zaplněno tak jako centrum Olomouce a především
olomouckého Předhradí. Doufáme, že všechny zainteresované strany při rozhodování
o revitalizaci vezmou toto v úvahu a nebudou opakovat chyby svých předchůdců,
kteří jedno z nejvýznamnějších historických center otevřeli automobilům na úkor
chodců a cyklistů. Strana zelených neprosazuje úplně uzavření městského centra
pro automobilovou dopravu. Vnímáme potřeby moderního města a jeho obyvatel,
především rezidentů. Není ale potřeba dále navyšovat počty parkovacích míst v centru,
omezovat průchodnost pro chodce a průjezdnost pro cyklisty. Moderní městské
centrum neznamená automobily a parkovací místa ale pěší zóny a cyklostezky. Kde
jinde by to mělo platit více než v univerzitním městě?
Nejfrekventovanější místo návrší, kterým je Náměstí Republiky, nesmí nadále
sloužit jako parkoviště pro lidi pracující v centru a návštěvníky města. Tuto úlohu
může nést nedaleko vystavěný parkovací dům, jehož využití by město mělo začít řešit
s majitelem co nejdříve. Náměstí by mělo být místem setkávání studentů a obyvatel
města. Může se stát místem farmářských a jiných trhů, zkrátka místem, kam je radost
chodit a ne místem kde se proplétáme mezi automobily. Architekti slíbili připomínky
občanů zapracovat a město přislíbilo v září tohoto roku otevřít druhé kolo připomínek.
Rozvoj města vstřícnějšího k občanům je jednou z hlavních priorit Zelených v Olomouci.
Kromě výše řečeného, se stavíme proti zásahům, které poškodí historický kontext místa
či omezí zeleň.

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

Letní etapu květinové výstavy Flora Olomouc (17. - 20. srpna) doplní v pavilonu G výstava …(tajenka)…
Tajenku křížovky zasílejte do 13. 8. 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 poštovní obálku. Výherce dostane dárek od partnera křížovky. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemůžeme výhru odeslat. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.
Tajenka z minulého čísla: Regionální vydavatelství. Vylosovaným výhercem je Andrea Héžová z Olomouce.

SUDOKU PRO ZÁBAVU

INZERTNÍ MANAŽEŘI
JANA JURÁKOVÁ 		
Telefon: 773 617 353, 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
MARGITA ŠUTOVSKÁ
Telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz
KATEŘINA VYBÍRALOVÁ		
Telefon: 604 929 976, e-mail: vybiralova@regvyd.cz
Uzávěrka 21. 8. 2017, distribuce 4. 9. 2017.

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

4.–10. září 2017 | ded.olomouc.eu
Cena primátora města Olomouce
pátek 8. září | 19.30 | Horní náměstí
slavnostní předávání Ceny primátora

Hudební sympozium v Letním kině
5.–8. září | 18.00–22.00 | Letní kino
jam / open mic / basking stage & promítání ﬁlmů

Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů
pátek 8. září | 19.30 | Horní náměstí
open air představení Moravského divadla Olomouc
komedie slavného italského dramatika
s podtitulem Skoro bleší cirkus

Olomoucké knižní trhy & burza učebnic
6.–9. září | 9.00–18.00 | Dolní náměstí
tradiční knižní a antikvariátní trhy spojené s burzou učebnic

Koncerty
sobota 9. září | 10.00–21.30
Horní náměstí & Letní kino
Alen, The Gardeners, Tereza Wrau, Debbi

Letní čítárna v parku
pátek 8. září | 12.00–17.00
sobota 9. září | 10.00–17.00
Smetanovy sady u Fontány
tradiční čítárna Knihovny města Olomouce, možnost začíst
se do knihy v příjemném prostředí olomouckých parků

Dny otevřených památek & Otevřená radnice
9.–10. září
zpřístupnění památek, institucí a zajímavých objektů

PechaKucha Night Olomouc vol.12
pátek 8. září | 20.20
prezentace na téma architektury, umění a designu

Komentované prohlídky & procházky
4.–10. září
netradiční prohlídky pozoruhodných míst se zajímavými
osobnostmi | Historie letiště Olomouc, K Hromovu dubu –
cestou poznání odkazů našich předků, Příběhy neředínského hřbitova, Setkaní s Charlesem Wildou, Olomoučtí
ostrostřelci a jejich střelnice

Z divadla do pohádky
sobota 9. září | 13.00–19.00
Divadlo Tramtarie & ASO park Na Střelnici
interaktivní stezka pro děti i rodiče s oblíbenými pohádkami
Divadla Tramtarie | komentované prohlídky divadla
a o historii parku a bývalé měšťanské střelnici

Olomoucké lafayettovské slavnosti
6.–9. září | 20.00 | Archiv Armády ČR
Divadlo v autentických historických kulisách
středa 6. září | 20:00
Jan Sulovský: Příběh vášnivé lásky aneb Břetislav
a Jitka na cestě do Olomouce
čtvrtek 7. září | 20.00
Jan Sulovský: Lafayette – Hrdina dvou světadílů
sobota 9. září | 20.00
Jan Sulovský: Líbánky (nejen) na Hané
Ze života Josefa Mánesa
StreetArt Festival
4.–10. září
výstavy, workshop a exhibice grafﬁti a street-art

OLOMOUCKÉ LISTY 

Festival VZÁŘÍ
9.–10. září | Smetanovy sady
festival světla a videomapingu
Řeka má duši
9.–10. září | řeka Morava
multižánrový festival & scénicko-divadelní představení
na řece Moravě s OLOLODÍ
Promenádní koncert | Olomoucký swingband
neděle 10. září | 16.00 | Smetanovy sady
ukončení sezóny promenádních koncertů
Hledej želvu
1. kolo 8.–21. srpna
2. kolo 22. srpna – 4. září
prázdninová hra o památkách města pro celou rodinu
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RV1700099/16

INZERCE

Ne každý chce být středem pozornosti.

Arteon není pro každého.
Nový fastback Arteon zaujme nezvykle protaženou siluetou a splývavou zádí ve stylu kupé. Mimořádným detailem,
který oceníte při každém otevření dveří, jsou elegantní bezrámová okna. Aerodynamické boční linie přecházejí
do výrazných předních a zadních partií, které dávají vozu sebevědomý a dominantní výraz.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/arteon
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,4–7,3 l/100 km, 114–164 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, www.vwolomouc.cz; e-mail: info@vwolomouc.cz

RV1700521/05

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.

