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Pro měsíc září je stanoven časový rozvrh 
zpřístupnění hřišť veřejnosti:

ZPŘÍSTUPNĚNÍ HŘIŠŤ VEŘEJNOSTI

Opakované veřejné projednání návrhu 
regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce

Na základě výsledků projednání upravený návrh regulačního plánu RP-13 
Sídliště Lazce bude opakovaně veřejně projednáván 

v úterý 26. září v 16:00 hodin
ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10

K úpravám návrhu regulačního plánu bude podán odborný výklad jeho zpraco-
vatelem Urbanistickým střediskem Ostrava s. r. o., zastoupeným vedoucí týmu
Ing. arch. Helenou Salvetovou. 
K dispozici je upravený návrh veřejnosti k nahlédnutí na webových stránkách 
města, na adrese:

www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany
a  v  tištěné podobě je k  dispozici na Odboru koncepce a  rozvoje Magistrátu 
města Olomouce, Hynaisova 10, ve 4. patře budovy, dveře 4.54. Nejpozději do 
7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání tj. do 3.10. 2017 může ka-
ždý uplatnit své připomínky k úpravám návrhu. 
Námitky k úpravám návrhu mohou uplatnit zejména vlastníci pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má 
jiné věcné právo k  tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k  sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být upraveným regulačním plánem přímo dotče-
no, a  osoby, o  kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Případné námitky 
a připomínky je zapotřebí podávat písemnou formou a adresovat je Odboru 
koncepce a  rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olo-
mouc. 
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STYLOVÁ, PROSTORNÁ, VYBAVENÁ,
KOMFORTNÍ, ÚSPORNÁ, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku. 
Zaujme Vás mimo jiné Low Bi-xenonovými světlomety, 
elegantní linkou LED denního svícení, hodnotným 
interiérem, moderními motory a řadou vyspělých 
asistentů. Taková je prostě ŠKODA RAPID SPACEBACK! 
JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID 
SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto Hégr, a. s., Hněvotínská 658/54a, Olomouc
Tel.: 585 758 321, www.auto-hegr.cz

Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, Šumperk
Tel.: 583 301 007, www.auto-hegr.cz

NOVÁ ŠKODA

RAPID
SPACEBACK  

Untitled-1394   1 15.8.2017   8:24:07

Škola Pracovní dny Soboty, neděle 
a svátky

ZŠ Rožňavská 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Holečkova 16:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Rooseveltova 15:00–19:00

/ zahrada
  9:00–19:00  

/ zahrada
ZŠ Tererovo nám. 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Mozartova 16:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Holice 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Demlova 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Helsinská 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Heyrovského 16:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Zeyerova 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Spojenců 16:30–19:00   9:00–19:00
ZŠ Svatoplukova 16:30–19:00   9:00–19:00
ZŠ Řezníčkova 15:00–19:00   9:00–19:00
Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné 
u správce zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou míče 
na basketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, 
míčky na stolní tenis či volejbalové sítě.

Hřiště pro předškoláky

MŠ Herrmannova 16:30–19:00 10:00–19:00
MŠ Svatoplukova 16:30–19:00   9:00–19:00
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▪ Jihoslovanské mauzoleum je po rekonstrukci jako nové  
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     stojanů na kola i informačních tabulí

KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
▪ Petr Šafránek: Nejvíce se řeší doprava a parkování 
    Představujeme práci komise městské části Olomouc–západ
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▪ Lávka v Dobrovského ulici se dočká generální opravy   
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KOMUNITNÍ ŽIVOT
▪ Kupte si pastelku „umění žít ve tmě“
▪ V Olomouci se otevírá terapeutická skupina pro hazardní hráče
▪ Skauti se představí v parku

SPORT
▪ Taneční skupina RYTMUS Olomouc je úspěšná
▪ Velká sportovní vědomostní soutěž – VI. kolo
▪ Cyklistický tým uspěl na mistrovství České republiky

ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE
▪ Tomáš Pejpek, Miroslav Marek

ZÁBAVA
▪ Křížovka o ceny, sudoku
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▪ Fotografie čtenářů
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Bylo jich zhru-
ba šest tisíc 
a  svou  přítom-
ností  velmi  sym-
paticky ovlivni-
li  tvář  Olomouce. 
Hovořím  o  mla-
dých  lidech,  kteří 
ve  třetím  srpno-
vém  týdnu  přijeli 
do Olomouce, aby 
se u nás zúčastni-
li celostátního se-
tkání  křesťanské  mládeže  2017.  Nevím, 
jak  jste  jejich návštěvu a pobyt ve městě 
vnímali  vy,  ale  mně  tyto  dny  připadaly 
velmi inspirativní. 
Čím  se  mladí  lidé,  které  jsme  mohli 

denně potkávat na různých místech měs-
ta,  vyznačovali?  Mírným  a  přátelským 
chováním  a  úsměvem.  Právě  úsměvy, 
optimismus,  víru  a  naději,  kterou  jsem 
z nich cítil, považuji  za největší dar, kte-
rý tito lidé Olomouci za necelý týden své-
ho  pobytu městu  dali.  Nejde  zdaleka  jen 
o to, že během celostátního setkání nedo-
šlo  k  žádným  komplikacím,  kalamitám 
či  jiným problémům,  s  nimiž  se  při  kaž-
dé takto masové akci dá předem počítat. 
Jde o to, že z dívek a chlapců, kteří se do 
Olomouce dobrovolně vydali ve svém vol-
ném čase z nejrůznějších koutů celé země, 
vyzařoval skutečně dobrý duch. 
Ruku  na  srdce,  kdo  z  nás,  dospělých, 

umí obětovat kus vzácného volna a s nad-
šením pro věc se věnovat něčemu tak málo 
hmatatelnému, jako je hlubší poznání ko-
řenů  evropské  civilizace,  duchovní  život, 
hledání  smyslu  a  významu  mého  živo-
ta, …? Právě  ta  samozřejmost,  se  kterou 
mladí lidé v Olomouci pobývali a putovali 
z přednášky na bohoslužbu, z workshopu 
na divadelní představení,  z poutě na vý-
stavu, a při tom všem se většinou i usmí-
vali, mi učarovala. Nepřekvapilo mě, když 
kardinál Dominik Duka po závěrečné mši 
svaté  prohlásil,  že  setkání  v  Olomouci 
bylo nejen krásné, ale dokonce o něco po-
etičtější  než  loňské  Světové  setkání  mlá-
deže  v  Krakově.  Ano,  bylo  krásné.  Bylo 
dobré vidět, že i v dnešním světě lze prožít 
dny s pozitivní otevřenou myslí a s pros-
tou, ale živou vírou.  
Chci  tímto  poděkovat  účastníkům  ce-

lostátního setkání mládeže. Poděkovat za 
úsměvy i za inspiraci, kterou pro každého 
z nás jejich návštěva mohla být. 

Ladislav Šnevajs
náměstek primátora

EDITORIAL
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Proč se rekonstruuje?
Bez rekonstrukce tramvajové trati by ne-

byl další provoz tramvají na třídě 1. máje 
možný. 

Je trať přes centrum města důležitá z hle-
diska dopravní obslužnosti ve městě? 

Tato nejstarší a  páteřní část olomouc-
ké tramvajové dopravy je v  provozu od 
dubna 1899. Ve špičce zde v  každém smě-
ru jede tramvaj zhruba jednou za 3 minuty 
a 40 sekund. 

Stačilo by v ulici ponechat jednokolejnou 
trať?

Z důvodu podstatně vyšší frekvence spo-
jů to prakticky proveditelné není. 

Neobešla by se trať historické části mezi 
náměstím Republiky a hotelem Palác  bez 
sloupů trakčního vedení? 

Vzhledem k tomu, že pět z osmnácti zá-
věsů trolejí nebylo kvůli nesouhlasu vlastní-
ků možné umístit na domy, zcela bez slou-
pů se trať v  úseku mezi průčelím hotelu 
Palác a náměstím Republiky obejít nemohla. 
Projektant z  původně navržených šestnácti 
nakonec ponechal v projektu devět sloupů.

Vyjednávalo se s majiteli domů o umístě-
ní závěsů trolejí? 

Ve třinácti případech z osmnácti se po pí-
semných a osobních jednáních podařilo do-
jednat nějakou formu dohody. 

Patří nemovitosti v  řešeném prostoru 
státním či jiným veřejným institucím? 

V  převážné míře zde jsou nemovitosti 
soukromých vlastníků. 

Lze použít tramvaje, které v části trati ne-
potřebují troleje? 

Teoreticky to lze, v  praxi by to ale zna-
menalo obrovské pořizovací náklady v  řádu 
stovek milionů při výměně vozového parku 
a  následných zvýšených provozních nákla-
dech. Na trati bez trolejí pak mohou jezdit 
jen tyto speciální vozy. 

Budou chodníky po rekonstrukci širší?
Původní chodníky měly plochu 1698 m2, 

nové chodníky z žulových desek budou mít 
plochu 2517 m2. Celkový nárůst plochy chod-
níků je tedy přibližně 48 procent, což chodci 
jistě ocení. 

A nová parkovací místa? 
Vzhledem k  tomu, že se chodníky roz-

šířily až k  tramvajové trati a automobily tak 
sdílí komunikaci s  tramvajemi, vznikly v uli-
ci zálivy. Ty jsou určeny především pro za-
stavení vozidel zásobování, IZS, vozidel 
přepravujících tělesně postižené a  další. 
Tato vozidla by jinak blokovala tramvajový  
provoz. 

TŘÍDA 1. MÁJE – VĚDĚLI JSTE, ŽE... Jihoslovanské mauzoleum  
je po rekonstrukci jako nové

Celkové odhadované náklady na všechny tři etapy rekonstrukce činí 18 milionů korun  Foto | PS

Podzimní sběrové soboty budou realizovány v termínech: 7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10. a 4. 11.
Více informací týkajících se sběrových sobot, sběrových dvorů, separovaného sběru 
a odpadového hospodářství obecně podají pracovníci odboru životního prostředí,  
Karel Dreiseitl 588 488 332, karel.dreiseitl@olomouc.eu

PODZIMNÍ SBĚROVÉ SOBOTY NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE

datum kmč stanoviště
7. října 2017 Holice ulice U Cukrovaru (kotelna), roh ulic U Hřiště a Přerovská (parkoviště)

Bělidla ulice Táboritů (u školy)
Staré Hodolany roh ulic Trocnovská a Purkyňova

14. října 2017 Topolany roh ulic Bílkova a U Parčíku (u památníku)
Řepčín roh ulic Řepčínská a Břetislavova
Hejčín ulice Ladova (parkoviště u pošty), ulice Pešinova u kostela vlevo

21. října 2017 Chválkovice roh ulic Selské náměstí a Na Zákopě
Nový Svět ulice Přichystalova (u obchodu)
Týneček ulice Bohuslava Martinů (u rybníka)
Pavlovičky ulice Veverkova

28. října 2017 Olomouc západ ulice Wolkerova (u žel. přejezdu), roh ulic Na Vozovce a Dvořákova
Nová Ulice roh ulic Mošnerova a Za Vodojemem, roh ulic Hraniční a Čajkovského (u parkoviště)

4. listopadu 2017
 

Nedvězí ulice Jilemnického (u obchdu)
Chomoutov ulice Dalimilova (u hospody)
Nemilany ulice Povelská (u obchodu), roh ulic Lidická a Hviezdoslavova

První etapa rekonstrukce 
památníku známého jako 
Jihoslovanské mauzoleum 
v Bezručových sadech 
skončila. 

„Významná a svým 
provedením i zaměře-
ním ojedinělá památka 
už dlouho volala po re-
konstrukci. Je rozhodně 
dobře, že se podařilo vy-
řešit majetkoprávní vzta-
hy a město mohlo vloni 
přistoupit k rekonstrukci 
tohoto významného ob-
jektu,“ uvedl primátor 
Antonín Staněk. „Už prv-
ní etapa změnila vzhled 
i technický stav tohoto objektu výrazně 
k lepšímu,“ dodal primátor. Mauzoleum 
ovšem čekají ještě další dvě etapy oprav.

„V první etapě byly opraveny zídky te-
ras, schodiště, restaurovány byly kovové 
mříže a sanováno zdivo,“ upřesnil inves-
tiční náměstek primátora Filip Žáček. 
Celkové náklady na první etapu rekon-
strukce mauzolea byly 5,3 milionu ko-
run. Ve druhé etapě projde rekonstrukcí 
exteriér i interiér kaple. Třetí etapa pak 
zahrnuje rekonstrukci krypty s regály na 
rakve a restaurování samotných rakví 
s ostatky vojáků. Po dokončení všech 

etap rekonstrukce bude mauzoleum pří-
stupné veřejnosti v rámci různých akcí, 
pořádaných městem Olomouc, případ-
ně ve spolupráci se spolky a městskými 
institucemi. „Po dokončení všech etap 
rekonstrukce bude sloužit mauzoleum 
ke kulturním a společenským účelům. 
Mohou se zde konat pietní akce, dopro-
vodné akce k výstavám Flora Olomouc, 
prohlídky s průvodcem, popřípadě kon-
certy, výstavy a další akce, které svou 
úrovní a zaměřením odpovídají významu 
této kulturní památky,“ doplnil náměstek 
primátora Ladislav Šnevajs.  (red)
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Na letní Floru přijela čínská delegace z Kunmingu

INZERCE

Nejlepší chvíle nenaplánuješ.

Start 
moving.

Nový
SEAT Ibiza.

  Kombinovaná spotřeba paliva od 4,7 do 4,9 l / 100 km. Kombinované emise 
CO2 od 106 do 112 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. 

seat.cz/ibiza

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní Lán 445/1, 779 00 Olomouc
T. +420 800 73 73 85 – www.seatolomouc.cz
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Do Olomouce v polovině srpna přijela 
delegace z partnerského města Kunming. 
Olomouc s čínským městem spolupracuje 
v oblasti zdravotnictví, turistického ruchu, 
sportu nebo ve floristice. Termín návštěvy 
nebyl zvolený náhodně – floristé z Kunmingu 
připravili vlastní expozici na letní etapě 
výstavy Flora a došlo také k podpisu 
partnerské smlouvy mezi oběma městy. 

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

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

SETKÁNÍ S NAŠIMI KLIENTY
16. září 2017, 14–18 hodin

Areál Kynologického klubu Bystrovany
U zastávky 203, Bystrovany

Zveme naše klienty na zábavný a vzdělávací program
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.

Bližší informace na telefonu 585 428 351
info@veterina-olomouc.cz

www.vetambulance.cz   www.veterina-olomouc.cz

Slavíme 25 let
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Delegace z čínského Kunmingu vede-
ná starostou města přijela do Olomouce 
na třídenní návštěvu. Součástí progra-
mu bylo například zahájení letní etapy 
výstavy Flora 2017 s prohlídkou pavi-
lonů E s expozicí z Kunmingu, setkání 
s ředitelem a členy Konfuciova institutu 
UP Olomouc a prorektorkou Univerzity 
Palackého Ivanou Obornou na půdě uni-
verzity. V rámci návštěvy byla podepsána 
i partnerská smlouva mezi oběma městy. 
Stalo se tak dva roky po podpisu memo-
randa o spolupráci. „Tato smlouva ni-
jak nevybočuje ze spektra partnerských 
smluv. Je stejná jako ostatní, na stejné 
úrovni,“ vysvětlil primátor Antonín Sta-
něk. Memorandum se podle jeho slov za 
dva roky spolupráce podařilo naplnit – 
fakultní nemocnice se zabývá i tradiční 
čínskou medicínou, do města přijíždějí 

první čínští turisté a na půlmaraton čín-
ští běžci. 

Starosta Kunmingu Wang Xiliang 
označil podpis smlouvy za vzácný mo-
ment. Oba politici se shodli na tom, že 
je stále hodně oblastí, v nichž by města 
mohla spolupracovat. „Naše životní úro-
veň se zvyšuje, a lidé tak mohou častěji 
cestovat do Evropy,“ naznačil možné pro-
hloubení spolupráce v cestovním ruchu 

starosta Wang Xiliang. Eminentní zájem 
však projevil o fotbalové trenéry a odpa-
dové hospodářství. Zaujetí pro odpado-
vé hospodářství starosta Wang Xiliang 
objasnil tím, že v Číně se odpad zatím 
netřídí a on by si přál, aby Kunming byl 
prvním městem, kde se bude odpad se-
parovat. „V tomto ohledu máte velké 
zkušenosti a my se od vás můžeme učit,“  
poznamenal.   (red)

Behěm návštěvy byla také podepsána partnerská smlouva mezi městy Kunming a Olomouc  Foto | BM
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Olomouc je druhým nejlepším 
městem pro cyklisty v republice
Skokanem roku se stala Olomouc v anketě 
Cyklobarometr, když v celorepublikové 
konkurenci obsadila druhou příčku. 
V anketě hlasovalo více než 1200 cyklistů. 
První místo v Cyklobarometru obhájil 
Hradec Králové.

Anketa zahrnovala 37 otázek s hodno-
cením od 1 do 6. Lidé hodnotili množství, 
značení, šířku a povrch cyklostezek, stejně 
jako bezpečnost či možnost parkování bi-
cyklů. „Jsem rád, že Olomoučané ocenili 
naše dlouhodobé úsilí v podpoře cyklo-
dopravy. Je vidět, že pravidelná údržba 
a systematický rozvoj sítě cyklostezek či 
cyklotras nese své ovoce. Uvědomujeme si 
však, že je stále co zlepšovat. Proto pracu-
jeme na plánu udržitelné městské mobility, 
který se zaměřuje na podporu cyklodopra-
vy, ale věnuje se i chodcům a hromadné do-
pravě,“ prohlásil náměstek primátora Aleš 
Jakubec.

Ve výsledném žebříčku Olomouc pře-
skočila Pardubice a Otrokovice a získá od 
pořadatelů sčítač cyklistů Eco-counter na 
tři měsíce zdarma. „Využijeme ho v mís-
tech, kde je zvýšená frekvence cyklistů, pě-
ších a motoristů a mohla by při klasickém 

odečtu vzniknout větší odchylka,“ uvedl 
Stanislav Losert, koordinátor cyklodopra-
vy z odboru koncepce a rozvoje olomouc-
kého magistrátu.

Olomouc od cyklistů získala nejlepší 
známky ze všech měst za údržbu komuni-
kací pro cyklisty, za jejich dostatečnou šíř-
ku i za jejich zobousměrnění pro cyklisty. 
„Za podobným hodnocením vždy stojí prá-
ce mnoha lidí a spolupráce mnoha subjek-
tů, včetně Policie České republiky nebo Po-
vodí Moravy. Díky tomu vedou cyklostezky 
třeba po hrázi nebo mohou cyklisté jezdit 
městem v protisměru,“ vysvětlil Losert.

Anketu Cyklobarometr organizuje dru-
hým rokem Nadace Partnerství za pod-
pory spolku Auto*Mat, České cyklistické 
federace a Asociace cykloměst.  (red)

www.cyklobarometr.cz 

Prezident republiky vyhlásil termín 
voleb do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky na pátek 20. a so-
botu 21. října. Hlasování bude probíhat 
v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v so-
botu od 8:00 do 14 :00 hodin. 

Požadavky na přenosnou hla-
sovací schránku přijímáme na tel. 
č. 603 808 646 nebo na e-mailu  
odb.sc@olomouc.eu 

Seznamy voličů
Stálý seznam voličů vede Magistrát 

města Olomouce pro voliče, kteří jsou 
v Olomouci přihlášeni k trvalému poby-
tu. Každý volič si může v úředních hodi-
nách na oddělení evidence obyvatel, ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů, 
Palackého 14, Olomouc ověřit, zda je za-
psán v seznamu; může požadovat doplně-
ní údajů nebo provedení oprav. Magistrát 
je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět 
nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvo-
dy, proč žádosti vyhovět nelze. 
Úřední hodiny: 
Pondělí: 8:00–12:00, 13:00–17:00 
Úterý:  8:00–12:00, 13:00–15:30 
Středa:  8:00–12:00, 13:00–18:00 
Čtvrtek: 8:00–12:00, 13:00–15:30 
Pátek:           –     – 

Voličské průkazy 
Volič, který se nebude zdržovat v době 

voleb do Poslanecké sněmovny kona-
ných ve dnech 20. a 21. října ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu 
v Olomouci, může hlasovat za podmínek 
stanovených zákonem o volbách do Par-
lamentu na voličský průkaz v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. 

Přijímání žádostí o vydání volič-
ského průkazu ode dne vyhlášení 
voleb, tj. od 2. 5. do 13. 10. (písem-
né podání) do 18. 10. do 16:00 hodin 
(osobní podání). 

Žádost lze podat: 
• písemně – žádost musí být doruče-

na nejpozději dne 13. 10. a opatřená 
úředně ověřeným podpisem voliče. 
Adresa pro zaslání: Magistrát města 
Olomouce, Odbor správních činnos-
tí – voličské průkazy, Horní náměstí 
č. 583 | 779 11 Olomouc

• v elektronické podobě – žádost zasla-
ná prostřednictvím datové schránky

• osobně v budově NAMIRO, Palacké-
ho 14, Olomouc, oddělení evidence 

obyvatel, občanských průkazů a ces-
tovních dokladů, II. NP v úředních 
dnech magistrátu, poslední den 
18. 10. do 16:00 hodin.

Vydávání voličských průkazů  
od 5. 10. do 18. 10. (16:00 hodin). 

Magistrát města Olomouce 
voličský průkaz vydá 

•  osobně  
- voliči nebo 
- osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, 
nebo jej voliči zašle

•  poštou do vlastních rukou voliče na 
adresu uvedenou v žádosti

Při ztrátě nebo odcizení voličské-
ho průkazu nelze vydat duplikát. 

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na 
uvedeném pracovišti nebo ke stažení na 
webu http://www.olomouc.eu/volby.

Informace o možnosti volit v nemocni-
cích a jiných zařízeních a o možnosti volit 
v zahraničí získáte na webových strán-
kách města.  (red)

www.olomouc.eu/volby

Město hledá vánoční strom
I když léto ještě nekončí a děti se teprve 

chystají z prázdnin zpět do lavic, olomouc-
ká radnice již pomýšlí na to, jaký strom by 
mohl být letošní dominantou Horního ná-
městí v období adventu a vánočních trhů. 
S výzvou k darování stromu městu se tra-
dičně obrací na veřejnost, firmy a instituce. 

„Usilujeme o to, aby stromy, které ros-
tou na pozemcích v soukromém vlastnictví 
a je potřeba je z různých důvodů pokácet, 
mohly najít využití a ozdobit oblíbené olo-
moucké vánoční trhy na Horním náměstí. 
Proto se obracíme na občany, podnikatele 
a instituce se žádostí o nabídku vánočního 
stromu z jejich vlastních pozemků,“ vy-
světlil Radim Schubert z oddělení kultury 
magistrátu. 

Jehličnaté stromy by měly mít opti-
mální výšku mezi 12–20 metry a být co 
nejvíce souměrné. Pokud tedy máte na 
svém pozemku vhodný strom, ozvěte se do 
22. září 2017 na adresu nebo e-mail ma-
gistrátu. Nabídky zasílejte na e-mail odb.
vvi@olomouc.eu nebo na adresu Magistrát 
města Olomouce, oddělení kultury, Horní 
náměstí 583, 779 11 Olomouc.  (red)

metrů 
12–20

jehličnatý strom 
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Papír z modrých popelnic z města  
končí v nové zpracovně odpadů

Město Olomouc, které si nechává od Centra 
dopravního výzkumu zpracovat plán 
udržitelné městské mobility, obdrželo 
téměř 300 podnětů z řad široké veřejnosti 
obyvatel města. Všechny podněty budou 
nyní ohodnoceny odborníky a zařazeny 
do samotného plánu.

Obyvatelé  se zapojují do řešení 
budoucí dopravy ve městě

„Z informačního centra, webových 
i facebookových stránek a dalších akcí se 
nám podařilo posbírat téměř 300 pod-
nětů, za které obyvatelům města děkuje-
me. Podněty budou využity jako podklad 
k návrhu, jak bude vypadat doprava ve 
městě v dalších letech,“ Říká Aleš Jaku-
bec, náměstek primátora. 

Nyní budou všechny podněty roz-
tříděny podle jednotlivých kategorií 

a druhů dopravy a následně budou vybrá-
ni v každé oblasti odborníci, kteří pod-
něty ohodnotí včetně jejich dopadu na 
dopravu. „Spousta podnětů byla velmi 
kvalitní a plná zajímavých informací. 
Některé podněty zase byly více konkrét-
ní, takže s nimi budeme muset pracovat 
jiných způsobem. Všechny podněty, kte-
ré občané zaslali, uvedeme i v samotném 
plánu, takže nemusí mít obavu, že by-
chom jejich názor nevnímali,“ dodal Aleš 
Jakubec.

Veřejné projednání vizí o budouc-
nosti dopravy v Olomouci – 13. září od 
17:00 hodin v sále Zastupitelstva města 
Olomouce v Hynaisově ulici.   (red)

www.olomouc.dobramesta.cz

Koncem července byl zahájen provoz 
nové linky na zpracování papírového od-
padu pocházejícího i z modrých popelnic 
na území města. Společnost MAD Recyc- 
ling úzce spolupracuje s Technickými 
službami města Olomouce a přestěhovala 
se ze závodu v Černovíře do nových pro-
stor v městské průmyslové zóně v Holici. 
Stavební přípravy trvaly téměř 6 měsíců.  
„Firma se významně podílí na odbytu vy-
tříděného papíru, který máme od obča-
nů, firem a institucí, s nimiž v oblasti od-
padového hospodářství spolupracujeme,“ 
vysvětlil ředitel Technických služeb měs-
ta Olomouce Miroslav Petřík. „Oblast re-
cyklace má velký potenciál, což potvrzuje 

i městem a technickými službami připra-
vovaný velký projekt odpadového centra, 
který naváže na nově vybudované pře-
kladiště a kde vznikne i nová dotřiďovací 
linka s kapacitou pro širší region,“ dodal 
ředitel Petřík. V rámci aktivit TSMO se 
ročně vytřídí necelé tři tisíce tun papíro-
vého odpadu, téměř stejný podíl míří od 
spotřebitelů do sběren na území města 
nebo jiným zpracovatelským firmám.

MAD Recycling zpracovává v Olo-
mouci zejména papírový odpad, který je 
následně ekologicky recyklován. V roce 
2005 zpracovával 100 až 300 tun papíru 
měsíčně. Nyní je to 1800 až 2000 tun. 
 (red)

Slavnostního zahájení nového provozu se zúčastnili také zástupce města a technických služeb Foto | RS
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Olomouc čeká postupná obnova městského mobiliáře –  sjednotí vzhled laviček,  
stojanů na kola i informačních tabulí
Na území města je v současné době 
přibližně třicet různých druhů laviček, 
které reprezentují různá časová období 
za uplynulých 30-40 let, ve kterých byl 
městský mobiliář pořizován. V minulosti 
byl výběr mobiliáře ovlivněn dobovými 
trendy a jeho omezenou nabídkou. 
V současné době je snahou statutárního 
města při údržbě, obnově, modernizaci 
a postupném doplňování městského 
mobiliáře sjednotit jeho vzhled. 

Nedávno skončila pasportizace měst-
ského mobiliáře – patří k nim lavičky, 
stojany na kola, odpadkové koše, přístřeš-
ky nebo informační tabule. „Snažili jsme 
se postihnout veškerý mobiliář, který se 
nachází v majetku a na pozemcích města. 
Seznam tak poskytuje aktuální přehled 
o konkrétním typu majetku, který je ve 
správě města, a poslouží jako podstat-
ný podklad při rozhodování o jeho další 
údržbě, výměně nebo modernizaci,“ vy-
světlil primátor Antonín Staněk. 

Péči o mobiliář převezme jiný odbor,  
na řadu přijde jeho obnova

Na srpnovém jednání se radní města 
seznámili s kompletní evidencí městské-
ho mobiliáře a zároveň souhlasili s no-
vým systémem jeho správy a evidence. 
Převážná část stávajícího mobiliáře, 
s výjimkou odpadkových košů a vybave-
ní dětských hřišť a sportovišť, tak bude 
k lednu 2018 převedena na odbor sprá-
vy městských komunikací magistrátu. 
Ten bude mít v rozpočtu vyčleněny pří-
slušné finanční prostředky na údržbu 
a opravy, které budou uskutečňovány 
v rámci smlouvy města s technickými 
službami. „Sjednocená správa a evidence 
městského mobiliáře znamená skutečně 

podstatnou změnu. Zjednoduší komuni-
kaci s veřejností i komisemi městských 
částí a urychlí řešení případných podně-
tů občanů, kteří upozorňují na stav mobi-
liáře i jeho potřebnou údržbu,“ uvedl za 
Technické služby města Olomouce ředitel 
Miroslav Petřík.  

Současně s těmito změnami schválili 
radní také návrh na sjednocení i sprá-
vu městského mobiliáře, který je v Olo-
mouci umísťován v rámci zcela nových 
investičních akcí. „Naší snahou je při 

údržbě, obnově, modernizaci a postup-
ném doplňování městského mobiliá-
ře sjednotit jeho vzhled a navázat na 
předešlou koncepci umísťování měst-
ského mobiliáře z nedávného období, 
kdy např. součástí revitalizace sídlišť 
a městských parků byla i dodávka mo-
biliáře modernějšího designu,“ objasnil 
primátor. Při výběru typu laviček proto 
město hodlá posuzovat také hledisko 
udržitelnosti i výsledky správních ří-
zení povolovacích orgánů, zvláště pak 

Uvažované varianty nových laviček pro Olomouc – vždy v kombinaci kov a dřevo Foto | 5x archiv MMOL
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Antonína Staňka,  
primátora statutárního města 
Olomouce

Na začátku léta zmizely z ně-
kterých ulic Olomouce lavičky. 
Proč k tomu došlo, budou na-
hrazeny jinými?

Jednalo se o pozemek soukromého 
majitele na třídě Kosmonautů, kte-
rý využil svého práva a lavičky dal 
odstranit, údajně za účelem jejich 
opravy.

Na koho se mohou obyvate-
lé obrátit, pokud by chtěli ve 
svém okolí lavičky nebo jiný 
mobiliář?

Ideální a současně nejjednoduš-
ší postup je oslovit komisi příslušné 
městské části. Komise předávají své 
požadavky městu, které na jejich zá-
kladě připravuje umístění nového 
mobiliáře, tedy například laviček.

Kdy se v ulicích objeví nový mo-
biliář a jak dlouho bude trvat 
jeho sjednocení?

Nový mobiliář se bude v olomouc-
kých ulicích objevovat postupně, jen 
letos by mělo přibýt ještě nejméně 
třicet nových laviček. Stylové sjedno-
cení mobiliáře je otázkou postupných 
kroků a v první řadě se týká přede-
vším nově pořizovaného mobiliáře 
při revitalizacích a opravách jednot-
livých lokalit v Olomouci. 

TŘI OTÁZKY PRO...Olomouc čeká postupná obnova městského mobiliáře –  sjednotí vzhled laviček,  
stojanů na kola i informačních tabulí

Frajtovo náměstí  4 ks
náves Svobody  1 ks
dětské hřiště Hermannova  2 ks
dětské hřiště vnitroblok Dlouhá  2 ks
u hvězdárny v Lošově  2 ks
Svolinského  1 ks
hřiště Lindnerova  6 ks
břeh podél Moravy  
u kojeneckého ústavu  6-8 ks

LOKALITY PRO NOVÉ LAVIČKY 

Sadovém náměstí na Svatém Kopečku, 
kde je jejich stav dlouhodobě špatný,“ po-
psal primátor Staněk.

Obě náměstí doplní pítka  
sochaře Ivana Theimera

Mramorové dříky a bronzové hlavice 
budou mít dvě nová pítka, která ozdo-
bí Horní a Dolní náměstí. Zprovozněna 
budou slavnostně za účasti autora, svě-
toznámého sochaře Ivana Theimera, 
v pátek 6. září v 17:00 hodin.  (red)

orgánů památkové péče. „Situace s la-
vičkami na veřejných prostranstvích, kte-
rá byla zejména v poslední době veřejnos-
tí opakovaně diskutována, by se tak měla 
postupně zlepšovat. Do konce roku máme 
k dispozici zhruba 500 tisíc korun a sou-
bor požadavků z komisí městských čás-
tí, které vznášejí požadavky na doplnění 
mobiliáře. Prostřednictvím technických 
služeb by se tak mělo dostat do potřeb-
ných lokalit nejméně 30 laviček a mimo 
ně ještě proběhne i revitalizace laviček na 

Uvažované varianty nových laviček pro Olomouc – vždy v kombinaci kov a dřevo Foto | 5x archiv MMOL

Odhalení pítek – 6. září v 17:00 
Během prázdnin probíhala komple-

tace jednotlivých segmentů a příprava 
přívodu vody a kanalizace. „Důleži-
tým úkolem bylo sehnat odpovídající 
mramorové dříky neboli sloupky, kte-
ré ponesou bronzové hlavice. Jeden 
byl v Olomouci od roku 2002 z doby 
tvorby Ariónovy kašny, druhý pochází 
z alpského lomu na severu Itálie a mra-
mor je podobný tomu, jaký je použit na 
oltáři svaté Pavlíny v kostele svatého 
Mořice,“ vysvětlil investiční náměstek 
Filip Žáček. Samotná pítka nainstalují 
pracovníci Technických služeb města 
Olomouce. Celkové náklady na realiza-
ci činí zhruba dva miliony korun.  
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Představujeme práci komise městské části Olomouc–západ
Petr Šafránek: Nejvíce se řeší doprava a parkování

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy

KMČ podle jejich očíslování.
V říjnovém vydání představíme

KMČ Olomouc–Pavlovičky.

Bydlet na západě, to zní dobře. Ale přijde 
na to, o jaký západ jde… Na západě 
Evropy, na západě republiky? Tentokrát 
bude řeč o západě Olomouce. Osmnáctá 
městská část totiž nese právě takový 
název. Wolkerova, Albertova, Na Vozovce, 
Mozartova – to jsou jen některé z ulic, jež 
městskou část tvoří. Předseda KMČ Petr 
Šafránek odpovídal na stejné otázky jako 
jeho sedmnáct předchůdců v této rubrice, 
která bude mít celkem sedmadvacet 
pokračování. Právě tolik je totiž v Olomouci 
městských částí. 

Předseda KMČ Olomouc-západ Petr Šafránek
 Foto | KMČ

Pane předsedo, daří se vám 
vycházet vstříc požadavkům 
občanů západu města?

Naše KMČ se snaží řešit podněty 
občanů v rámci možností daných roz-
sahem, složitostí či finanční náročností 
jednotlivých požadavků. Drobné, jedno-
duché požadavky se nám daří řešit pří-
mo s jednotlivými odbory magistrátu. 
Při větších opravách chodníků dáváme 
přednost realizaci větších uzavřených 
celků, například ulice Krapkova, U Míst-
ní dráhy. Kromě oprav malého rozsahu 
došlo v letošním roce k předláždění 
chodníku na jedné straně 
ulice Pod Lipami a v ulici 
Wellnerově.

Jaké investiční akce 
vás v nejbližší době 
čekají?

Nevím, zda to bude 
v nejbližší době, ale hod-
ně bych si to přál. Lávka 
přes železniční trať Na 
Trati x Václavkova, která 
je v nevyhovujícím stavu. 
Chceme, aby byl zachován 
průchod přes železniční 
trať vybudováním přecho-
du pro pěší a cyklisty. Dlouho již usilu-
jeme o úpravu dvorního traktu v ulici 

Albertova, včetně možnosti parkování. 
A čeká nás i celková úprava oblasti oko-
lí ulice Na Vozovce – je to velká akce 

a jsem přesvědčen, že se na 
ni podaří sehnat finanční 
prostředky.

Jaké akce pořádáte 
pro své spoluobčany, 
jaká bývá účast?

Naše KMČ pořádá 
dvakrát ročně oslavy vý-
znamných životních jubi-
leí, kterých se účastní cca 
180 osob. Občany, kteří 
oslaví 75., 80. a 85. výročí, 
zveme do rytířského sálu 
olomoucké radnice, kde 
proběhne slavnostní setká-

ní, kulturní vystoupení a po té představi-
telé města, komise městské části, komise 
pro občanské záležitosti jednotlivým ju-
bilantům poblahopřejí a předají drobné 
dárky.  

Jakými způsoby informujete 
občany o činnosti komise?

Abychom mohli občanům sdělit ak-
tuální informace, termíny jednání KMČ, 
předat zápisy z jednání KMČ, využíváme 
jednak dvě vývěsky - v ulici Wolkerově 
u zastávky tramvaje u pavilonu A a v ulici 
Litovelské v blízkosti holičství a sousoší 
„Dělnická rodina“. V provozu jsou i webo-
vé stránky KMČ Olomouc-západ, kde 
jsou umístěny všechny zápisy z jednání 
komise, termíny jednání, seznam ulic 
KMČ společně s odpovědnými osobami 

Opravená škola na třídě Svornosti patří na seznam toho, čím se může KMČ Olomouc-západ chlubit    Foto | MMOL

Albertova, Boženy Němcové, Brandlova, 
Brožíkova, Dvořákova, Erbenova, Grégro-
va, Janáčkova, Karolíny Světlé, Kašparova, 
Krapkova, Litovelská, Lolkova, Marie Pospí-
šilové, Mozartova, Na Šibeníku, Na Trati, 
Na Vozovce, Olbrachtova, Petelinova, Pod 
Lipami, Polívkova, Poupětova, Před Lipami, 
Resslova, Růženy Svobodové, Sobieského, 
Sukova, Škrétova, Škroupova, Štítného, 
tř. Svornosti (lichá čísla do 45 a sudá do 38), 
U  Botanické zahrady, U  Místní dráhy, Vác-
lavkova, Wellnerova, Wolkerova, Za Zlatou 
koulí, Zamenhofova, Žilinská.

SEZNAM ULIC KMČ OLOMOUC–ZÁPAD

a kontakty. A důležitým prvkem jsou jed-
nání KMČ, která jsou veřejná, takže se 
jich občané mohou přímo zúčastnit a pří-
padně přesně definovat požadavek či pro-
blém, který chtějí řešit. 

S jakými požadavky se na 
vás nejčastěji obracejí vaši 
spoluobčané?

Evidentně největším problémem v ce-
lém našem městě je parkování a hustota, 
nejen nákladní, dopravy. Pominu-li po-
žadavky na opravu chodníků, výtluků, 
opravu kanálových vpustí, ořez dřevin 
a podobně, setkáváme se v současné době 
čím dál více s nevhodným chováním řidi-
čů, kteří parkují před vjezdy domů, čímž 
majitelům nemovitostí a obyvatelům 
znemožňují výjezd nebo vjezd. Týká se 
to především ulic Na Vozovce, Polívkova, 
Dvořákova a Resslova. Věřím, že společ-
ně s policií se nám postupně podaří ten-
to problém vyřešit.  Velice často občané 
upozorňují na nelichotivý stav domu na 
rohu ulic Palackého a Erbenova na kraji 
památkové rezervace města Olomouce, 
který jeho majitel nechává chátrat. Dou-
fám, že se nám s pomocí předních před-
stavitelů města konečně tento stav v brz-
ké době podaří napravit.



Probíhající a  předpokládané uzavírky 
na území statutárního města Olomouce

7. 9. – 9. 9. uzavírka Horní náměstí – Dny 
evropského kulturního dědictví
Do 7. 9. úplná uzavírka ulice Univerzitní
8. 9. – 16. 10. úplná uzavírka ulice 
Mahlerova
Do 30. 11. úplná uzavírka části ulice 
Domovina
Do 10. 9. částečná uzavírka silnice II/4735 
ulice Střední Novosadská
Do 10. 9. částečná uzavírka 
(zjednosměrnění) ulice Legionářská
Do 31. 8. částečná uzavírka ulice 
Šlechtitelů
Do 7. 11. úplná uzavírka ulice 1. máje
Do 30. 11. úplná uzavírka silnice III/4436 
ulice Hamerská

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

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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Lávka v Dobrovského ulici 
se dočká generální opravy 
Plánované rekonstrukce se dočká lávka 
na trase z ulice Dobrovského do ulice 
Václava III přes Mlýnský potok. Po nové 
lávce by mohli pěší poprvé bezpečně přejít 
počátkem letošního listopadu. Na stavební 
práce dohlédne biologický dozor stavby. 

„Opravou lávky se konečně podaří vy-
řešit četné žádosti a podněty občanů na 
bezpečné přecházení z centra do městské 
části Lazce. Lávka se již delší dobu nachá-
zela v havarijním stavu, a proto musela být 
v poslední době pro užívání zcela uzavře-
na,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk.

Během následujících dvou měsíců pro-
jde rekonstrukcí mostní konstrukce, kte-
ré musí předcházet odstranění mostního 
svršku i částečná demolice opěr lávky. Sta-
vební firma musí i zpevnit koryto pod láv-
kou, odstranit naplaveniny a provést terén-
ní úpravy. Stavební práce, které si vyžádají 
částku ve výši 1,4 milionu korun, by podle 
harmonogramu stavby měly probíhat do 
konce října a od listopadu by lávka měla 
sloužit veřejnosti.

Vzhledem k lokalitě, kde je lávka umís-
těna, budou stavební práce probíhat pod 

dohledem biologického dozoru stavby. 
„Dohled odborníků zabezpečí monitoring. 
V lokalitě by se totiž mohli objevit některé 
chráněné druhy živočichů a to by pak sta-
vební práce přerušilo.   (red)
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PRO VAŠE
KLOUBY A

ŠLACHY

Přípravky řady ORTHO HELP jsou vhodné při:
 pocitu bolestivosti v oblasti kloubů, svalů a šlach.

Doporučujeme pro:
 pro sportovce, rozhýbání kloubů, osoby v rehabilitačním režimu při   

 bolestech zad, při zahradničení, turistice, ale i při relaxaci.

Telefon: +420 585 754 743
www.pharma–future.com
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Zatímco děti byly na prázdninách, na 
budově mateřské školy v Rožňavské 
ulici vyrostlo lešení. Školka bude ještě 
v následujících několika měsících procházet 
úpravou. 

V mateřské škole Rožňavská se zatepluje

Městské lesy spraví cestu k hájence a ještě opraví dva mosty

Na komplexu mateřské školy se chys-
tá zateplení vnějšího pláště a také střech 
jednotlivých pavilonů. Současně je po-
třeba provést také větrání vnitřních pro-
stor. Na budovách už naopak není třeba 

vyměňovat okna, to už se stalo v první 
etapě energetických opatření.

„Snažili jsme se uzpůsobit harmono-
gram stavebních prací provozním potře-
bám mateřské školy,“ vysvětlil v polovině 
srpna investiční náměstek primátora Fi-
lip Žáček. I od září, tedy po nástupu dětí 
do školky, budou pro stavební firmu pla-
tit některá přísnější pravidla a omezení. 
Například v době odpoledního klidu, kdy 
děti ve školce spávají, by neměly probíhat 

venku žádné hlučné práce. Předpokláda-
ný termín dokončení je 1. prosince.

Celkové náklady na prováděná energe-
tická opatření jsou 16,7 milionu Kč včetně 
DPH. S touto nákladnou investicí městu 
pomůže dotace ve výši 40 procent způ-
sobilých výdajů z operačního programu 
Životní prostředí. Z vlastních zdrojů tedy 
město uhradí 13,3 milionu korun, k če-
muž z dotace přidá zbývajících přibližně 
3,4 milionu korun. (red)

MŠ Rožňavská prochází úpravami, hotovo má být na začátku zimy Foto | BM

Lesy města Olomouce představily no-
vinky týkající se investic a oprav v lesním 
majetku statutárního města Olomouce. 
Organizace se chystá na opravu lesní 
komunikace „U hájenky“ v Horce nad 
Moravou. 

„Jedná se o lesní komunikaci nava-
zující na lesní cestu Horecká, která byla 
rekonstruována před pěti lety. Projektová 
dokumentace je téměř hotová a bude se 
dále řešit územní a stavební řízení. Vzhle-
dem k náročnosti technické i finanční je 
projekt rozdělen na dvě etapy. Součástí 
je i oprava dvou mostních objektů na zá-
čatku I. etapy a konci II. etapy,“ vysvětlil 
David Janásek z Lesů města Olomouce.

Betonový most přes Cholinku byl v ha-
varijním stavu kvůli nevyhovujícímu 
zábradlí. 

„Proto Lesy jako správce tohoto majet-
ku financovaly osazení nového zábradlí www.lesyol.cz

dodavatelsky v hodnotě 316 tisíc Kč. Toto 
zábradlí už samozřejmě splňuje technic-
ké normy, a přispěje tak k bezpečnosti 
návštěvníků lesa,“ doplnil David Janásek. 

Z dalších investic stojí za zmínku oprava 
oplocení lesní školky v Grygově.  (red)



INZERCE RV 1601443/09

Na konferenci o rozvoji  
města se sejdou odborníci

Systémový rámec pro rozvoj hospo-
dářství Olomouce a jeho okolí, příprava 
strategického plánu rozvoje města, inves-
tice a rozvoj města, podpora podnikání, 
výchova k podnikavosti a podpora (poly) 
technického vzdělávání, spolupráce se 
zahraničními (byznys) partnery. To jsou 
témata konference s názvem Strategie 
rozvoje města Olomouce, kterou připra-
vuje okresní hospodářská komora ve spo-
lupráci s městem i krajem.

Konference bude účastníky hostit 
21. září v BEA centru na třídě Kosmo-
nautů a jako řečníci se na ní vystřída-
jí primátor Antonín Staněk, náměstek 
Aleš Jakubec nebo například ředitelka 
Střední průmyslové školy strojnické 
Martina Zahnášová či ředitel fakultní 
nemocnice Roman Havlík. Moderovat 
bude ředitel hospodářské komory Radim  
Kašpar. (red)

Den architektury zpestří 
debata o náměstí Republiky

Odbor koncepce a rozvoje připravuje 
územní studii nazvanou Náměstí Repub-
liky – Křížkovského – Mariánská- Aka-
demická – Wurmova. Ta se nyní nachází 
ve fázi hledání variant možných řešení.

„Děkujeme všem, kdo se v červnu 
a červenci zapojili do debaty o hodnotách 
a problémech řešeného území. Tyto pod-
něty pomohou projektantům v hledání 
variant řešení, které představí na říjno-
vém veřejném setkání,“ uvedl náměstek 
primátora Aleš Jakubec.

Veřejná debata se uskuteční 4. října 
v 17.00 hodin v sále Václava III. Vlas-
tivědného muzea. Tato debata se koná 
v rámci podzimního „Dne architek-
tury“ v Olomouci. Více na stránkách 
města nebo na stránkách pořadatele  
festivalu.  (red)

www.denarchitektury.cz

www.olomouc.eu

Přijďte společně s námi debatovat 
o budoucnosti města Olomouce

Vážení spoluobčané, 
zveme vás na druhé veřejné projednání Strategického plánu 
rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023). Strategický 
plán se stane základním střednědobým koncepčním rozvojovým 
dokumentem, který se bude snažit efektivně řídit procesy plánování 
sociálně-ekonomického rozvoje území města.

Kdy:  18. září 2017 od 17 do 19 hodin 
Kde:  Vlastivědné muzeum v Olomouci, sál Václava III. 

Program:
1. Představení vize a návrhu rozvojových cílů města Olomouce.
2. Diskuse s občany o navržených cílech, jejich zaměření, 
 a o hlavních aktivitách, které by měly být realizovány 
 do roku 2023. 
3. Informace o možnosti zapojení občanů do tvorby 
 tzv. Zásobníku projektových podnětů města.

Naším cílem je do procesu tvorby nového Strategického plánu přizvat 
a aktivně zapojit širokou veřejnost, proto budeme velmi rádi za vaše 
názory a podněty. 

Zpracování Strategického plánu je spolufi nancováno z OP 
Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického 
řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).

www.hkol.cz
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Představujeme partnerské město Kunming
Kunming je hlavním městem provincie 
Yunnan v jihozápadní části ČLR. Má více 
než 7 milionů obyvatel a jako město bylo 
ustaveno již před 1200 lety. 

Nachází se v nadmořské výšce přes 
1800 metrů a bývá označováno jako měs-
to věčného jara. Ročně ho navštíví 50 mi-
lionů turistů. Kunming je významným 
vzdělávacím a kulturním centrem s ně-
kolika univerzitami, vysokými školami 
a 300 vědecko-výzkumnými ústavy. Má 
více než 30 průmyslových parků. K nej-
starším památkám patří buddhistický 
chrám vybudovaný před 1200 lety, sce-
nérii doplňují početné chrámy, pagody 
a svatyně, historii dokumentují všestran-
ně zaměřená muzea.

Spolupráce s městem Kunming byla 
zahájena v souvislosti s návštěvou hostů 
z provincie Yunnan, která je partnerem 
pro Olomoucký kraj. V září 2015 bylo při 
oficiální návštěvě starosty Kunmingu 
v Olomouci podepsáno memorandum 
o spolupráci. 

Nejdříve turisti,  
poté i lékaři 

První návštěva oficiální delegace olo-
moucké radnice v Kunmingu se uskuteč-
nila v listopadu 2015. Oddělení cestovní-
ho ruchu při této příležitosti představilo 
Olomouc na regionálním turistickém ve-
letrhu a následně v Olomouci přijalo de-
legaci čínských touroperátorů za účelem 
přilákat k nám turisty této země.

Jako velice slibná se rýsuje spoluprá-
ce mezi nemocnicemi obou měst.  V létě 
2016 pobývalo v Kunmingu na 6týdenní 
pracovní stáži 8 lékařů z Fakultní nemoc-
nice Olomouc, kteří byli seznámeni s filo-
zofií a určitými přístupy tradiční čínské 

medicíny (TCM) k onemocněním, kte-
rým se profesně věnují. Naši lékaři se tak 
snaží zjistit možné výhody a doplnit naše 
léčebné metody metodami používanými 
v nemocnici v Kunmingu. Na podzim 
letošního roku je v plánu návštěva sedm 
lékařů z nemocnice Kunming Municipal 
Hospital of Traditional Chinese Medicine 
u partnerů v olomoucké nemocnici. Zá-
jem o TCM rovněž projevili studenti fa-
kulty zdravotních věd.

Kunming se jako město „věčného jara“ 
zaměřeného především na květinářský 
průmysl letos poprvé prezentoval na 
letní etapě Flory Olomouc samostatnou 
expozicí v pavilonu E. Vystavovatelé 
nezapomněli zdůraznit, že každá sed-
má z deseti řezaných květin pochází 

právě z Kunmingu. Do budoucna se po-
čítá s dalším rozvojem slibně navázaných 
kontaktů mezi čínskými, českými květi-
nářskými firmami a Výstavištěm Flora 
Olomouc.

Rýsuje se spolupráce  
obchodní i akademická

Spolupráce by se měla v budoucnu od-
víjet i mezi obchodními komorami. Kun-
ming se pyšní tím, že v rámci Číny je to 
výjimečně ekologické město. V této sou-
vislosti projevil zájem seznámit se s tech-
nologií třídění odpadu, jak je praktiková-
na v Olomouci.

Pojítkem spolupráce mezi Kunmingem 
a Olomoucí a provincií Yunnan a Olo- 
mouckým krajem je bezesporu Univer-
zita Palackého, která má kontakty na 
18 čínských univerzitách, z nichž jedna 
je právě v Kunmingu. Univerzita Palac-
kého s možností bakalářského, magister-
ského a doktorandského studia čínštiny 
úzce spolupracuje s jedinou pobočkou 
Konfuciova institutu v ČR propagujícího 
čínštinu a čínskou kulturu. V roce 2015 
byl zahájen první experimentální projekt 
výuky čínštiny na základních školách, do 
kterého se zapojilo 50 dětí. 

Oboustranné výměny mezi oběma 
městy se nevyhýbají ani sportu. Na půl-
maratonech obou měst změřili své síly 
běžci, čínská strana nabídla do budouc-
na výměnu trenérů ve fotbale a stolním 
tenise. 

Všechny tyto aspekty spolupráce byly 
konzultovány při oficiální návštěvě sta-
rosty Kunmingu v Olomouci v srpnu 
letošního roku, přičemž memorandum 
o spolupráci bylo povýšeno na oficiální 
partnerskou smlouvu. (red)

Golden Horse and Jaden Rooster Archway 

Pohled na noční panorama Kunmingu  Foto | 2x IC Kunming
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Polyfunkční dům Sokolská 5 – nadstandardní 
bydlení v historickém centru
Po deseti letech příprav 
a  dvou letech realizace byly 
spuštěny první provozy. Ač-
koliv se budova stále dokon-
čuje, již nyní zde naleznete 
nově otevřené svatební stu-
dio L’ amour, zubní ordinaci, 
přístrojovou pedikúru a  ka-
deřnictví Bella Mia. 

Ing. arch. Ladislav Opletal ze 
společnosti ARTERA PROJEKT s. r. o. 
prozradil, že pokračují práce na 
dokončení zbývajících pater, která 
nabídnou byty k  pronájmu. Jedná 
se o byty o velikosti 1+kk a 2+kk ve 
vysokém standardu. 

Součástí bytů jsou klimatizační 
jednotky, dále videotelefony, ven-
kovní žaluzie z jižní strany, připojení 
k internetu pomocí optických vláken 
a  plně vybavené kuchyně. Budova 

je zabezpečena kamerovým systé-
mem a  technologií vstupních čipo-
vých karet. Na závěr bude dokon-
čeno přízemí s  galerií a  prodejnou 
svítidel. Kolaudace zbývajících částí 

domu je plánována na polovinu září, 
kdy budou zprovozněny byty urče-
né k  pronájmu. Polyfunkční dům 
Sokolská 5 tak doplní historické 
centrum o nabídku služeb a nových 

prostor k bydlení s možností využití 
27 krytých parkovacích stání přímo 
v budově. Více informací o nabídce 
pronájmu bytů a garáží naleznete na 
www.realsokolska.cz.

Polyfunkční dům Sokolská 5, Olomouc  Foto | 3x www.arteraprojekt.cz

nových moderních 
bytů k pronájmu

22

Nový kaskádový dům pro Olomouc?

Zatím nerealizovaný osmý kaskádový dům v žádané 
lokalitě Hejčín čeká na schválení již několik let. Po zain-
vestování cca 27 mil. Kč do inženýrských sítí a komuni-
kací, již předaných městu, se nyní stále čeká na poříze-
ní změny územního plánu, jež by dlouho plánovanou 
výstavbu umožnila. Mapový portál mapy.cz na svých 
mapách však již dnes tento kaskádový dům zobrazuje. 
Společnost ARTERA PROJEKT s.r.o. věří, že bude moci 
v nejbližší době vyjít vstříc čekajícím klientům a ozná-
mit zahájení výstavby.

Modernizovaný kaskádový dům pro lokalitu Hejčín  

Ing. arch. Ladislav Opletal

Pro přípravu staveb založil 
projekční kancelář ARTERA PRO-
JEKT a pro realizaci staveb zalo-
žil společnosti ARPRO, Kaskády 
Hejčín a řadu bytových družstev. 
Jeho projekční kancelář se mimo 
jiné podílela na projektové pří-
pravě 1  700  bytů, a  to nejen 
v  Olomouci. Mezi nejzajímavější 
projekty kanceláře patří rovněž 
věžový dům BEA centrum, poly-
funkční dům Sokolská 5 a projekt 
Spiritualia. Z  developerské čin-
nosti jím založených společnos-
tí a  družstev lze pak zdůraznit 
výstavbu areálů kaskádových 
domů v Olomouci o celkových in-
vestičních nákladech cca 1,5 mi- 
liardy korun. Místo nového kaskádového domu                 
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Multikino   

uvádí

Premiéra 
7. září

Premiéra 
28. září

www.cinestar.cz
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REKVALIFIKAČNÍ KURZY
* KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – výuční list !!! 

* ÚČETNICTVÍ – JÚ,PÚ
* AUTOMECHANIK

Zahájení v Olomouci 26. září 2017
Pořádá vzdělávací zařízení SILEX OLOMOUC.

Inf. 602 714 598, 585 412 724, www. silex-rekvalifikace.cz

Kulturní program 

 www.moravskedivadlo.cz

10. 9., 19:00  Slavnostní zahájení sezony 2017/18.  
 Galavečer 
11. 9., 19:00  Bohuslav Martinů – Řecké pašije.  
 Opera o čtyřech jednáních v českém znění, A
15. 9., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura  
 nevěst. Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra, premiéra, P
16. 9., 16:00  Franz Lehár – Země úsměvů.  
 Romantická opereta ve třech dějstvích. Rodinné divadlo, ZO
17. 9., 14:30  Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patelliére – Jméno.  
 Nepodceňujme sílu rodného listu. Činohra, NO 
18. 9., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura  
 nevěst. Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra, K
19. 9., 19:00  Michail Bulgakov – Mistr a Markétka.  
 Sen končí probuzením nebo smrtí. Činohra 
20. 9., 19:00  Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná flétna.  
 Opera ve dvou dějstvích, C
21. 9., 19:00  Giacomo Puccini – Bohéma.  
 Opera ve čtyřech dějstvích, D 
23. 9., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura  
 nevěst. Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra, X 
24. 9., 16:00  Sergej Rachmaninov – Fryderyk Chopin – Dáma s kaméliemi.  
 Kurtizána vykoupená láskou a smrtí. Balet, YO
26. 9., 19:00  Thomas Vinterberg, Mogens Rukov – Rodinná slavnost.  
 Bavte se, nic se neděje. Činohra, B
27. 9., 19:00  Josef Stelibský, Antonín Procházka – Hledám děvče na boogie  
 woogie. Revuální opereta 
28. 9., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij – Labutí jezero.  
 Perla klasického baletu 
29. 9., 19:00  Thomas Vinterberg, Mogens Rukov – Rodinná slavnost.  
 Bavte se, nic se neděje. Činohra, V
30. 9., 19:00  Emmerich Kálmán – Hraběnka Marica.  
 Klasická opereta, senioři -30%
1. 10., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood.  
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra 
2. 10., 10:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood.  
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra 
3. 10., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura  
 nevěst. Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra, L 
4. 10., 19:00  Thomas Vinterberg, Mogens Rukov – Rodinná slavnost.  
 Bavte se, nic se neděje. Činohra, C, senioři - 30 %
5. 10., 19:00  Švestka – Divadlo Járy Cimrmana. Hosté 
6. 10., 19:00 Oskar Nedbal – Vinobraní.  
 Opereta ve třech dějstvích. Premiéra, P
7. 10., 19:00  Oskar Nedbal – Vinobraní.  
 Opereta ve třech dějstvích, X
8. 10., 10:00  Káťa a Škubánek – Divadlo D5.  Pohádka, RPP 
8. 10., 14:00  Káťa a Škubánek – Divadlo D5.  Pohádka, OPP
9. 10., 13:00  Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky.  
 Lidová hra o třech dějstvích. Opereta
9. 10., 18:00  Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky.  
 Lidová hra o třech dějstvích. Opereta 

MORAVSKÉ DIVADLO – PREMIÉRY V SEZONĚ 2017/2018

INZERCE
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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

VÍCE INFORMACÍ NA  
WWW.ATLANTTAXI.CZ/APLIKACE

800 11 30 30
VOLEJTE ZDARMAVAŠE SPOLEHLIVÉ TAXI 

INZERCE

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

4. září – 9. října

5. 9.  MMU: Co umění umí. Antičtí bohové olomouckých kašen. 
10:00, 16:00 Workshop pro děti. Vstup volný
5. 9., 17:00  CAFÉ AMADEUS: Světlo jinak VI. Vernisáž výstavy fotografií skupiny českých,  
 slovenských a polských studentek a absolventek Institutu tvůrčí fotografie FPF SU  
 v Opavě. Vstup volný
6. 9., 16:30  MMU, TROJLODÍ: Fascinace skutečností. Komentovaná prohlídka výstavy  
 s kurátorkou Barborou Kundračíkovou.  Vstup volný
6. 9., 19:30  DIVADLO HUDBY: Mia Habib: HEAD(S). Fyzické divadlo v rámci projektu  
 Re: Nordspirace. Vstupné 150 / 100 Kč
7. 9., 19:30  DIVADLO HUDBY: Mia Habib: HEAD(S). Fyzické divadlo v rámci projektu   
 Re: Nordspirace. Vstupné 150 / 100 Kč
8. – 10. 9.  DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 2017

8. 9., 19:00–22:00 TROJLODÍ, CAFÉ 87: Afterparty. Netradiční komentovaná prohlídka 
k ukončení výstavy Fascinace skutečností. Vstup volný
9. 9., celý den ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC: Nejnovější místa eucharistie. 
Celodenní zájezd do Sazovic a Šarov za novými sakrálními stavbami. Vstupné 200 Kč
9. 9., 13:00–18:00 DIVADLO HUDBY: Tajemství zelené džungle. Malba společného 
obrazu pro děti. Workshop pro děti. Vstup volný
9. 9., 15:00 a 17:00 MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ: „Mr. Myself, těší mne.“ Obrazy 
ze života Josefa Čapka v podání divadla LOPOTA. Vstup volný
10. 9., 14:00–18:00 TERASA CAFÉ 87: Okouzleni realitou. Tvorba společného zátiší pro 
dospělé a děti. Vstup volný
10. 9., 15:00–18:00 ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC: Cesta k Božímu hrobu. 
Komentovaná vycházka do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. Vstup volný
10. 9., 16:00 hodin DIVADLO HUDBY: Murgila a Zorila. Loutkové divadlo pro děti 
inspirované Rumunskem. Vstupné 100 / 80 Kč

13. 9., 18:30 DIVADLO HUDBY: Kateřina Kynclová – Kresby. 422. vernisáž v Divadle  
 hudby. Vstup volný
14. 9., 16:00  DIVADLO HUDBY: Divadlo architektury dětem. Workshop pro děti.  
 Vstup volný 
15. 9., 18:30  MOZARTEUM: Lea Vítková zve na... Okénko do světa operety.
 Koncert. Vstupné 50 Kč
19. 9., 19:00  MOZARTEUM: Toni Erdmann. FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc.  
 Vstupné 60 / 30 Kč
20. 9., 19:00  DIVADLO HUDBY: DH v DH s Hynkem Čermákem. Hostem talk show DH  
 v DH je Hynek Čermák, divadelní a filmový herec. Vstupné 100 Kč
20. 9., 17:00  MOZARTEUM: Příběhy 20. století. Setkání s předním českým novinářem  
 Adamem Drdou. Vstup volný
21. 9., 17:00  MMU, SALON, KABINET: Milena Valušková. Fotografie 1971–2017.
 Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou fotografií Milenou Valuškovou  
 a autogramiáda její knihy. Vstup volný
23. 9., 6:00  Arcidiecézní muzeum Olomouc: Vokolkem Kutné Hory, celodenní  
 výlet do Kutné Hory. Vstupné 400 Kč
26. 9., 16:30  MMU: Ateliér 6+ . Tajemství olomouckých kašen. Workshop. Vstup volný
26. 9., 18:00  DIVADLO HUDBY: Tomáš Krajča: Camino Portugues očima poutníka  
 přírodovědce. Ekologický večer. Vstup volný
26. 9., 18:30  CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje.
 O opeře a operetě se sólistou Moravského divadla Jakubem Rouskem. Vstupné 50 Kč
26. 9., 19:00  MOZARTEUM: Tintoretto. Osobnosti světového malířství - dlouhodobý cyklus  
 přednášek Ladislava Daniela. Vstup volný
27. 9., 19:00  DIVADLO HUDBY: Pierre Nadaud a ZDRUHESTRANY: La Part des  
 Choses. Exkluzivní premiéra pohybového divadla v DH. Vstupné 150 / 100 Kč
1. 10., 17:00  Divadlo hudby: Cena Rudolfa Eitelbergera. Vstup volný
2. 10., 19:00  Divadlo hudby: Vídeňské listy + koncert The Turnarounds. Vstup volný
3. 10. Muzeum moderního umění: Co umění umí. Podzimní louka, workshop     
10:00, 16:00  pro děti, vstup volný
3. 10., 19:00  MOZARTEUM: Paterson. FILMART Arcidiecézního muzea. Vstupné 60 / 30 Kč
3. 10., 19:00  Divadlo hudby: Divadlo architektury, Filip Springer. Vstup volný
4. 10., 20:00  Divadlo hudby: Kieslowski, Koncert. Vstupné 200/150 Kč
6. 10., 19:30  Divadlo hudby: Maryša, Slovanský Tyátr. Studentské divadlo. Vstupné 100 Kč
8. 10., 18:30  Divadlo hudby: Toy Machine – Král Karel. Loutkové divadlo dětem. Vstupné 80 Kč

 www.olmuart.cz

Poslední volná místa! Program koncertů na www.mfo.cz.
Zájemci mohou kontaktovat koncertní oddělení MFO, e-mail: koncerty@mfo.cz

14. 9., 19:00  Závěrečný koncert mezinárodních dirigentských kurzů 
 Maestro Lior Shambadal
 G. Mahler Symfonie č. 5 cis moll
 Dirigenti  frekventanti kurzů
16. 9., 19:00  Závěrečný koncert mezinárodních dirigentských kurzů
 Maestro Lior Shambadal   
 D. Šostakovič Symfonie č. 9 Es dur 
 I. Stravinskij Pták ohnivák/suita
 J. Brahms Symfonie č. 4 e moll  
 Dirigenti  frekventanti kurzů
Na oba koncerty vstup volný!
5. 10., 19:00 A1/Zahajovací koncert u příležitosti padesáti let  
 hudební kariéry Václava Hudečka
 V 9:30 veřejná generální zkouška
 B. Martinů Předehra pro orchestr
 A. Dvořák Koncert pro housle a orchestr a moll
 L. Janáček Lašské tance  
 sólista  Václav Hudeček /housle
 dirigent  Petr Vronský

Spolek pro komorní hudbu   
Předplatné lze zajistit 9.–11. 10. od 14:00 do 16:00 hodin ve festivalové kanceláři MFO  
nebo hodinu před zahájením koncertu 16. 10.

18. 9., 19:00  Zahajovací koncert sezony, Irena Chřibková - varhany 
 chrám sv. Mořice  
Závěrečný koncert mezinárodního varhanního festivalu Olomouc 2017 

Koncerty se konají v Redutě, vstupenky na koncerty MFO (i veřejné generálky) v prodeji 
v infocentru v podloubí radnice týden před konáním koncertu. Vstupenky na koncerty SPKH 
v prodeji na místě hodinu před koncertem.

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz
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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz
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Městská knihovna – vybíráme z programu
Já jsem tvůj člověk

Od září do ledna příštího roku mohou 
děti a mládež do 18 let přispět svým dílkem 
do 18. ročníku výtvarné soutěže Naši čte-
náři–ilustrátoři, tentokrát na téma vztahu 
zvířete a člověka. Bližší informace na webu 
knihovny. 

Krása papírových památek
Pobočka Jungmannova zve všechny 

příznivce papírových modelů hradů, zám-
ků a staveb na výstavu, která bude zahá-
jena slavnostní vernisáží v pondělí 4. září 
v 16:30 hodin za účasti autora sbírky Jiřího 
Struže, který se této zálibě věnuje téměř 
půlstoletí. Výstava potrvá do konce října.

 
Architektura dvacátého století 

Knihovna spolu s neziskovou společ-
ností EuForAll, o.s., pokračuje v budově na 
náměstí Republiky v cyklu besed věnova-
ných literatuře a umění. Ve čtvrtek 7. září 
v 15:30 hodin si s pedagožkou Věrou Mič-
kovou 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)

Již tradičně u příležitosti Dnů evropské-
ho dědictví je možnost v pátek 8. září od 
12 do 17 hodin a v sobotu 9. září od 10 do  

17 hodin se začíst do knihy v příjemném 
prostředí olomouckých sadů, resp. si něja-
kou knihu odnést. 

Ze srdce Evropy do Santiaga 
de Compostela

Pěšky z České republiky až k oceánu na 
západ Španělska vyrazil cestovatel Patrik 
Kotrba. Jak se mu spalo pod širým nebem 
a v lesích, jak čerpal inspiraci pro verše 
a písně, jak chutná probuzení na skále nad 
mořem, kolik odzbrojujících východů slun-
ce na cestě viděl a jaké je Santiago, přiblíží 
v úterý 19. září v 17:00 hodin v budově na 
náměstí Republiky. Doporučujeme rezer-
vaci předem.

Čistá mysl 
Jak se starat o svoji mysl a čeho se ve 

svém životě vyvarovat, o vlivu technologií, 
stravy a stresu na naši paměť si popovídá-
me s členem České společnosti pro tréno-
vání paměti a mozkový jogging Martinem 
Králem v pondělí 2. října v 16:00 hodin 
v budově na náměstí Republiky. 

Knihovnický dýchánek
Každé první úterý v měsíci (tentokrát 

3. října) v 10:00 hodin dáváme příležitost 
našim čtenářům v klidu posedět a probrat, 
co je zajímá, od knih přes vaření, zahrad-
ničení, cestování až třeba po astrologii 
nebo chov domácích mazlíčků. A to vše na 

pobočce Brněnská – v zajímavém prostře-
dí kubistické vily Františky Lipčíkové. 

Co umí vodicí pes?
Aportování, odložení a přivolání, vy-

hledávání a nejen to vám ukáže pejsek 
Chopper na pobočce Brněnská v úterý 
3. října ve 14:00 hodin. Jeho nevidomá pa-
nička se podělí o své zážitky a prozradí, jak 
vhodně nabídnout pomoc nevidomému.

Na mámině kole napříč Balkánem 
Se šumperským cyklocestovatelem 

Radomírem Čížkem se potkáme v úterý 
3. října v 17:00 hodin v budově na náměstí 
Republiky. Vyprávět bude o svém putová-
ní z Athén do Budapešti (1 700 km), o pří-
rodních krásách regionu, o životě místních 
obyvatel, o tom, jak se zbavil některých 
předsudků, a hlavně přiblíží, jaké slasti 
a strasti přináší život dobrodruha na kole.

Historie Nové Ulice s Milanem 
Tichákem 

Knihovnická židle pro hosta bude v úte-
rý 3. října v 17:00 hodin připravena na 
pobočce Brněnská pro historika Milana 
Ticháka, který všem posluchačům svým 
poutavým vyprávěním přiblíží historii 
i současnost jedné z městských částí města 
Olomouce – Nové Ulice. 

 www.kmol.cz

Divadlo na cucky představuje 
s novým prostorem i nové logo

Sezónu 2017/18 bude olomoucké nezávislé Divadlo na cucky 
zahajovat v novém kulturním centru na Dolním náměstí, jehož 
součástí bude i kavárna a galerie. Průčelí budovy ozdobí také nové 
logo z dílny Pavly Baštanové.

„Nové logo Divadla na 
cucky volně vychází z loga 
předcházejícího, kdy je za-
chována zkratka z písmen 
DNC. Geometrická podoba loga funguje jako grafický znak a zá-
roveň pracuje s jeho flexibilitou a možností jeho rozložení a va-
riací na tvary jiné, čehož využijeme mimo jiné také u navigace 
v prostorách divadla,“ vysvětluje autorka loga. „Geometrická čis-
tá forma tvarů si zachovává kultivovanost projevu, o kterou v no-
vém vizuálním stylu usilujeme,“ doplňuje. 

Nové logo Divadla na cucky zaštítí všechny aktivity v domě na 
Dolním náměstí č. 42, kde by měl být spuštěn provoz v průbě-
hu září. O prázdninách zde probíhaly stavební úpravy, na které 
kromě statutárního města, hejtmanství či firem přispívá přes 
internet také veřejnost. V dárcovské kampani „Dolní vám“ tak-
to lidé přispěli už téměř 600 tisíc korun a i nadále mají možnost 
kulturní centrum podpořit. „Nové logo nám trochu připomíná 
i topografickou značku. Upozorní vás na místo, které byste v cen-
tru Olomouce rozhodně neměli minout,“ uzavírá mluvčí divadla 
Zdeněk Vévoda. (red)

www.divadlonacucky.cz

Mezinárodní 
varhanní festival

4. 9. Franz Lörch / 7. 9. Tuomas Pyrhönen 
11. 9. Edward de Geest

14. 9. Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
18. 9. Irena Chřibková

Olomouc 2017 | Chrám sv. Mořice

www.mfo.cz



19   OLOMOUCKÉ LISTY   |   KULTURA   WWW.OLOMOUC.EU

Krčmaňská aféra ožívá po sedmdesáti letech
Jednou z nevyjasněných událostí moderních českých 
(československých) dějin je i skutek, jenž se odehrál v pozdním létě 
roku 1947. Tato událost vešla do dějin pod mnoha názvy, přičemž 
nejznámějším se stalo pojmenování krčmaňská aféra či krabičkový 
atentát. O co se vlastně jednalo a jakou má tato prapodivná kauza 
spojitost se střední Moravou? 

Pražský pokus o atentát
Dne 9. září 1947 byl spáchán pokus o atentát na tři českoslo-

venské nekomunistické ministry. Když si lidé kupovali v násle-
dujících dnech deníky, dočetli se, že na pražské poště nedaleko 
Národního divadla podal neznámý muž tři balíčky adresované 
náměstkovi předsedy vlády Petru Zenklovi, ministru spravedl-
nosti Prokopu Drtinovi a ministru zahraničních věcí Janu Ma-
sarykovi. Balíčky přebírali úředníci a poradci politiků, přičemž 
jen shodou náhod nedošlo k výbuchu. Vzrušená veřejnost všech 
politických konfesí žádala urychlené zjištění pachatele. V této 
fázi drželo opratě vyšetřování ve svých rukách ministerstvo 
vnitra vedené Václavem Noskem (KSČ). Vyšetřování prověřova-
lo několik stop, ale žádná z nich nevedla k cíli. Postupně začala 
celá aféra ve veřejnosti utichat. 

BUDOVY NA UNIVERZITNÍ ULICI 

www.cmtf.upol.cz

LET

PÁTEK ��. ZÁ�Í ����

HUDEBNÍ KAPELY | VIDEOMAPPING
WORKSHOPY | DRTINOVÁ VS. CZENDLIK

O.LI.V.Y. - DIVADELNÍ IMPROVIZACE
PROGRAM PRO MALÉ I VELKÉ 

DOBRÉ JÍDLO A PITÍ | JE�T� LEP�Í HOSTÉ

P�IJ�TE S NÁMI SLAVIT, 
TAHLE FAKULTA JE BO�Í�

Obec Krčmaň na scéně
Když se již zdálo, že celá aféra zapadne, objevila se na scéně 

postava rolníka z obce Krčmaň Ladislava Lovečka. Od té chvíle 
se vyšetřování pokusu o atentát přeneslo na střední Moravu, do 
Olomouce a do Krčmaně. Odtud získala kauza svůj název – krč-
maňská aféra. Trestní spis celého případu je uložen v olomoucké 
pobočce Zemského archivu v Opavě a právě na jeho základě lze 

rekonstruovat průběh celé aféry, její personální obsazení, časo-
vou souslednost a provázanost s národními, státními a celoev-
ropskými ději. Krčmaňská aféra v sobě obsahovala dvě vyšetřo-
vací linie. Do února 1948 se ale nepodařilo celou aféru došetřit. 

Kauza Krčmaň dnes
Po sedmdesáti letech od vypuknutí aféry stále jistě nevíme, 

kdo skutečně stál za pokusem o atentát. Podezření silně směřuje 
k poslanci Sosnarovi a jeho olomoucké partě. I proto se Vědecká 
knihovna v Olomouci v loňském roce rozhodla, že se opětovně 
pokusí na celou aféru podívat, analyzovat ji v co nejširším mož-
ném kontextu. Výsledkem této snahy je kniha Krčmaňská aféra 
s podtitulem Tajemný pokus o atentát na československé minis-
try. Zdali se historikům VKOL podařilo vnést do celé kauzy více 
světla, se můžete přesvědčit na výstavě, jejíž vernisáž proběhne 
7. září 2017 v 17:00 hod. v galerii Biblio na Bezručově ulici č. 2, 
a především zakoupením prezentované knihy.  (red)

www.vkol.cz
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Řeka má duši a novou loď

Kapitán Šimon Pelikán a jeho Ololoď 
Kordulka ve spolupráci se spřáteleným 
Divadlem Tramtarie přichystali po úspěšné 
loňské premiéře další jedinečné představení. 
To se opět  odehraje přímo na hladině 
řeky Moravy v rámci druhého ročníku 
dvoudenního festivalu Řeka má duši. 

ZÁBAVNÉ POUČENÍ O LESE A PŘÍRODĚ PRO MALÉ I VELKÉ
Na stanovištích podél Rudolfovy aleje bude probíhat tradiční prezentace péče o les a přírodu Olomouckého 
kraje. Kvízy a hry s lesnickou tématikou, soutěže o zajímavé ceny. K vidění bude umělecké řezbářství, sochá-
ní motorovou pilou, živá zvířata, vystoupení sokolníků a další. Bude možné vyzkoušet si rýžování drahokamů, 
stavbu domu ze dřeva nebo ověřit své znalosti o dřevinách, rostlinách a lesní zvěři. Slyšet bude myslivecké 
trubače a pohodovou dixielandovou kapelu. K akci byla vydána výroční turistická známka KČT, kterou lze získat 
za účast v aktivitách.

Podrobnosti naleznete na www.olomouc.eu, www.kr-olomoucky.cz, www.lesycr.cz
VSTUP ZDARMA

Hlavní pořadatelé: Magistrát města Olomouce, Česká lesnická společnost – pobočka při SLŠ 
Hranice, Olomoucký kraj, Lesy České republiky, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., Lesy města 
Olomouce a. s., Povodí Moravy, s. p., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Ústav 
pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem – pobočka Olomouc, Celostátní síť pro venkov. 

OSLAVY LESA NA FLOŘE
„Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi“
sobota 23. září 2017 | 11:00–17:00
Výstaviště Flora Olomouc
altán ve Smetanových sadech
Sedmý ročník akce se koná opět pod záštitou 
hejtmana Olomouckého kraje a primátora města Olomouce

Mediální partneři:

Hospodaříme v souladu se standardy trvale udržitelného hospodaření.

Olomouc – nejkrásnější město České republiky
(dle „Lonely Planet“) Vás zve na noční prohlídky radnice.

Přijďte načerpat netradiční atmosféru noční Olomouce 
a pokochat se krásným výhledem na nasvícené barokní 
skvosty včetně památky UNESCO – Sloupu Nejsvětější 
Trojice z věže olomoucké radnice.

TERMÍN: čtvrtek 7. 9. – v předvečer 
                Dnů evropského dědictví

ČAS: od 20:00 do 22:00

SRAZ: vrátnice olomoucké radnice

CENA: 50 Kč/osoba, děti do 12 let ZDARMA

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC 
Horní náměstí – podloubí radnice
tel.: +420 585 513 385
otevřeno denně 9:00–19:00 
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc 
www.tourism.olomouc.eu

NOČNÍ 
OLOMOUC
Z RADNIČNÍ 
VĚŽE
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SRAZ: vrátnice olomoucké radnice
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NOČNÍ 
OLOMOUC
Z RADNIČNÍ 
VĚŽE

V sobotu 9. září proběhne slavnost-
ní křest nové lodi, která v srpnu rozšířila 
plavební park Plaveb Olomouc. Za účasti 
představitelů města, kraje, tvůrců i part-
nerů se veřejnost dozví jméno, které trup 
lodi ponese, i důvod jeho výběru. Přes den 
se návštěvníci festivalu mohou těšit na do-
provodný program. 

Děti se pojedenácté vydají na 
Bezpečnou cestu do školy

V neděli 17. září ožije park na Floře tra-
diční rodinnou akcí Bezpečná cesta do 
školy. Nabitý program i oblíbený veletrh 
volnočasových aktivit začne ve 13:00 ho-
din v parku u pavilonu H a pořádá ho Na-
dace Bezpečná Olomouc. Loni se akce zú-
častnilo na 3 tisíce lidí.

Následující den, 10. září, budou herci, 
tanečníci a artisté vystupovat na speciál-
ním plovoucím jevišti umístěném upro-
střed řeky, vytvořeném speciálně pro 
tuto příležitost. Festival navazuje na Dny 
evropského dědictví. Cílem pořadatelů je 
ale i pobavit, diváci se tak mohou těšit na 
značnou dávku humoru, který by se měl 
prolínat celým kulturním večerem. 

Loňského pilotního ročníku se zúčast-
nilo téměř 2000 diváků, proto pořadatelé 
změnili místo konání akce. Představení se 
uskuteční na nábřeží u přístaviště Plaveb 
Olomouc (Šmeralova 12). (red)

Děti i rodiče se můžou těšit na hry, sou-
těže, různá vystoupení v podání olomouc-
kých zájmových kroužků a nespočet pouč-
ných zážitků. Svou práci přiblíží zástupci 
složek záchranného integrovaného systé-
mu, jako jsou policisté, hasiči a záchranáři. 
„Chybět nebude prohlídka záchranářského 
vrtulníku, hasičské cisterny, sanitky nebo 
policejních vozů. To běžný člověk jen tak 
neuvidí a my jsme rádi, že můžeme ná-
zorně ukázat, co obnáší práce lidí, kteří 
zachraňují životy,“ uvedl za organizátory 
akce Josef Kaštil.  (red) www.plavbyolomouc.cz
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Chlouba zoo: mladí mravenečníci
Už páté mládě se vozí na zádech své 

matky u mravenečníků velkých v Zoo 
Olomouc. Samice Pia a samec Sylvin jsou 
příkladní rodiče. „Zatímco prarodiči se 
stali už v roce 2014, kdy jedna z jejich 
dcer odchovala úspěšně potomka v Leš-
né, oni se teprve letos začátkem srpna 
konečně dočkali samečka. Je sice menší, 
než byly jeho sestry, ale má se k světu. 
Návštěvníci ho už od srpna mají možnost 
vídat na Jihoamerickém pavilonu, ale 
pouze ve chvílích, kdy se matka jde na-
jíst, protože jinak tráví oba většinu času 
spánkem. Otec je zatím od zbytku rodiny 
oddělen, aby jim bylo dopřáno maximum 
klidu a mrňous co nejrychleji dohnal vá-
hový handicap,“ vysvětlila Karla Břečko-
vá ze zoo na Svatém Kopečku. (red)

www.zoo-olomouc.cz

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT v režii DDM Olomouc poskytne malým i velkým návštěvníkům zoo 
spoustu překvapivých informací formou podzimní vědomostní stezky.
VÍKEND ROZHLEDEN se prostřednictvím 10 kvízových otázek na 10 mezipatrech po cestě 
na vrchol vyhlídkové věže připojí k Měsíci věží a rozhleden ČR. 
NÁRODNÍ VLČÍ TÝDEN 2017 skupiny FOREST. U „Vlčího stánku“ se můžete připojit k Národ-
nímu vlčímu týdnu, jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o nezastupitelné úloze velkých 
šelem v přírodě. 

POSLEDNÍ VÍKEND V ZÁŘÍ V ZOO

Vyšlápněte si pro zdraví
Už 7. ročník pochodu s názvem ,,Vy-

šlápněte si pro zdraví“ proběhne v sobotu 
30. 9. 2017 v olomouckých Smetanových 
sadech u Fontány. 

Pochod zároveň otevírá každoroční 
kampaň Mamma HELP s názvem Říjen 
v růžové, která má stejně jako pochod za 
cíl podpořit ženy s rakovinou prsu, ale 
také zviditelnit problematiku zhoubného 
onemocnění prsu u široké veřejnosti, a to 
prostřednictvím medializace a symbolu, 
který již čtvrt století velmi dobře znají 
lidé v celém světě růžové barvy, respek-
tive růžové stužky. Mamma HELP chce 
také poukázat na fakt, že v České republi-
ce žije v současné době okolo 80.000 žen, 
které mají s tímto onemocněním osobní 
zkušenost, a každoročně je diagnostiko-
váno přes 7000 dalších. Svou účastí na 
pochodu jim účastníci vyjadřují  svou so-
lidaritu a podporu.  (red)

Rodinná soutěž  
v Semaforu brzy vyvrcholí

V sobotu 21. září vyvrcholí celoroční dopravní soutěž Spe-
cialized grand prix Semafor, která je určena pro rodinné týmy. 
Po třech etapových kolech přijde na řadu závěrečné kvalifi-
kační kolo a hned po něm se rozjede kolo finálové, do nějž po-
stoupili vítězové ze všech 
kvalifikací.

Soutěž je zaměřena na 
bezpečnost rodin v sil-
ničním provozu a hlavní 
odměnou je dětské kolo 
Specialized včetně příslu-
šenství. Účastnit se může 
soutěžní tým skládající se 
z osoby starší 15 let a dí-
těte mladšího 15 let. Tým 
musí absolvovat čtyři sou-
těžní disciplíny – teore-
tický test, jízdu zručnosti, 
základy poskytování první pomoci a praktickou jízdu na kole 
nebo koloběžce.

„Chceme rodičům zábavnou formou ukázat, jak se mají vě-
novat výchově svých dětí pro silniční provoz, do kterého se jako 
cyklisti mohou zapojit od deseti let věku,“ uvedl manažer do-
pravního centra Semafor Josef Línek. (red)

www.olomouc.eu/semafor

Mladé mravenečníky můžete vidět v Jihoamerickém pavilonu zoo
 Foto | K. Břečková
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Senioři se v Pevnosti učí, jak posílit sebevědomí 

Romové se setkají na Kopečku
Charita Olomouc zve na 19. ročník Romské pouti, která se 

bude konat v sobotu dne 16. září na Svatém Kopečku u Olomou-
ce. Akci charita pořádá tradičně od roku 1998. Romové se zde 
mohou každoročně setkat, prezentovat svou kulturu a zároveň 
využít prostor pro duchovní zastavení. Téma letošního ročníku 
Romské pouti: „KOŘENY - RODINA - SMYSL“. (red)

V Pevnosti poznání, interaktivním centru 
vědy Univerzity Palackého, skončila jarní 
etapa kurzu pro seniory Blízká setkání 
třetího věku. Účastníci, kteří jezdili 
z celého kraje, se scházeli každé pondělí 
a věnovali se třem tematickým okruhům – 
trénování paměti, fyziologii lidského těla 
a fyzioterapii. 

V pokračovacích kurzech, které poběží 
od září do prosince 2017, se budou senio-
ři věnovat kromě původních tří oblastí 
nově také psychologii pro život a žonglo-
vání. Tato aktivita je totiž vynikající me-
todou pro zlepšení prostorové orientace, 
koordinace pohybu, soustředění a záro-
veň propojuje pravou a levou mozkovou 
hemisféru a zlepšuje práci mozku. „V ho-
dinách fyziologie, věnovaných tentokrát 
výživovému poradenství, se s účastníky 
odrazíme od rozborů složení jejich těla. 
Všechny přihlášené proměříme, zjistíme, 
co by se dalo zlepšit. Jsem zastánce drob-
ných změn, u kterých člověk dokáže dlou-
hodobě vydržet a které proto mají trvaleji 
příznivý efekt. Věnovat se budeme nejen 
výživě a pohybu, ale také otázkám odpo-
činku, emocí a stresu – tyto faktory mnoh-
dy ovlivňují naši kondici víc, než si vůbec 

Cyklus finančně podpořil Olomoucký 
kraj i Magistrát města Olomouce. „Tyto 
aktivity pro seniory podporujeme, pro-
tože si uvědomujeme, že také Olomouce 
se týká demografické stárnutí popula-
ce. A u nás to vychází, že téměř 25 tisíc 
lidí ve městě je starších 60 let,“ doplnil 
Zdislav Doleček, vedoucí oddělení Od-
boru sociálních služeb Magistrátu města  
Olomouc.  (red)

 www.pevnostpoznani.cz

dokážeme představit. Na konci 12týdenní-
ho kurzu účastníky opět proměříme a zjis-
tíme, jaké mělo naše společné úsilí efekt,“ 
vysvětlila lektorka Ivana Fellnerová z pří-
rodovědecké fakulty.

Kurz je pro všechny, které zajímá, jak 
optimálně upravit svůj životní styl a jak 
efektivně předcházet či alespoň zmírnit 
zdravotní potíže, které s sebou věk přiná-
ší. V kurzech si senioři posílí sebevědomí, 
sociální vazby a rozšíří zájem o okolní  
dění. 

Sdružení taoistického Tai Chi v České republice, z.s., 
vás zve na  ukázkovou hodinu  

Kdy? v pondělí 18. 9. 2017 v 17.30 hodin 
Kde? ZŠ Hálkova, Hálkova 4, Olomouc (tělocvična – boční vchod) 
Cvičení je vhodné pro každého včetně seniorů, slouží k upevnění tělesné 
i duševní stránky člověka. Více informací na www.taoist.cz

Program s názvem Blízká setkání třetího věku přilákal seniory, kteří hledají v životě kvalitu Foto | archiv Pevnost poznání
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Kupte si pastelku „umění žít ve tmě“
Ve středu 11. října proběhne u příležitosti 
Mezinárodního dne bílé hole již 18. ročník 
celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. 
Bílá pastelka s nápisem „umění žít ve tmě“ 
připomíná bílou hůl a orientaci při ztrátě 
zraku. Bílá hůl není jen symbolem slepoty, 
ale je především symbolem důstojného 
života nevidomých a prostředkem na cestě 
k samostatnosti.

Občané Olomouce, stejně jako obyva-
telé jiných měst na celém území republi-
ky budou mít příležitost koupit si bílou 
pastelku a podpořit služby pro zrakově 
postižené, které poskytuje obecně pro-
spěšná společnost Tyfloservis a zapsaný 
spolek Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR. Regionální 
střediska obou organizací sídlí v Olo-
mouci na ulici I. P. Pavlova 69 (budova 
Jalta, tel: 585 428 111). Bezplatné služby 
jsou dostupné všem, kteří mají v dospě-
lém věku vážné potíže s viděním. 

 Dobrovolníci v tričkách s logem sbír-
ky budou nabízet veřejnosti ke koupi za 
30 Kč bílou pastelku (s bílou nebo i ba-
revnou tuhou). Každá dvojice bude vyba-
vena zapečetěnou kasičkou, jmenovka-
mi s plnou mocí a na požádání předloží 

osvědčení o konání sbírky. V Olomouci 
vyjde do ulic více než 100 dobrovolníků.

Výtěžek sbírky podpoří služby, které 
poskytuje obecně prospěšná společnost 
Tyfloservis a zapsaný spolek Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR na výuku dospělých zrakově postiže-
ných v celém Olomouckém kraji. V roce 
2016 činil výtěžek sbírky v celé republice 
více než 2 miliony korun. (red)

www.bilapastelka.cz 

Škola zdraví pro seniory 
začíná, už potřetí

Chcete zahnat podzimní chmury a do-
zvědět se zajímavosti z oblasti péče o zdra-
ví? Chcete strávit svůj čas v příjemném 
prostředí s příjemnými lidmi?

Pak pro vás již potřetí připravil tým pe-
dagogů Pöttingea – Střední zdravotnické 
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 
E. Pöttinga a Jazykové školy s právem stát-
ní jazykové zkoušky Olomouc cyklus před-
nášek a praktických cvičení zaměřených 
na péči o zdraví, který začíná 12. září.

www.epol.cz/projekty/ostatni-projekty

září začíná cyklus 
přednášek 
a praktických cvičení12.

Kromě oblíbených témat, jako je posi-
lování paměti, cukrovka, infekční nemo-
ci přenášené klíšťaty nebo první pomoc, 
bude jistě největším lákadlem přednáška 
o nejnovějších poznatcích v oblasti stra-
vování seniorů a především praktická 
příprava pokrmů, samozřejmě i s novými, 
zajímavými recepty. Projekt je podpořen 
statutárním městem Olomouc, podrobněj-
ší informace a přihlášky jsou k dispozici na 
webových stránkách školy. (red)

Zakoupením pastelky pomůžete potřebným Foto | Tyfloservis
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V Olomouci se otevírá terapeutická 
skupina pro hazardní hráče 
Společnost Podané ruce otevírá na začátku 
září terapeutickou skupinu zaměřenou na 
hazardní hráče. Pod vedením zkušeného 
terapeuta specializovaného na práci s lidmi 
ohroženými závislostí se bude skupina 
čítající maximálně dvanáct osob scházet 
každých 14 dní. Službu společnost nabízí 
bezplatně a je zcela anonymní.

Tradiční sbírka Zasukované 
tkaničky je tu znovu

Podzim pro rodiny  
s dětmi v Olomouci

Statutární město Olomouc v rámci 
rodinné politiky připravilo další infor-
mační materiál s přehledem aktivit pro 
rodiny s dětmi v Olomouci na období září 
až prosinec. Pro děti je připravena celá 
řada zajímavých kroužků, v nichž budou 
například odhalovat svět živočichů, vy-
robí barevné chemické pokusy, stanou 
se divadelními herci či si vytvoří vlastní 
animovaný film. Ve vědecko-řemeslných 
workshopech pak děti provedou crash 
test na vozidle, které samy zkonstruu-
jí, vyrobí si strašidelné svítící oči nebo 
vyzkouší různé zajímavé experimenty. 
Rodiče s dětmi si také mohou vyzkoušet 
hrátky s odpadovými materiály a něco 
užitečného z nich vyrobit. Olomoucká 
divadla pak přicházejí s pohádkami pro 
děti. Můžete se ale také vydat na večer-
ní vycházku za netopýry s přístrojovým 
poslechem netopýřích hlasů a nakrmit si 
živého netopýra. A pokud rádi soutěžíte, 
je pro vás připravena dopravní soutěž ro-
dinných týmů či závody na koloběžkách 
a šlapacích autech. 

Informační materiál s přehledem akti-
vit pro rodiny s dětmi naleznete na webo-
vých stránkách rodinné politiky  (red)

www.prorodinu.olomouc.eu

Ve středu 20. září pořádá Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 
druhé podzimní kolo tradiční veřejné sbírky Zasukované tkanič-
ky, na kterou Olomoučtí s pravidelností přispívají již 15 let.

Symbol zasukovaných tkaniček, jež mají představovat za-
sukovaný život či souná-
ležitost, je mezi místními 
dobře znám. „Veškerý 
výtěžek sbírky slouží k fi-
nancování sociálních slu-
žeb pro klienty našeho 
Spolku, jimiž jsou těžce 
tělesně postižení lidé růz-
ného věku,“ říká ředitelka 
Trendu vozíčkářů paní 
Alena Ivanová.

Se sbírkou každoročně 
pomáhají studenti míst-
ních středních a vysokých škol společně s vozíčkáři, již jsou klien-
ty pořádající organizace. Sbírku také podporují herci Moravského 
divadla či dobrovolníci ze studentských spolků. Všichni výběrčí 
s kasičkami budou zřetelně označeni symbolem sbírky a vybaveni 
potřebnými dokumenty, tak aby dárci neměli pochyby o regulér-
nosti sbírky, která je povolena Krajským úřadem Olomouckého 
kraje.

Sbírku Zasukované tkaničky můžete také podpořit zasláním 
libovolné finanční částky na transparentní účet u Raiffeisenbank: 
č. 1000100014/5500, dárcovskou SMS zaslanou na číslo 87777 
s textem: DMS TKANICKA, cena SMS je 30 Kč, nově také 60 Kč 
a 90 Kč (nositel sbírky obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč). (red)

Přestože nedávno došlo k legislativní 
regulaci hazardu, počet lidí ohrožených 
gamblingem zůstává stále vysoký. Odha-
duje se, že v Česku se s tímto problémem 
potýká zhruba sto tisíc hráčů, 
v Olomouckém kraji se odhady 
pohybují okolo sedmi tisíco-
vek. „Jen malá část z nich vy-
užije služby našich center, což 
je nepochybně škoda. Nicméně 
i tak se nám za posledních de-
vět let, kdy služby zacílené na hazardní 
hráče nabízíme, podařilo pomoci stov-
kám klientů,“ uvedl Lukáš Franc, vedou-
cí Terapeutického centra v Olomouckém 
kraji.

Zájemci se mohou přihlásit do otevře-
né skupiny nebo se objednat do centra na 

individuální konzultaci. Podporu stře-
disko poskytuje také rodinným přísluš-
níkům a partnerům osob s tímto problé-
mem. Jak ale poznat, že hraní už začíná 
překračovat hranice zábavy a občasného 
povyražení? I na to mají v Podaných ru-
kách odpověď: „Pokud člověk cítí potřebu 
hrát za více peněz, než kolik si původně 
stanovil, pokud někdy zalhal blízkým 
lidem o tom, jak často sází, nebo pokud 
se ke hraní nebo sázkám vrací s cílem vy-
hrát zpět prohrané peníze, je pravý čas 
vyhledat odbornou pomoc,“ upřesňuje 

Lukáš Franc. 
Terapeutické centrum Spo-

lečnosti Podané ruce nabízí 
také podporu při řešení dal-
ších složitých životních situa- 
cí spojených se závislostmi: 
„Neřešíme jen klasické hraní 

na automatech nebo závislost na spor-
tovních sázkách. Našimi klienty jsou také 
workoholici, lidé závislí na počítačových 
hrách, sociálních sítích a chatech nebo na 
nakupování,“ uzavřel Lukáš Franc.  (red)

www.podaneruce.cz
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Žijeme tu  
s vámi

olomouc.rozhlas.czOlomouc | 92.8 FM | 106.8 FM

ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC 
 VÁM TO ŘEKNE…

Dita Vojnarová | moderátorka

Víte, kolik zajímavých lidí žije  
    ve vašem okolí?

Před 110 lety Robert Baden-Powell 
uspořádal na ostrově Brownsea první 
skautský tábor na světě. Dnes je skautek 
a skautů ve světě 50 milionů. V Česku se 
stále zvyšuje zájem rodičů i dětí o vstup 
do skautského oddílu, počet skautů 
a skautek vzrostl za posledních 11 let 
o 40 procent.

Také k tomuto výročí pořádají olo-
moučtí skauti ve dnech 15.-16. září akci 
plnou zábavy a dobrodružství. „Pro ši-
rokou veřejnost a školy chystáme akci 
s názvem Skauti dětem, letošní jubilejní 
desátý ročník nese podnázev „Jak vycvi-
čit draka” a uskuteční se v Bezručových 
sadech (Výpadu). Skauti pro vás připraví 
nejrůznější aktivity, a vy tak budete moci 
poznat skauty a skauting z blízka,“ přibli-
žuje program jeden z organizátorů Jan 
Zahradník. 

15. a 16. září 
Bezručovy sady

Dnes je Junák – český skaut největší 
výchovnou organizací pro děti a mládež 
v Česku. Během posledních jedenácti let 
se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 
40 tisíc na téměř 58 tisíc. Skauting vede 
k formování charakteru, přináší mladým 
lidem dobrodružství a partu kamarádů. 

Je největším hnutím mladých na světě 
– hlásí se k němu 50 milionů dětí, mla-
dých lidí a dospělých dobrovolníků ve 
216 zemích světa. V okrese Olomouc je 
letos registrovaných téměř 1700 skautů  
a skautek.   (red)

www.olomouc.skauting.cz

Skauti ukáží veřejnosti svoje dovednosti Foto | JZ

Nominujte dobrovolníky 
na cenu Křesadlo 2017

Tento rok se v Olomouckém kraji koná 
už sedmý ročník udílení cen dobrovolní-
kům Křesadlo 2017. Jak zní motto akce, 
jedná se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří 
dělají neobyčejné věci“.

N o m i n a c i 
kandidátů k oce-
nění provádí ši-
roká veřejnost, 
a to v sedmi ka-
tegoriích: sociál- 
ní služby; děti, 
mládež, volno-
časové aktivity; 
zdravotní oblast; ekologické aktivity; 
spolková činnost; humanitární pomoc, 
rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. 
Víte-li o někom, jehož dobrovolnická čin-
nost by si zasloužila ocenění v některé ze 
jmenovaných oblastí, neváhejte navští-
vit webové stránky www.kresadlo-ok.cz. 
Zde naleznete ke stažení nominační for-
mulář s bližšími informacemi. Nomi-
nace mohou být zasílány od 24. září do 
27. října. Poté nezávislá komise rozhodne 
o osmi oceněných. Organizací letošního 
ročníku byla opět pověřena Maltézská 
pomoc, o.p.s. (red)

www.kresadlo-ok.cz
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Taneční skupina RYTMUS Olomouc je úspěšná
V červnu loňského roku po oslavách 

30 let od vzniku TS RYTMUS Olomouc 
jsme si slíbili, že si příští rok vytancujeme 
alespoň jednu nominaci na mezinárodní 
soutěž. A tak se i stalo. Nebyla to jen jedna 
nominace, bylo jich několik a my jsme při-
jali tu, co nám letos k srdci byla nejbližší, 
a to je formace v tanci zvaném Contempo-
rary Dance. Taneční styl Modern Dance 
juniorů i dospělých. Největší úspěch měla 
formace Jazz Dance v choreografii Do-
miniky Gronowské „Woman up“, která se 
umístila na mistrovství Evropy v červnu 
2017 na krásném třetím místě a získala 
tak pro taneční skupinu titul 2. vícemistr 
Evropy. Dívky ve věku 15–25 let navštěvují 
taneční skupinu RYTMUS Olomouc již od 
svých pěti šesti let. 

Cesta k úspěchům na mezinárodních 
soutěží není vždy jednoduchá a i tanec 
bolí. Přesto rády tančí nejen jazz, modern 
dance, ale disco dance a street show. Stejně 
jako dalších sto padesát dívek a chlapců. 
Pod vedením deseti trenérek z řad vlast-
ních tanečníků se děti i mládež zdokona-
lují v tanečním projevu. Ti nejmenší se učí 
prvním tanečním krůčkům již ve třech 
letech. Některým stačí rok přípravy a již 
zkouší na soutěžích první formace. První 
soutěže, první úspěchy, první medaile. Vše 

prožívají s kamarády a přáteli. Mají společ-
nou zálibu. Společný „koníček“. A i když se 
pak tanci nevěnují dále např. na konzerva-
toři či divadle, vždy na roky strávené v ta-
neční skupině rádi vzpomínají. 

Jestli i vy chcete pro své dítě najít ně-
jakou tu zálibu a třeba zrovinka v tanci, 
přijďte za námi a staňte se členem taneční 
rodiny RYTMUS Olomouc.

Zápisy TS RYTMUS se konají na zá-
kladní škole tř. Spojenců vždy v 17:00 ho-
din. V úterý 12. září pro mini a děti (ročník 
2014–2007) a ve středu 13. září pro juniory 
a dospělé (ročník 2006 a starší). 

Taťána Randová 
vedoucí TS RYTMUS Olomouc 

www.rytmus-olomouc.com 
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Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

NABÍZÍME:
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– firemní benefity
– práci v zajímavém oboru

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

NABÍZÍME:
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– firemní benefity
– práci v zajímavém oboru

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog  |  Technolog – Konstruktér  |  Elektrotechnik  |  Stavěč pecí
Nabízíme  |  perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí 

firemní benefity  |  odpovídající ohodnocení  |  práci v zajímavém oboru

Telefonická dohoda předem nutná!  |  Bližší informace podá Bc. Alena Háderová, tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz
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Velká sportovní vědomostní soutěž – VI. kolo

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ

MĚSTO SPORTU

Aktuálně je druhým nejúspěšnějším 
fotbalovým klubem na území města 
1. HFK Olomouc. V kterém roce byl 
založen?

a) 1932
b) 1934
c) 1936
 
Juniorská osmiveslice ve složení 

Lubomír Zapletal ml., Petr Lakomý, 
Jaromír Hudek, Z. Kunhart, Josef 
Kovačík, Pavel Konvička, Josef 

Neštický, Miroslav Vraštil, kormidelník 
M. Večeřa vyhrála v roce 1969 domácí 
mistrovství a Primátorky, ale také 
juniorskou mezinárodní regatu. 
Veslaři z Olomouce dominovali:

a) v Neapoli
b) v Barceloně
c) v Bordeaux
 
V evropských pohárech pomohl 

nechtěně Sigmě vlastním gólem 
také jeden z bývalých českých 
reprezentantů. Byl to:

a) Tomáš Galásek
b) Jan Koller
c) David Jarolím
 
V jediné mistrovské sezoně 

olomouckých hokejistů byl v play– 
–off nejproduktivnějším hráčem Jiří 
Dopita. Kolik získal kanadských bodů?

a) 10
b) 11
c) 12

Mezi nejúspěšnější ženské 
házenkářské kluby patří DHK Zora 
Olomouc. Ve které sezoně získaly 
hráčky první československý  
titul?

a) 1965/66
b) 1966/67
c) 1967/68
 
Olomoucký atlet František Hoplíček 

v hodu diskem reprezentoval i na 
olympiádě v Antverpách, kde v roce 
1920 obsadil sedmé místo v hodu 
diskem. Současně byl uznávaným:

a) malířem
b) právníkem
c) lékařem
 
Pouze jednou v historii dorazil na 

Horní náměstí slavný Stanley Cup. Jiří 
Hudler jej přivezl v roce:

a) 2006
b) 2007
c) 2008

V roce 2017 je Olomouc evropským 
městem sportu. Během celého roku ve-
dení města pořádá pro občany řadu po-
hybových aktivit pro všechny věkové 
kategorie. Se sportovní tematikou se čte-
náři už pošesté potkávají i na stránkách 
Olomouckých listů. Naposledy má v Olo- 
mouckých listech svůj prostor kvíz 
o ceny. Také páté pokračování soutě-
že mělo u Olomoučanů velký ohlas. Ze 
správných odpovědí byly vylosováni tři 
výherci poukazu na nákup sportovního 
zboží v hodnotě 1000, 700 a 500 korun. 

Výherci poukazů se stali Daniel 
Andrýsek, Miloš Novák a Ivana 
Dvořáková.

Poslední otázky jsou pro vás připra-
veny 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)

Mozartovu bustu získal František Kaplánek a manželé Krpcovi
V jubilejním desátém ročníku Mozarto- 

vých koulí zvítězili hráči pétanque klubu 
Hrode Krumsín. V sobotu 12. srpna na 
Korunní pevnůstce v Olomouci překona-
li rekordních 37 soupeřů, včetně hráčů 
z Polska a Slovenska. 

Turnaj podporovaný statutárním 
městem Olomouc je specifický tím, že 
se na něm schází česká špička, současná 
reprezentace, zahraniční hráči i začá-
tečníci bez sportovní licence. František 
Kaplánek z vítězné trojice je aktuální 
českou jedničkou v celostátním žebříčku 
a Mozartovy koule jsou jeho letos pátým 
vyhraným turnajem. Jedním z nich bylo 
i mistrovství ČR dvojic, v něm tvořil pár 
s Jiřím Greplem z SKP Hranice VI-Valšo-
vice, a právě Grepl stál tentokrát ve finále 

proti Kaplánkovi v trojici s Michalem Ha-
báskem a Pavlem Burešem mladším.

Vítězná trojice ve složení František 
Kaplánek, Jana Krpcová a Miroslav Kr-
pec si chuť výhry na Mozartových koulích 
zopakovala po dvou letech – je to mar-
cipán v čokoládě, protože stejnojmenné 
cukrovinky tvoří jednu z odměn a pal-
máre pro úspěšné týmy. Letos k nim výji-
mečně patřily i busty Wolfganga Amadea 
Mozarta přivezené přímo ze Salzburgu.

Název turnaje připomíná pobyt hu-
debního génia v Olomouci v roce 1767. 
Letošní ročník turnaje se navíc konal 
v době, kdy se Olomouc pyšní titulem ev-
ropské město sportu a kdy pétanque aspi-
ruje na zařazení mezi olympijské sporty 
na hrách v Paříži v roce 2024. (red)



RADY OLOMOUČANŮM

Organizace školního roku 2017/2018 v základních,  
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 
v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v pátek 29. června 2018. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Olomouc – od 5. do 11. března 2018 (také Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,  
Rychnov nad Kněžnou, Šumperk, Opava, Jeseník)
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. 
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Cyklistický tým uspěl 
na mistrovství České republiky

Dva cenné kovy přivezli z brněnského 
mistrovství republiky zástupci týmu Short 
Bike Academy Opletal. Ten se zabývá 
výchovou mladých cyklistů ve věku od 8 do 
18 let, které baví nejen samotná jízda na 
kole, ale i zdokonalování se v jízdě terénem 
a zdolávání různých překážek, které 
k tomuto sportovnímu odvětví patří. 

Hanáckou laťku čeká 
dvanáctý ročník

Již po dvanácté bude Horní náměstí 
v Olomouci patřit skokanům do výšky. 
Další ročník Hanácké laťky proběhne 
14. září před budovou radnice a v rámci 
exhibičního mítinku se nejlepší domácí 
výškaři utkají s mezinárodní konkurencí.

„Do závodu nastoupí pět nejlepších 
českých skokanů do výšky z mistrovství 
republiky v Třinci. Chybět nebude dlou-
hodobý účastník našeho mítinku Jaro-
slav Bába,“ uvedl předseda pořádajícího 
AK Olomouc Miroslav Hrabal.

V hlavní soutěži, která bude zaháje-
na příjezdem a představením závodníků 
v 15 hodin, se představí nejlepší repre-
zentanti ze Slovenska Matúš Bubeník 
a Lukáš Beer. Z Polska zase dorazí Piotr 
Sleboda. Na Hanácké laťce ukončí svoji 
výškařskou kariéru účastník všech roční-
ků Dalibor Hon.

V posledním závodě, který se konal 
v Brně v olympijských disciplínách Cross 
country a Eliminátor jako mistrovství 
ČP MTB, se zástupci týmu neztratili. 
V kategorii do deseti let vybojoval Lu-
káš Raška titul a první místo mu patří 

také v celkovém pořadí Českého poháru. 
V kategorii do osmi let Věnek Valenta 
získal stříbro a druhou příčku obsadil 
také v pohárovém počítání.

V dalších měsících se reprezentan-
ti Short Bike Academy Opletal budou 
připravovat na novou cyklokrosovou 
sezónu, kterou budou absolvovat roční-
ky 2007 a starší v seriálu závodů Český 
pohár Toi Toi Cup. První závod se usku-
teční ve Slaném u Prahy. Po několika za-
stávkách napříč republikou zavítá také 
11. listopadu do Uničova. Český pohár 
Toi Toi Cup vyvrcholí mistrovstvím re-
publiky v Kolíně 9. prosince.  (deš)

„Celé závody odstartují v deset hodin, 
začínají soutěží škol v kategorii mladšího 
a staršího žactva. Po poledni proběhne 
soutěž dorostenců a juniorů, kde budou 
zastoupeni nejlepší závodníci z České re-
publiky. Z olomouckých závodníků může-
me jmenovat Jonáše Pospíšila a Štěpána 
Michalíka s výkony nad 190 centimetrů,“ 
přiblížil program Hrabal. (deš)



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

MIROSLAV MAREK   (KSČM) 

Konkurence schopnost Olomouce

Pro město Olomouc se zpracovává Strategický plán, který má zajistit v  příštích letech 
jeho především ekonomický rozvoj, který Město a region povznese z posledních míst v rámci 
ekonomické výkonnosti a tím zajistí především růst průměrných platů ve městě a regionu.

Pracovní skupina pro jeho přípravu se v  minulých dnech zabývala oblastí 
„Konkurenceschopná a kreativní Olomouc.

V  pracovní skupině byla hodně akcentována především spolupráce s  Univerzitou 
Palackého a dalšími významnými partnery. Tato problematika mě velmi zaujala, protože jsem 
přesvědčen, že právě tito partneři, ať už se jedná o univerzitu, nebo arcibiskupství, armádu 
nebo státní úřady jistě významně přispívají k prestiži města a celého regionu, ale pokud se 
bavíme o  ekonomickém růstu regionu, tak jejich vliv je nedostatečný. Když se nad touto 
problematikou zamyslíme, zjistíme, že ve všech případech se jedná o  instituce, které mají 
velký kredit a prestiž v regionu i v republice nebo ve světě, ale bohužel je řadíme k institucím, 
které nic nevytvářejí, ale naopak spotřebovávají. Na ekonomických ukazatelích se podílejí 
především tím, že vysokými platy zvyšují průměrný příjem v regionu, což ovšem vliv na reálný 
příjem pracujících obyvatel, který je nižší proti jiným regionům. Bohužel, Univerzita Palackého, 
v posledních dvaceti letech, žádný svůj výzkum a vývoj ekonomicky, nebo chceme-li výrobně, 
nerealizovala v regionu.

To zní velmi depresivně, a proto si musíme položit otázku, jak z toho ven. Snad všem je už 
jasné, že velcí investoři olomoucký region nevytrhnou, možná někde postaví další velké haly 
nového distribučního centra, ale to opět není záchrana. Tak co dělat. Cesta zde je, bude složitá 
a strastiplná, ale měla by vést k úspěchu. Tou cestou je sázka na podporu a vytváření podmínek 
pro rozvoj malých a středních podniků, které budou působit v regionu, budou patrioty regionu, 
budou mít zájem na jeho ekonomickém rozvoji a  z  toho plynoucí společenské prestiži, 
nebudou mít tendence přesunout výrobu jinam, jejich zaměstnanci budou v regionu realizovat 
spotřebu a tím podpoří i další společnosti a místní podnikatele. A musíme věřit, že se jim podaří 
i to, že budou schopni realizovat v regionu výsledky vývoje a výzkumu, např. univerzity, nebo 
ostatních místních vysokých škol.

Na závěr ještě jedna perlička z jednání skupiny, zpracovatelé, jak se říká, objevili Ameriku 
a zapomněli na Kolumba. Jedním z význačných bodů do strategie je návrat výuky pracovních 
dovedností do škol. Prostě se má vrátit to, čím mnohé generace prošly a všem to prospělo, 
pracovní vyučování, jak jsme říkali - dílny.

TOMÁŠ PEJPEK   (ProOlomouc) 

Co bude s fotbalovou Sigmou? Město vypadá bezradně

Sigmě se po návratu do 1. ligy fotbalově daří. Ovšem její financování stále stojí na vodě. 
Radní přišli s nápadem, že odkoupí Andrův stadion. Jako hlavní myšlenku, kterou tento krok 
obhajují, je ochrana sportovní infrastruktury. Podstatou plánu je ale především finanční 
pomoc klubu. Podle dříve představeného plánu má město nákup splácet 12 let, kdy každý rok 
do Sigmy napumpuje 20 milionů. Dohromady to je tak 240 milionů, které jsou prý podmínkou 
pro to, aby do Sigmy vstoupil nový investor. Bohužel ani vynaložení 240 milionů z obecních 
peněz nebude garantovat, že za 12 let nebude Sigma ve stejné situaci jako dnes. A případně 
chudší o další cenné pozemky, o které nejspíš také jde. 

Cesta přes odkup stadiónu nám nepřijde správná. Podpora sportu by od města neměla 
primárně směrovat k profesionálům. Ti by měli být schopni si na svou činnosti vydělat. Sigma také 
není jediným fotbalovým klubem v Olomouci. Podle nás je mnohem důležitější podpora dětského 
a mládežnického sportu, amatérů a nadšenců, kteří sportují bez vidiny hmotného zajištění. 
Existuje řešení? Nás napadla tři.

1) Město bude řešit pouze šlamastyku se zimním stadionem (další šťavnatý kostlivec ve 
skříni). Tam je situace jasnější a řešení jednodušší. Město se stáhne a zůstane pouze u podpory 
mládežnického a  amatérského fotbalu. Důsledky tohoto kroku na sebe nenechají dlouho 
čekat - Sigma zkrachuje. To nemusí být nutně špatně. V této situaci se totiž strategický partner 
a sponzor může hledat snáz než dnes.

2) Město Sigmě pomůže odkoupením použitelného majetku - Legionářská ulice, 
tréninková hřiště atp. Na to město nemá peníze a  muselo by si vzít úvěr. Připomínáme 
miliardový dluh, který v současnosti Olomouc má.

3) Nalezení silného sponzora. O to se město marně snaží už rok a výsledek je v nedohlednu. 
Není divu. V  uplynulém roce došlo prodejem majetku k  dočasné konsolidaci hospodaření 
a ke zjednodušení vlastnické struktury ze tří akcionářů na dva. Má však Sigma vedení, které 
intenzivně hledá strategického investora? Jsou současní funkcionáři ochotní předat Sigmu 
jednoznačně do rukou nového majitele, nebo spoléhají na peníze od města? Který solidní 
podnikatel by v současnosti šel do takového podniku plného letitých vazeb?

Od loňského „adventního“ slibu primátora Staňka, že do konce roku bude nový strategický 
sponzor, uplynulo už mnoho měsíců a situace je stále nejistá. Má město nějaký plán? Kdy s ním 
seznámí veřejnost? Mlčení jen přilévá olej do ohně nervozity mezi fotbalovými fanoušky i hráči. 
Od města bychom očekávali pevný názor podpořený silnou pozicí, kterou v klubu má. Zatím 
bohužel nevíme nic. A čas neúprosně běží. 
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JANA JURÁKOVÁ   

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

NAPIŠTE NÁM

Letošní ročník Podzimního festivalu duchovní hudby (24. 9. – 14. 10.) vám nabídne skladby, které jsou … (tajenka)…
Tajenku křížovky zasílejte do 18. 9. 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 vý-
hru odeslat. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.
Tajenka z minulého čísla: terakotové armády. Vylosovaným výhercem je Marie Jeslíková z Olomouce.

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 25. 9. 2017, distribuce 9. 10. 2017.

INZERTNÍ MANAŽEŘI

SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY
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Objektivem čtenáře

Unikátní terakotovou armádu můžete vidět na Floře do 24. září.  Foto | Jan Pravda

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

Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě 
Olomouckých listů. Zachyťte objektivem vašeho fotoaparátu aktuální dění v Olomouci, sportovní či kulturní akce nebo nevšední 
události kolem vás. Pošlete nám například i zajímavé postřehy z vašich procházek městem či v okolí Olomouce. Ty nejzajímavější 
snímky vybereme a zveřejníme je na této straně časopisu*.

Nejvýše tři fotografie, které považujete za zdařilé a chcete se o ně podělit s ostatními čtenáři, posílejte na e-mailovou adresu 
redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 28. září. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo 
nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

Olomoucké rozárium  Foto | Věra Krajňáková

„Nebe na zemi“  Foto | Iva Jančíková

Nechcete si zobnout? Aneb čáp a technika  Foto | Jaroslav Lešanský

Olomoucké Shakespearovské léto se setkalo s obrovským diváckým ohlasem  Foto | Petra Němečková



INZERCE

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/arteon

Arteon není pro každého.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,4–7,3 l/100 km, 114–164 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

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.

Ne každý chce být středem pozornosti.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, www.vwolomouc.cz; e-mail: info@vwolomouc.cz
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na kompletní dioptrické brýle 
a na všechny sluneční brýle

* Kompletní dioptrické brýle ZDARMA jsou vždy levnější nebo do max. hodnoty 5000 Kč.

Pořiďte si nové dioptrické brýle nebo sluneční brýle 
a druhé pro vás nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma! *

V Olomouckém kraji nás najdete v těchto pobočkách:
Denisova 10, 772 00, Olomouc

Horní náměstí 1, 779 00, Olomouc
Centrum Olympia - Olomoucká 90, 777 00, Velký Týnec 2

Pernštýnské náměstí 3, 796 01, Prostějov
Šířava 17, 750 02, Přerov
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