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Harmonogram sběrových sobot – jaro 2018
HARMONOGRAM SBĚROVÝCH SOBOT – JARO 2018

DATUM KMČ STANOVIŠTĚ
24. března 2018
 
 
 

Hejčín
 

ulice Ladova (parkoviště u pošty)
Cyrilometodějské náměstí

Neředín
 

roh ulic Norská a Rumunská
roh ulic Stiborova a U Kovárny

14. dubna 2018
 
 
 

Olomouc střed
 

roh ulic Aksamitova a Kateřinská
ul. Komenského a parčík u Mlýnského potoka

Nové Hodolany
 

roh ulic Kpt. Nálepky a Milady Horákové
roh ulic Březinova a Nezvalova

21. dubna 2018
 
 
 

Slavonín
 

ulice Zolova (u obchodu)
roh ulic Hakenova a Kyselovská (cihelna)

Černovír Frajtovo náměstí u stanoviště tříděného odp.
Chomoutov ulice Dalimilova (u hospody)

28. dubna 2018
 
 
 

Radíkov parkoviště za točnou autobusů MHD
Svatý Kopeček ulice Radíkovská parkoviště (u hřiště)
Lošov ulice Svolinského (u hasičské zbrojnice)
Droždín ulice Gagarinova (pod hasičskou zbrojnicí)

5. května 2018
 
 
 

Povel
 

roh ulic Sienkiewiczova a Lužická
ulice Jánského (rozvodna za DDM)

Nové Sady
 

ulice Valdenská (vedle domu č. 46) 
roh ulic Zikova a Werichova

Kontejnery budou přistaveny v sobotu od 8:00 do 13:00. Důrazně 
žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze na určených 
stanovištích v tomto vyhrazeném čase a předávali jej výhradně 
pracovníkům svozové fi rmy. Na každém stanovišti bude po celou dobu 
k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., 
který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.
Sběrové soboty proběhnou také na podzim na 
20 stanovištích v rámci pěti sběrových sobot. V praxi 
to znamená, že sběrové soboty za celý rok 2018 budou uskutečněny ve 
všech částech Olomouce. Není podmínkou, že občané mohou využívat 
pouze sběrovou sobotu v jejich městské části, ale mohou odpad 
odevzdat kdekoliv, kde bude v rámci města probíhat sběrová sobota. 
Sběrové dvory:
Neředín – za krematoriem (tel.: 603 192 579), Hodolany – 
Chelčického ulice (tel.: 603 192 578), provozní doba je pondělí až 
sobota od 9:00 do 13:00 a 13:30–17:00 hodin, neděle od 9:00 do 
13:00 hodin. Stavební odpad a odpad s obsahem azbestu přebírá 
za poplatek sběrový dvůr ve Chválkovicích – ulice U Panelárny. 
Provozní doba je v pracovní dny od 7:00 do 13:00 hodin
 (tel.: 585 427 198). 
Více informací týkajících se sběrových sobot, sběrových dvorů, 
separovaného sběru a odpadového hospodářství obecně vám rádi 
podáme na odboru životního prostředí, Magistrát města Olomouce, 
Hynaisova 10, Petr Jasinský 588 488 332, petr.jasinsky@olomouc.eu.
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Proč se 
podceňovat? 
Určitě máme 
na víc

Mrazy sevřely 
republiku, jak ob-
vykle píší naši no-
vináři, když teplo-
ta po více než dva 
dny zůstane aspoň 
kousek pod nulou, 
a my v teple domovů přemýšlíme, co nás 
čeká. Při všem tom zimním přemýšlení 
a rozjímání jsme mohli v únoru sledovat 
i zajímavé sportovní boje na zimní olym-
piádě. A kupodivu se nám i díky fenome-
nálnímu úspěchu jedné z reprezentantek 
naskytlo i jedno ponaučení. 

Pohled na Ester Ledeckou v cíli super 
obřího slalomu byl nezapomenutelný. Její 
překvapení ze zlaté medaile bylo patrné, 
stejně jako chabá důvěra komentátora 
i jeho hosta ve studiu ČT v šance naší ly-
žařky. A vidíte, stoicky klidný, až chlad-
ný komentátor ani nepoznal, že právě ko-
mentuje jízdu, která vstoupí do dějin. Ani 
sama jezdkyně dlouho svému úspěchu ne-
věřila. Zlatá jízda ukázala, jak si občas 
málo věříme. 

I v Olomouci je toho teď opravdu hodně 
před námi, přičemž pomyslným super ob-
řím slalomem mezi všemi plány jsou pro-
tipovodňová opatření. A kdeže je souvis-
lost s výše uvedeným úspěchem a projevy 
malé sebedůvěry? V tom, že se na celou 
akci dopředu dívá mnoho z nás především 
s obavami a černými myšlenkami. Ano, 
bude to náročné, těžké, únavné a otravné, 
když se budou bourat mosty, stavět nové, 
rozšiřovat koryto řeky a podobně… Ale 
bude to největší akce v dějinách Olomouce 
zaměřená na ochranu města! A současně 
to bude největší proměna nábřeží ve pro-
spěch veřejnosti za desítky let! Obdobně 
velkou investici do bezpečí nám může vět-
šina měst závidět. 

Tak se nebojme a pojďme do toho od-
vážně i s důvěrou. Nakonec i ta podceňo-
vaná česká olympijská výprava přivezla 
druhý nejvyšší počet medailí v historii. 
Stačí si věřit. 

Martin Major, 
náměstek primátora

EDITORIAL
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Primátor přivítal první dítě 
Olomouce roku 2018

Při povodni v červenci 
roku 1997 bylo z celkové 
rozlohy okresu Olomouc 
1 450,96 km2 zaplaveno 
173,09 km2 – což je  
11,9 %, zemřelo pět  
lidí.
Bylo evakuováno téměř 
8 000 osob. 
Celková škoda v Olomouci činila 
2 484 milionů, přičemž 1 694 milionů 
byly škody na nemovitostech. 
Nejpostiženější lokalitou v Olomouci 
byl podle počtu demolic Černovír, kde 
bylo vydáno celkem 83 demoličních 
výměrů, dále Povel s 32 výměry a třetí 
nejhorší Chomoutov s 24 výměry. 
Celkem bylo v Olomouci vydáno 
191 demoličních výměrů. 
Faktory, které zapříčinily katastrofální 
následky neobvykle velké srážkové 
činnosti, byly: malá kapacita 
poldrů, nevhodná úprava vodních 
toků a bystřin, absence zařízení 
umožňujících řízenou inundaci, 
nepravidelná a nedostatečná 
údržba a prohlídky říčního koryta, 
nedostatečná integrita monitorovacích, 
informačních a varovných systémů 
a předpovědní služby.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Jako vzpomínku na slavnostní událost na radnici dostala Magdaléna Řehulová zlatý přívěsek se znakem města a finanční dar ve výši 10 tisíc korun  Foto | BM

Od března se změnily jízdní řádyČtyři jména  
pro nové ulice

Nová jména rada města přidělila nově 
vznikajícím ulicím na území Olomouce. 
V úvahu vzala návrhy komisí městských 
částí i připomínky kulturní komise. 
Všechny návrhy radních musí ještě schvá-
lit městské zastupitelstvo.

Ve Slavoníně v lokalitě nedaleko želez-
niční tratě a v blízkosti bývalé cihelny je 
v plánu výstavba rodinných domů. Vzni-
kající ulice, která bude napojena do ulice 
Janíčkovy, ponese jméno Cihlářská. 

Nedaleko heliportu je naplánovaná vý-
stavba bytových domů Vilapark Olomouc 
a také mateřské školy. Zastavěné území 
bude napojeno od Hněvotínské novou uli-
cí s názvem Karla Mareše. Bude upomín-
kou na prvního českého starostu Olomou-
ce z roku 1919.

V lokalitě zvané poloostrov – na souto-
ku Moravy a Mlýnského potoka – je pláno-
vaná výstavba bytových domů Rezidence 
Šantovka. Nová ulice, která čtvrť napojí 
přes most ze Švýcarského nábřeží, ponese 
jméno heraldika Jiřího Loudy. 

Po herci Františku Řehákovi pak 
pojmenují ulici s rodinnými domy ve  
Slavoníně.  (red)

S platností od čtvrtka 1. března vstou-
pily v platnost nové jízdní řády vybraných 
autobusových linek DPMO, a.s. Změny 
nastaly především z důvodu změny ve-
řejné linkové dopravy a jako reakce na 
podněty získané od cestující veřejnosti, 
komisí městských částí, firem a škol na 
území města Olomouce a obcí zapojených 
do IDSOK.

Změny linek
Linky č. 12 a 19 – úprava jízdní-
ho řádu a počtu vypravených kurzů 
v pracovní dny. Na těchto linkách bude 
v pracovní dny v ranních a odpoledních 
špičkách zaveden interval 20 minut.
Linka č. 22 – v pracovní dny bude 
spoj s odjezdem v 7:27 hod. ze zastávky 

Šlechtitelů uspíšen na 7:25 hod. s dojez-
dem do Černovíra v 7:58 hod.
Linka č. 25 – zvýšení počtu spojů, 
a tedy změna jízdního řádu.
Linka č. 28 – uspíšení několika spojů 
a zrušení dvou odpoledních spojů
Linka č. 31 – do linky bude vložen 
posilový spoj v 7:20 hod. ze zastávky 
Hlavní nádraží, který bude ukončen 
na zastávce Chválkovická – Epava. 
Posilový spoj s odjezdem v 7:23 hod. ze 
zastávky Kubatova do zastávky Hlavní 
nádraží bude opožděn na 7:28 hod.

U linek, které nejsou uvedeny, nedo-
chází k žádným změnám.

V pondělí 12. března 2018 proběhne další jednání Zastupitelstva města Olomouce. Jednání se 
bude konat od 9:00 hodin ve velkém zasedacím sále magistrátu v Hynaisově ulici 10. 
Program a materiály jsou k dispozici na www.olomouc.eu, tamtéž bude možné v den konání 
sledovat také online přenos.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

www.dpmo.cz

První olomoucké miminko narozené 
v roce 2018 bylo v polovině února slav-
nostně přijato mezi občany města. O ce-
remoniál pro Magdalénu Řehulovou se 
postaral primátor Antonín Staněk a ko-
mise pro občanské záležitosti. V obřadní 
síni olomoucké radnice se letošní první 
Olomoučance gratulovalo a předávaly 
dárky. „Přeji ti šťastný život a milující rodi-
če. Ať tě obklopují lidé, kteří ti budou vždy 

přátelsky nakloněni,“ popřál Magdalénce, 
která se v Olomouci narodila 2. ledna, pri-
mátor Antonín Staněk. 

„V obřadní síni starobylé radnice bývá-
me svědky výjimečných událostí a právě 
tvoje narození mezi ně patří. Vše nejlepší 
do života v Olomouci,“ pogratuloval pri-
mátor první Olomoučance i jejím rodi-
čům, kteří se zapsali do pamětní knihy 
města.  (red)

www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu
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Výrobní program firmy se v současné době orientuje na výrobu mobilních třídících a drtících zařízení značky 
Keestrack, které prodává do celého světa. Výrobky se vyznačují vysokou kvalitou a variabilitou využití. 

Ročně opustí brány podniku více jak 300 strojů v různých provedeních. Posláním firmy je nabízet takové 
řešení a služby, které uspokojí potřeby současných i budoucích zákazníků. Vyrábět bez negativního dopadu 

na životní prostředí a soustředit se na kvalitu výroby. 

V současné době hledáme do našeho týmu kolegy na pozicích
Zámečník  •  Svařeč  •  Montážník / Hydraulikář

Lakýrník / Pomocník v lakovně  •  Finanční účetní
Elektrikář ve strojírenské výrobě  •  a další pozice

Nabízíme
zázemí silné, dynamické společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení, měsíční prémie,

stravenky, odměna za doporučení nového kolegy, příjemné firemní akce pro Vás i Vaše blízké,
jazykové vzdělávání, a další benefity

Vaše životopisy zasílejte na e-mail: personal@keestrack-cz.com 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 724 583 134
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Město začne s modernizací varovného systému sirén
Díky dotaci připravuje město modernizaci 
stávajícího systému varovných sirén. 
Celkové náklady na pořízení nového 
moderního systému vyjdou zhruba na 
78 milionů korun, 55 milionů ale Olomouc 
získá z dotace. Současný systém je už 
zastaralý a náklady na jeho provozování 
narůstají.

„Stávající síť sirén sice vyhovuje z hle-
diska varování občanů města, ale sirény 
jsou již zastaralé, a především srozumi-
telnost jakéhokoli doplňkového hlášení 
je velice nízká,“ říká náměstek primátora 
Martin Major, který má oblast bezpeč-
nosti ve své kompetenci. „Tento nedosta-
tek se projevuje zejména při hlášeních 
po pohřešovaných osobách, kdy sdělení 
mnohdy není rozumět,“ doplnil Major. 
Nynější systém je založen na kombinaci 
sirén a obecních rozhlasů, přičemž většina 
sirén pochází z let 1999 až 2006 a obecní 
rozhlasy ze 70. a 80. let minulého století. 
Konkrétně je v Olomouci 44 elektronic-
kých sirén a v městských částech Lošov, 
Radíkov, Svatý Kopeček, Droždín, Holice, 
Chomoutov, Topolany, Nedvězí, Slavonín 
a Nemilany jsou obecní rozhlasy. Městské 
části mimochodem často žádají rozšíření 
a modernizaci rozhlasů.

„Bezpečnost obyvatel města vnímám 
jako jednu z priorit, ovšem bez kvalitních 
a srozumitelných informací nebezpečí 
čelit nelze. Proto jsem pověřil příslušné 
bezpečnostní orgány města zahájením  
realizace tohoto projektu. Díky kvalitní 
práci jsme s jedním z největších podobných 
projektů, ne-li vůbec největším v České 
republice, uspěli,“ vysvětlil Martin Major. 
Díky získané dotaci tak město zahájí v le-
tošním roce práce na nejrozsáhlejší mo-
dernizaci systému varování a vyrozumění 
ve své historii. 

Obměna systému potrvá čtyři roky
Projekt bude trvat čtyři roky, kdy všech-

ny městské části postupně získají místní 
rozhlas, který podobně jako sirény umí va-
rovat o hrozícím nebezpečí a současně jako 
klasický rozhlas podat podrobné informa-
ce o dalších událostech. Celý systém bude 
ještě doplněn o nové vodočty, srážkoměry 
a další prvky, které pomohou při varování 
obyvatelstva jak před povodňovými situa-
cemi, tak i haváriemi a dalšími přírodními 
živly. Současně bude rozhlas možné využít 
pro informování občanů a návštěvníků 
města o plánovaných akcích nebo dalších 
užitečných informacích pro obyvatele 
městských částí.  (red)Na střechách domů na území města je 44 elektronických sirén Foto | JL
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Změny v placeném parkování:  
webová aplikace i platba za kratší dobu

Další rozšíření možností při placení 
parkovného v centru Olomouce a zvý-
hodnění těch, kdo parkují kratší dobu – 
to jsou novinky, které schválili začátkem 
února olomoučtí radní. Doposud mohli 
řidiči platit buď min-
cemi v automatu, či 
pomocí SMS zprávy, 
ještě letos přibude 
webová aplikace. Po-
kud navíc řidič nepo-
třebuje parkovat na 
místě celé dvě hodi-
ny, ale například jen 
hodinu a půl, zaplatí 
za parkování méně.

Odbor koncepce 
a rozvoje Magistrá-
tu města Olomouce 
oslovil celkem tři 
společnosti, které 
se zabývají vývojem 
softwaru a aplikací 
pro platby poplatků 
za parkování. Z před-
ložených nabídek 
vyhodnotili radní jako nejlepší varian- 
tu od firmy MPLA. „Tato firma nabízí 
aplikaci webovou, není tedy nutná insta-
lace ani aktualizace aplikace v mobilním 
telefonu, takže ji může požít každé zaříze-
ní, které má webové připojení,“ vysvětlil 

náměstek primátora Aleš Jakubec. Ap-
likace je propojena s portálem mapy.
cz, provozovatel po prvotní jednoduché 
registraci garantuje, že na zaplacení par-
kovného budou stačit tři kliknutí.

Novinkou bude 
letos i úprava saz-
by za parkování. Od 
2. hodiny parkování 
po kratších časových 
úsecích, než je jed-
na hodina. „V praxi 
to znamená, že když 
vám stačí zaparkovat 
například na hodinu 
a dvacet minut, ne-
zaplatíte už dvakrát 
hodinu, tedy šedesát 
korun, ale jen čty-
řicet korun,“ uvedl 
Aleš Jakubec. Toto 
zvýhodnění řidičů, 
kteří parkují kratší 
dobu, se bude týkat 
plateb přes aplikaci 
a v budoucnu i v par-

kovacích automatech. V případě SMS 
platby zůstane pevná sazba parkovného 
30 korun za hodinu.  (red)

Třináct ozdobných věžiček a vikýřů na 
severní straně radnice prochází postup-
nou rekonstrukcí. Práce navazují na opra-
vu historických střešních krovů a kryti-
ny. V této souvislosti se do jedné z věžiček 
vrátí i tubus s archivními materiály, který 
byl ve střešní konstrukci radnice uložen 
přes tři století. Tubus bude doplněn o ak-
tuální dokumenty a odkazem naší doby 
příštím generacím Olomoučanů. 

Nejvyšší, sedmnáctimetrovou věžičku, 
která zdobí střed střechy, začali řemesl-
níci demontovat koncem ledna. Na střeše 
severní strany radnice je celkem třináct 
menších vížek a vikýřů. Větší část těchto 
prvků na radnici přibyla až při poslední 
velké přestavbě na počátku 20. stole-
tí. „Opravy věžiček nebyly součástí re-
konstrukce střechy. Teprve při bližším 
posouzení, které umožnila až práce na 
lešení v bezprostřední blízkosti těchto 
ozdobných stavebních prvků, se ukázala 
jejich oprava jako potřebná a vhodná,“ 
vysvětlil investiční náměstek primátora 

Na prevenci kriminality  
uvolní město téměř  
tři miliony korun

Celkem 22 žádostí o dotaci z Progra-
mu prevence kriminality přijalo statutár-
ní město Olomouc. Mezi žadatele rozdělí 
2,7 milionu korun, dvě stě tisíc korun za-
tím ponechá v rezervě.

„Jedenáct žádostí bylo z oblasti Vzdělá-
vání, prevence a poradenství, dvě žádosti 
z oblasti Situační prevence na pořízení 
kamer a devět žádostí z oblasti Sociální 
prevence na práci s rizikovými skupina-
mi. Všechny podané žádosti splňovaly 
stanovená kritéria,“ potvrdil náměstek 
primátora Ladislav Šnevajs.

Mezi příjemci se objevuje olomoucké 
P-centrum, Sdružení D, projekt E-bez-
pečí nebo i Městská policie Olomouc. Ta 
kromě programu Bezpečný domov, který 
se zaměřuje na ochranu seniorů před po-
domními prodejci, nakoupí nové kamery 
na monitorování veřejných prostranství  
a školních hřišť. 

Financemi z rezervy hodlá komise 
prevence kriminality podpořit projekty, 
na které nebude poskytnuta v plné výši 
dotace z ministerstva vnitra, nebo na 
projekty, jejichž potřeba realizace nasta-
ne v průběhu roku 2018.

Olomouc se bude jako každý rok uchá-
zet se zpracovaným Programem prevence 
kriminality také o poskytnutí dotace z Mi-
nisterstva vnitra ČR. Letos v souhrnné 
výši 883 tisíc korun na šest projektů. (red)

Na práci řemeslníků po dobu rekonstrukce dohlížejí památkáři Foto | JA

Radniční věžičky procházejí rekonstrukcí,  
ponesou vzkazy budoucím generacím

Filip Žáček. Proto byla následně rekon-
strukce těchto prvků schválena vedením 
města a navázala na opravy střechy. 

Při rekonstrukci štíhlých věžiček te-
saři a klempíři v maximální možné míře 
využívají prvky původních konstrukcí. 
Vížku, která je umístěna nad orlojem, re-
konstruovali řemeslníci na dlažbě Horní-
ho náměstí. Ostatní prvky včetně nejvyš-
ší z věžiček řemeslníci rekonstruují přímo 
na jejich místě na střeše. Všechny práce 
probíhají pod dohledem památkářů.

Právě ve věžičce nad orlojem byl vloni 
objeven tubus, který obsahoval desítky 
zajímavých dokumentů. Nejstarší z nich 
pocházely z počátku 18. století, nej-
mladší pak ze šedesátých let 20. století. 
Objev tohoto odkazu zaujal i odbornou 
veřejnost, analýzu a odborné ošetření 
nalezených dokumentů provedli zkušení 
historici ze Státního okresního archivu 
Olomouc.

Investorem rekonstrukce střechy rad-
nice i samotných věžiček je statutární 
město Olomouc. K realizaci projektu při-
spěla i dotace z prostředků ITI Olomouc-
ké aglomerace.   (red)

www.parkovani.olomouc.eu
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Pro zvýšení bezpečnosti domácností před 
požáry a nebezpečnými plyny Odbor 
ochrany Magistrátu města Olomouce 
vyhlašuje další kolo soutěže o hlásiče kouře 
nebo detektory nebezpečných plynů.

Další kolo soutěže o hlásiče plynů. 
První výherci si hlásiče už převzali

DACHI REALITY, s.r.o.
Ztracená 34 779 00 Olomouc
tel.: 800 154 723
gsm: 775 322 442
dachi@dachi.cz | www.dachi.cz

Reality pro vás

BYTY
NA ŠIBENÍKU

Prodej bytů ve výborné lokalitě

REZIDENCE
U PARKU

Prodej luxusních bytů

LAVZEN

Pronájem zařízených bytů 1+kk

Soutěžní otázka:
V jakých místnostech domu by měly být 
nainstalovány hlásiče požáru?

Své tipy zasílejte do 31. března 2018 
na adresu: Magistrát města Olomou-
ce, odbor ochrany, Palackého 14, 779 11 
Olomouc a obálku označte heslem 
„SOUTĚŽ“.

K odpovědi můžete připsat své zkuše-
nosti nebo zajímavé příběhy s detektory 
kouře a nebezpečných plynů.

Nezapomeňte připsat své jméno, pří-
jmení, adresu a telefonní číslo. Pět sou-
těžících, kteří se nejvíce přiblíží správné 
odpovědi, obdrží hlásič kouře nebo de-
tektor nebezpečných plynů, dle využití ve 
své domácnosti. 

První ceny už mají své majitele
První pětice výherců soutěže, kterou na 

pokračování zveřejňujeme, už převzala na 
radnici speciální ceny – domácí detekto-
ry kouře a nebezpečných plynů. Výherce 
tipovací soutěže, uspořádané odborem 
ochrany olomouckého magistrátu, přijal 
na radnici náměstek primátora Martin 
Major. „Děkuji vám, že jste se zapojili do 
naší soutěže, kterou chceme propagovat 
význam aktivního přístupu lidí k vlast-
ní bezpečnosti,“ řekl při setkání s výherci 
náměstek Major, který odpovídá za oblast 
ochrany. Vítězové obdrželi dle svého přá-
ní buď hlásič kouře, nebo detektor plynů. 
Vedoucí odboru ochrany Jan Langr výher-
cům poskytl i podrobnou instruktáž k in-
stalaci a používání hlásičů. Město soutěží 
navázalo na předchozí sérii rozdělování 
bezpečnostních prvků. „Při ní jsme roz-
dali několik stovek detektorů seniorům 
a tělesně znevýhodněným spoluobčanům. 
I v tom budeme dál pokračovat,“ podotkl 
Martin Major. (red)

V prvním kole soutěžící tipovali, kolik členů celkem mají sbory dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce. Správná odpověď je 514 dobrovolných  
hasičů. Foto | JA

V rodinných domech úspěšně třídí odpad
Koncem roku 2016 byl v celé Olomou-

ci zahájen projekt realizovaný městem 
Olomouc ve spolupráci s autorizovanou 
společností EKO-KOM, a.s. (dodání  
nádob) a Technickými službami města 
Olomouce, a.s. (realizace svozu odpadů), 
zaměřený na třídění odpadu v rodinných 
domech, kdy si jejich obyvatelé moh-
li zažádat o přidělení modrých a žlu-
tých popelnic o objemu 240 litrů. Svoz 
probíhá v intervalu 1x za 4 týdny (stří-
davě papír/plasty 1x za 14 dní). Tento 
způsob svozu tříděných odpadů je také 

označován jako systém „door to door“  
(sběr ode dveří ke dveřím) . V průběhu 
roku 2017 se tímto způsobem v Olomou-
ci podařilo vytřídit celkem 152 tun papí-
ru a 125 tun plastů.

Děkujeme všem zapojeným obča-
nům za aktivní přístup ke třídění od-
padů. Noví zájemci o přidělení nádob 
na papír a plasty se mohou i nadále 
obracet na odd. odpadového hospo-
dářství a péče o prostředí – Petr Swa-
czyna, telefon: 588 488 335, e-mail:  
petr.swaczyna@olomouc.eu
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Intenzivní jednání provází přípravy na 
blížící se zahájení protipovodňových 
opatření v centru Olomouce. Právě v těchto 
týdnech tato jednání vrcholí. Investor, 
kterým je státní podnik Povodí Moravy, 
sdružení firem, které budou stavbu 
provádět, a vedení města Olomouce 
hledají nejvýhodnější řešení stavby, tak 
aby dopravní a další omezení byla zejména 
v době uzavření mostu v Komenského ulici  
pro město co nejmenší zátěží a současně 
dovolila stavebním firmám optimálně 
odvést jejich práci. 

Protipovodňová opatření se blíží. Vedení města zmírňuje dopady stavby na život obyvatel

Protipovodňová opatření, konkrétně je-
jich II. B etapa, která je nyní před námi, pa-
tří jednoznačně k nejvýznamnějším stav-
bám v Olomouci co do rozsahu, důsledků 
i nákladů. Smyslem stavby je ochránit 
majetky a bezpečnost obyvatel Olomouce. 
Při přípravě spuštění akce se v posledních 
týdnech ladil především harmonogram 
stavebních prací a z něj plynoucí orga-
nizační změny v dopravě. Po seznámení 
s prvotními návrhy ze strany stavebních 
firem inicioval primátor Olomouce Anto-
nín Staněk jednání na půdě Ministerstva 
zemědělství. Tam nakonec nalezli generál-
ní ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, 
primátor Antonín Staněk a jeho náměstek 
Aleš Jakubec rámcovou shodu, jejíž detai-
ly se ještě dále dolaďují. Důležitým faktem 
je, že stavba má začít 3. dubna. 

Uzavírka mostu bude  
namísto 20 jen 15 měsíců

Město se společně s Povodím Moravy 
a zhotovitelem stavby dohodli na zkrácení 
úplné uzavírky mostu Komenského z pů-
vodně navržených 20 na 15 měsíců. Cel-
ková délka výstavby protipovodňových 
opatření tak potrvá 48 měsíců namísto 
původně plánovaných 53. Na základě 
podnětů primátora Staňka a vedení měs-
ta je ve výsledném návrhu v maximálně 

možné míře současně zachována dopra-
va v předpolích mostu Komenského po 
celou dobu výstavby, což výrazně ulehčí 
dopravní situaci.

„Výsledek setkání, které jsem inicio-
val, je podle mého názoru přijatelný pro 
obě strany. Podařilo se nám dohodnout 
taková opatření a taková řešení, která 

přinesou výrazně menší omezení pro oby-
vatele Olomouce než původně předložený 
návrh. To bylo pro nás samozřejmě hlav-
ním motivem k nynějšímu intenzivnímu 
jednání,“ uvedl po schůzce na minister-
stvu primátor Olomouce Antonín Staněk. 
Z pohledu obyvatel Olomouce je podstat-
né, že zhotovitel tentokrát už vzal v potaz 

Vizualizace architektonického návrhu pravobřežní berny. V lokalitě obou mostů (Komenského a Masarykova třída) dojde ke zkapacitnění koryta Moravy jeho rozšířením, a proto stávající mosty nahradí mosty o větším rozpětí. Foto | 2x MMOL

Stavební práce na protipovodňových opatřeních v Komenského ulici začnou 3. dubna. Most přes Moravu zůstane průjezdný do 20. května. Foto | AJ
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TŘI OTÁZKY PRO...Protipovodňová opatření se blíží. Vedení města zmírňuje dopady stavby na život obyvatel

II. B etapa je částí protipovodňové ochrany města Olomouc, která navazuje na dokončenou  
I. etapu a etapu II. A, jejímž účelem je zvýšení kapacity koryta Moravy na požadovanou úroveň  
650 m3/s v centrální části města, čímž ochrání přibližně 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě  
3 miliardy korun. Celkové předpokládané stavební náklady jsou téměř 730 milionů Kč. V rámci II. B 
etapy dojde k rozšíření pravého břehu o 11 až 12 metrů, levého břehu pak o 3 až 4 metry. Mezi mosty 
podél Moravy vzniknou nové snížené bermy. Pravobřežní široká berma bude pokryta kamennou 
dlažbou, bude přístupná pro veřejnost a Olomoučané tak získají velmi zajímavou a odpočinkovou 
zónu na břehu řeky. Mosty na ulici Masarykově a Komenského nahradí nové mosty. Ty budou 
široké 22 m a 56 m dlouhé. Výstavba protipovodňové ochrany odstartovala v říjnu loňského roku. 
V průběhu podzimu a zimy pak probíhaly přípravné práce, pasportizace přilehlých nemovitostí 
a logistická příprava.

CO PŘINESE II. B ETAPA

výsledky obsáhlé studie dopravních opat-
ření, které si nechalo město kvůli proti-
povodňovým opatřením zpracovat. 

„Na základě připomínek pana primá-
tora Staňka jsme připravili návrh, kte-
rý respektuje jak požadavky města, tak 
možnosti a podmínky, které jsou pro zho-
tovitele a investora stavby velmi limitují-
cí. Tento harmonogram zkrátí při výstav-
bě ochrany Olomouce před povodněmi 
omezení v dopravě na nezbytné mini-
mum a současně umožní městu zachovat 

důležitá dopravní spojení,“ shrnul výsle-
dek jednání Václav Gargulák.

Most bude sloužit IZS  
do poslední chvíle 

O navržených dopravních řešeních se 
dále jednalo na úrovni odborníků z magis-
trátu i konsorcia stavebních firem. Nový 
návrh počítá se zahájením prací v termínu 
3. dubna 2018. Most v Komenského ulici 
bude dle posledního návrhu průjezdný 
pro všechna vozidla do 20. května, pro au-
tobusy MHD a vozidla integrovaného zá-
chranného systému do konce června. Dále 
pak bude zachována možnost průjezdu 
autobusů a vozidel IZS předpolím mostu 
mezi ulicemi Pasteurova a Sokolovská té-
měř za každé situace, když to bude tech-
nologicky možné, výjimkou bude několik 
dní, kdy bude přestavován vodovod právě 
na křižovatce těchto ulic. Pro individuál-
ní automobilovou dopravu jsou navrženy 
objízdné trasy. Při jednáních byla řeše-
na i místa náhradního parkování, která 
vzniknou například v Pasteurově či Ko-
menského ulici, a další detaily. S podrob-
nostmi byla veřejnost seznámena na prv-
ním z veřejných jednání, které se odehrálo 
(po uzávěrce tohoto čísla Olomouckých 
listů) v pondělí 26. února. 

V této chvíli je nutné upozornit, že stá-
le ještě probíhá dolaďování detailů. S de-
finitivními závěry, detailním harmono-
gramem i s přesnými objízdnými trasami 
budou Olomoučané seznámeni formou 
tiskových zpráv i kompletního informač-
ního servisu na speciální webové strán-
ce protipovodnovaopatreni.olomouc.eu. 
Vedení města rovněž počítá s tím, že na 
první veřejné jednání naváží další jed-
nání s občany v průběhu stavby, tak aby 
byly minimalizovány její negativní dopa-
dy. Tématu se budeme podrobně věnovat 
i v dalších číslech Olomouckých listů. 
Občanům bude během stavby poskyto-
vat informace také pověřený kontaktní  
pracovník. (mf)

Stavební práce na protipovodňových opatřeních v Komenského ulici začnou 3. dubna. Most přes Moravu zůstane průjezdný do 20. května. Foto | AJ

www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

primátora 
statutárního 
města 
Olomouc 
Antonína 
Staňka

Protipovodňová opatření jsou 
velmi rozsáhlým projektem. Za-
sáhnou výrazně do fungování 
města?
Jedná se skutečně o velmi mimořádný 
projekt, který svým rozsahem nemá 
obdoby. Znamená to samozřejmě 
i výrazné dopady na fungování měs-
ta. Právě to bylo důvodem, proč jsme 
iniciovali další a další jednání s inves-
torem i zhotovitelem stavby, přičemž 
jsme chtěli dosáhnout toho, aby dopa-
dy na život Olomoučanů byly co mož-
ná nejmenší. Věřím tomu, že poslední 
verze harmonogramu a dopravních 
opatření, kterou zhotovitel předložil, 
už bude pro Olomouc snesitelnější, 
když se podařilo maximálně zkrátit 
dobu dopravních omezení i trvání celé 
stavby.

Jedná se o práce v centru měs-
ta, liší se tedy nějak od ostat-
ních etap protipovodňových 
opatření?

Tato investiční akce Povodí Moravy 
je jedinečná v řadě ohledů. Zatímco 
při budování protipovodňových opat-
ření například na Nových Sadech měl 
projektant díky rázu krajiny poměrně 
velkorysý prostor pro různá řešení, 
v centru Olomouce je řeka vedena úz-
kým zděným korytem a bezprostřed-
ně na ni navazují bloky obytných 
domů. Už to samo o sobě velmi limi-
tuje možná technická řešení. Dalším 
důležitým faktorem je i to, že se stav-
ba týká dvou dopravních tepen a dvou 
frekventovaných mostů přes Moravu. 
To vše dělá z II. B etapy protipovodňo-
vých opatření mimořádnou záležitost. 

Jaká je role města v celém 
projektu?

Město zde vystupuje v roli chráně-
ného subjektu. Investiční akci provádí 
státní podnik Povodí Moravy, který na 
ni získal značné prostředky ze státní-
ho rozpočtu. Výsledkem náročné ně-
kolikaleté práce bude ochrana zdraví 
a majetku zhruba dvaceti tisíc obyva-
tel Olomouce. Pokud jde o přípravu 
projektu, rolí města bylo například 
podílet se na organizaci dopravních 
opatření a hledání co nejméně zatěžu-
jící podoby stavebních prací. 
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Představujeme práci Komise městské části Olomouc – Staré Hodolany a Bělidla
Karel Šimša: Každý by si přál, aby jeho ulice přišla na řadu

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy

KMČ podle jejich očíslování.
V dubnovém vydání představíme

KMČ Olomouc – Svatý Kopeček

Městské části bez hustě osídlených oblastí, 
spíše s rodinnými domky a firemním 
zázemím. Takové jsou Staré Hodolany 
a Bělidla, spojené do jedné olomoucké 
KMČ s pořadovým číslem 24. O současnosti 
městské části jsme hovořili s jejím 
předsedou Karlem Šimšou.

Předseda KMČ Olomouc – Staré Hodolany a Bělidla 
Karel Šimša  Foto | archiv KMČ

Společné akce se odehrávají na hodolanském fotbalovém stadionu  Foto | archiv KMČ

Pane předsedo, s jakými požadavky 
se na vás nejčastěji obracejí vaši 
spoluobčané ze Starých Hodolan 
a Bělidel?  

Požadavky občanů naší čtvrti bývají 
nejrůznějších druhů a typů, některým se 
vyhovět podaří, jiným nikoliv. Ty nejjed-
nodušší bývají žádosti o opravu havarijní-
ho stavu komunikace, kanálové vpusti, ne-
svítící lampy a podobně. Přes zápis z naší 
schůze se požadavky dostanou kompetent-
ním osobám, ty posoudí, zda je stav oprav-
du havarijní, a pokud ano, tak dříve nebo 
později je situace napravena. Rychlost 
opravy závisí jak na klimatických podmín-
kách, tak i na plánování dalších oprav. Ha-
varijní stavy mohou občané hlásit i sami 
na technických službách, což sami mnohdy 
i dělají. Obtížněji se již plní požadavky, kte-
ré vyžadují vynaložení větších investičních 
prostředků, jako je například předlažba 
celého chodníku. Na tyto 
akce máme ze strany SMO 
vyčleněny prostředky a je-
jich využití už je v naší čtvr-
ti také vidět. Problém je, že 
každý by si přál, aby zrovna 
ta jeho ulice právě přišla na 
řadu. Snažíme se postupo-
vat tak, abychom opravili ty 
nejfrekventovanější chod-
níky a aby alespoň na jedné 
straně ulice byl chodník co 
nejschůdnější pro postižené 
občany.

A daří se vám vycházet 
vstříc všem požadavkům?

No a pak občané přichází samozřejmě 
i s požadavky, které splnit neumíme. Nej-
častější jsou takové, které souvisejí s do-
pravou, a to jak statickou, tak dynamickou. 
Vím, jak nadměrnou dopravou trpí oby-
vatelé ostatních čtvrtí. Přesto si dovolím 
tvrdit, že nejpřetíženější ulicí v Olomouci 
je ulice Hodolanská. Heslo východní tan-
genta zní v naší čtvrti stejně často, jako tře-
ba v Černovíře protipovodňové úpravy na 
jaře. Přestože tato záležitost není v kompe-
tenci naší komise a není ani v kompetenci 
celého města, i s tímto problémem se na 
nás sousedé obracejí. Samostatnou kapi-
tolou, které se věnujeme snad na každém 
jednání komise, je parkování v ulicích při-
lehlých hlavnímu nádraží. 

Jaké akce pořádáte pro své 
spoluobčany, jaká bývá účast?

Komise městské části přímo pořádá jen 
setkání a gratulace našim jubilantům v ob-
řadním sále olomoucké radnice. Letos tato 
akce proběhne 16. května. Ale to nezna-
mená, že by se naše komise do veřejného 
života nezapojovala. Z akcí, na kterých se 

komise aktivně spolupodí-
lí, bych rád zdůraznil lam-
pionový průvod k výročí 
vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. Letos 
jej budeme pořádat 26. října 
a spolupracují s námi so-
kolové z Bělidel i Hodolan. 
Této akce se v minulých roč-
nících průměrně zúčastnilo 
zhruba sto lidí. Finančně 
a osobní účastí členů ko-
mise se dále podílíme na 
akcích, které pořádá FC Sig-
ma Hodolany. Vzpomenu 
loni velmi úspěšné bruslení 

pro veřejnost, kdy na toto kluziště chodily 
nejen děti ze ZŠ Řezníčkova, ale i ze vzdá-
lenějších škol, například ze ZŠ Hálkova 
či ZŠ Zeyerova. A úspěšná byla tato akce 
i u veřejnosti. Lidi láká i promítání filmů 
v letním kině, na které se má letos dvakrát 
proměnit fotbalový stadion. Loni letní kino 
promítalo jen jedenkrát, ale přišly skoro tři 
stovky lidí, na tuto akci naše komise při-
spěla finanční částkou. A na fotbal, který 
se na tomto stadionu hraje každou druhou 
neděli, si dovolím pozvat všechny obyvate-
le Olomouce. 

Jaké investiční akce vás v nejbližší 
době čekají?

Za poslední roky byly vybudovány 
v ulici Hodolanská čtyři nové přechody 

pro chodce. Rádi bychom, aby se po-
čet nově vybudovaných přechodů ještě 
navýšil. Snažíme se, aby byl zbudován 
přechod pro pěší u nově vybudovaného 
dětského hřiště v ulici Purkyňova. Plá-
nuje se rekonstrukce kanalizace v ulici 
Třebízského, rekonstrukce ulic Dvorská 
a Tyršova. A samozřejmě pod drobno-
hledem našich občanů je stavba východ-
ní tangenty, která zajímá i vedení radni-
ce a snaží se ji co nejvíce podpořit. Na 
Bělidlech v areálu firmy Rekos vzniká 
nová ulice z rodinných domků, a tak je 
i u nás stavebně docela rušno. 

Jakými způsoby informujete 
občany o činnosti komise?

V dnešní době jsou lidé informacemi 
zahlceni a domnívám se, že podstatné 
a osobně důležité informace se spíše 
obtížněji vyhledávají, než že by k nim 
občané neměli přístup. Jednání komi-
se jsou pro veřejnost přístupná, a tak 
se občané mohou dozvědět to, co je za-
jímá, pokud nás přijdou na komisi na-
vštívit. Případné problémy mohou na 
tomto jednání konzultovat i se strážní-
kem Tomášem z městské policie, který 
se pravidelně našeho jednání účastní 
a aktivně občanům radí, jak postupovat 
při nestandardních situacích. Pro ob-
čany, kteří na naše jednání přijít nemo-
hou, má naše komise k dispozici čtyři 
vývěsní plochy.



Probíhající a před-
pokládané uzavírky 
na území statutární-
ho města Olomouce

Od 5. 3. do 14. 6. – omezení provozu  
na silnici I/46 ul. Šternberská, oprava  
propustku
Do 15. 4. – uzavírka chodníku  
a cyklostezky na ul. Kosmonautů
Od 5. 3. do 31. 5. – úplná uzavírka  
ul. Na Sezníku
Od 12. 3. do 10. 4. – úplná uzavírka 
ul. U Morávky
Od 26. 3. do 31. 5. – úplná uzavírka 
ul. Bystrovanská
Do 31. 5. úplná uzavírka 
ulice Michalská, prodloužení stávající 
uzavírky
www.olomouc.eu/portal/dopravni-aktuality. 

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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Pronajmeme kavárnu se squashovými 
kurty v Lipníku nad Bečvou. Kavárna se 
nachází v sídlišti nedaleko středu města, 
blízko zámku. V letních měsících možnost 
předzahrádky. K využití jsou dále dva 
squashové kurty, šatny, vč. sprch a WC. 
Plocha samotného areálu je cca 260 m2, 
celková plocha 400 m2. Po dohodě lze 
prostory upravit Vašemu obchodnímu 
záměru. Při dlouhodobějším pronájmu je 
možné jednat o individuální ceně nájmu.
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PRONÁJEM KAVÁRNY
se squashovými kurty v Lipníku n. Bečvou

Bratrská 1421, 751 31  Lipník nad Bečvou

Bližší informace na:

603 185 127
kocianova@profi tisk.cz

7.000 Kč
měsíčně

Asfaltové záplaty ve Švédské 
nahradí žulová dlažba
Kompletní rekonstrukcí projde během 
následujících měsíců Švédská ulice 
v centru města. Spojnice mezi Horním 
náměstím a třídou Svobody čeká obnova 
kanalizace, vodovodu a povrchu, který 
bude z žulových kostek. Stavební práce 
začnou v březnu a už v létě bude ulička 
sloužit veřejnosti. 

„Investiční akce ve Švédské ulici zna-
mená úplnou obnovu vodohospodářské 
infrastruktury, včetně potřebných pří-
pojek. Ulici zcela nově pokryje žulová 
dlažba. Jsem přesvědčen, že si lokalita 
poblíž samotného historického centra 
takové řešení zaslouží a nevzhledný stá-
vající asfaltový povrch nahradí tradiční 
žulové kostky,“ vyzdvihl investiční ná-
městek primátora Filip Žáček. 

Stavební práce by měly trvat zhruba 
4 měsíce. „Rekonstruovat se bude kana-
lizace o délce více než 130 metrů a vodo-
vod o délce zhruba 100 metrů. Součástí 
stavby jsou 4 nové kanalizační šachty, 
18 rekonstruovaných kanalizačních pří-
pojek a 6 vodovodních přípojek,“ popsal 
stavební práce náměstek Žáček. 

„Plán investic v části vodohospodář-
ské infrastruktury doznal změn už v loň-
ském roce, kdy jsme mohli díky úspoře, 
kterou se podařilo dosáhnout při veřej-
ných soutěžích, zahájit zadávací řízení 
i na další projekčně připravené akce,“ 
připomněl primátor Antonín Staněk. 
V letošním roce by se tak kromě Švédské 
ulice měla rekonstrukce dočkat i kanali-
zace, vodovod a povrch v Pešinově ulici 
a v řadě dalších ulic v jednotlivých měst-
ských částech.   (red)

Asi 15 různých asfaltových záplat nahradí do léta ve Švédské ulici žulové 
kostky Foto | AJ

Správa Hřbitovů města Olomouce informuje, 
že dne 9. března 2018 nebude v provozu 
evidenční pracoviště a pokladna z  důvodu 
probíhající modernizace informačního 
systému. Pohřbení spojené s výkopem 
hrobu je možno projednat v době od 8:00 do 
13:00 hodin. Za pochopení děkujeme.
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Chválkovickým hasičům brzy skončí 
provizorium. Město už připravilo 
územní a projektovou dokumentaci 
včetně projektového záměru jejich nové 
zbrojnice. 

Hasiči ve Chválkovicích budou mít novou zbrojnici

Ve městě brzy přibudou nové přechody i autobusová zastávka
Město opět zainvestuje do infra-

struktury. Chodcům a cyklistům pomo-
hou nové přechody ve Chválkovicích, 
v Černovíře a v Hejčíně, k lepšímu kom-
fortu při cestování městskou dopravou 
přispěje nová autobusová zastávka ve 
Slavoníně. Rada města schválila zahá-
jení výběrových řízení na zpracování 
projektových dokumentací pro jejich 
výstavbu. Projektovat se začne letos, 
s výstavbou se počítá v tomto a příštím 
roce.

Autobusová zastávka ve Slavoníně 
má být na základě schváleného inves-
tičního záměru nově umístěna mezi 
dva stávající sjezdy k obytným domům. 
Nové místo umožní i vybudování zálivu 

zastávky s přístřeškem a dostatečnou 
šířkou nástupní plochy. Předpokládané 
náklady jsou vyčísleny na zhruba 900 
tisíc korun.

Řešení přechodu ve Chválkovicích je 
navrženo odděleně pro chodce a cyklis-
ty se středním dělicím ostrůvkem. „Tato 
varianta má ve svém důsledku vést 
také ke snížení rychlosti aut při vjezdu 
z Chválkovické ulice,“ upřesnil náměs-
tek primátora Aleš Jakubec s tím, že 
součástí záměru je i dostavba chodníku 
do Týnečku. Předpokládané náklady 
jsou ve výši 4,5 milionu korun.

Zcela nový přechod pro chodce včet-
ně dalších stavebních úprav vznikne 
v budoucnu i na Mrštíkově náměstí 

v Hejčíně. „Nejen ve Chválkovicích, ale 
i v této lokalitě tak vycházíme vstříc po-
žadavku komise městské části. Přechod 
bude umístěn mezi křižovatkami s uli-
cemi Mrštíkovo náměstí a U Mlýnského 
potoka. Předpokládané náklady jsou ve 
výši 1,6 milionu korun,“ vypočítává olo-
moucký primátor Antonín Staněk. 

Pokud jde o nový přechod v ulici 
Jablonského v Černovíře, město podá 
žádost o dotaci z rozpočtu Olomouc-
kého kraje. Zároveň také hodlá nechat 
upravit autobusové zastávky. Odhad 
nákladů dle projektové dokumentace je 
1,75 milionu korun. V současnosti pro-
bíhá příprava zadávacího řízení na vý-
běr zhotovitele stavby.  (red)

„Díky kvalitně odvedené práci jsme 
na podzim roku 2017 uspěli s žádostí 
o získání dotace na stavbu,“ řekl náměs-
tek primátora Martin Major, který má 
odbor ochrany spravující hasiče ve své 
kompetenci. Nyní tak už nic nebrání za-
hájit stavbu nové zbrojnice. „Jsem osob-
ně velmi rád, že jsme uspěli i s žádostí 
ve Chválkovicích. Jedná se tak v tomto 

volebním období již o druhou novou ha-
sičskou zbrojnici, kterou jsme dokázali 
připravit pro naše dobrovolné hasiče. 
Splácíme tak nejenom chválkovickým, 
ale všem naším dobrovolným hasičům 
dluh za jejich dlouholetou obětavou 
a důležitou práci ve prospěch bezpečí 
obyvatel města,“ doplnil náměstek pri-
mátora Martin Major.   

Hasičská zbrojnice ve Chválkovicích 
již dlouhé roky nedostačuje moderním 
potřebám místních hasičů a navíc není 
v dobrém technickém stavu. Budova, 
která byla postavena již v roce 1908, se 
nachází v památkovém pásmu, kde není 

možné objekt jakkoliv rozšířit, tak aby 
poskytoval hasičům potřebné zázemí.

Chválkovičtí hasiči proto musí parko-
vat vozidla v provizorních podmínkách 
s omezeným přístupem, nemají vhodné 
sociální zázemí ani prostory pro ulože-
ní vybavení a materiálu. V zimě dochází 
k zamrzání vozidel a ve zbrojnici nema-
jí ani místo na převlečení. To vše se teď 
díky úspěšně získané dotaci změní. 

 „Místní sbor dobrovolných hasičů le-
tos oslaví už 125. výročí založení. V uply-
nulém roce měla jednotka celkem 74 vý-
jezdů,“ přiblížil činnost chválkovických 
hasičů náměstek Major. (red)

Budova stávající hasičské zbrojnice ve Chválkovicích, kterou postavili roku 1908 Foto | PV



Pět let zahýbalo se sítí 
cyklostezek, mapy se mění
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Už před pěti lety byly zpracovány podklady pro cyklogene-
rel, mapový podklad se všemi cyklostezkami, smíšenými stez-
kami, cyklopruhy a cyklotrasami v Olomouci. Za pět let se ov-
šem situace v terénu výrazně změnila, přibyly nové cyklostezky 
a cyklopruhy, změnila se legislativa a město také přijalo něko-
lik podnětů z řad veřejnosti či KMČ na úpravu a trasování cy-
klostezek. Základní dokument proto nyní musel být podstatně 
aktualizován.

„Projektant spolu s cyklokoordinátorem města veškeré změ-
ny v terénu prověřil a zjištěná fakta pak zanesli do aktualizo-
vaného dokumentu,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. 
„Za tímto účelem se uskutečnilo také nové sčítání pohybu cyk-
listů na stejných úsecích jako před pěti lety, aby se data dala 
porovnávat v čase a na změny reagovat v rámci stanovení priorit 
v budování cyklosítě,“ dodal Aleš Jakubec. Do dokumentu byla 
promítnuta i data ze sčítání dopravy provedeného v rámci právě 
zpracovávaného plánu městské udržitelné mobility a také na-
příklad data ze sčítání provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic.

Vznikla tak aktualizovaná mapa cyklogenerelu dle které se 
bude moci orientovat a plánovat v dalším období. Tato mapa 
byla provedena na podkladu, na kterém je zpracována Kon-
cepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji a tak je 
plně kompatibilní s krajským dokumentem. Z terénního šetře-
ní mimo jiné vyplynula i potřeba určitých úprav. Bude napří-
klad nutné upravit vodorovné i svislé dopravní značení, někte-
rá řešení už dnes neodpovídají současné legislativě. Odkaz na 
mapu je na stránkách města v sekci území plánování, územní  
studie.  (red)

Rada města Olomouce vyhodnotila 
a schválila seznamy oprav chodníků 
a komunikací ve městě. Sedm hlavních akcí 
z posuzovaných sedmnácti získalo prioritu. 
Je na ně vyčleněno 22,4 milionu korun. Pro 
celoroční drobnější údržbu prostřednictvím 
Technických služeb města Olomouce 
se počítá s téměř čtyřiceti miliony a pět 
milionů korun zůstává jako nezbytná 
rezerva. 

„Nejvyšší jednorázovou částku – 
5,5 milionu korun, jsme uvolnili pro opra-
vu Dobnerovy ulice v rozsahu od Stupko-
vy po ulici Na Chmelnici. Vedl nás k tomu 
výrazně zhoršený technický stav komuni-
kace i chodníků, stejně jako chystaná by-
tová výstavba,“ uvedl primátor Antonín 
Staněk. Další velké opravy čekají napří-
klad Křelovskou ulici v Řepčíně (3,2 mi-
lionu korun), chodníky v ulicích Dobrov-
ského, I. P. Pavlova, Dvořákova a na třídě 
Svornosti. V Dvořákově ulici navíc vznik-
ne i nová autobusová zastávka.

„Případnou rezervu hodláme použít 
pro náhradní trasování hromadné i indivi-
duální dopravy v souvislosti s budováním 

Opravy komunikací budou stát přes šedesát  
milionů, dalších dvanáct půjde na mosty

protipovodňových opatření v ulici Komen-
ského,“ podotkl primátor Staněk.

Ale to není vše. Město ještě nechá opra-
vit další mosty a lávky pro pěší. Na re-
konstrukce celkem čtyř mostních objektů 
zamíří v roce 2018 více než 12,5 milionu 
korun. „Na opravu dvou lávek pro pěší přes 

Mlýnský potok směřuje z rozpočtu města 
přes osm milionů korun. Další více než 
čtyři miliony jdou na opravy dvou mos-
tů, kdy v jednom případě most překonává 
Mlýnský potok v ulici V Kotlině, a v dru-
hém Hamerský náhon v Jaselské ulici,“ po-
psal primátor Antonín Staněk. (red)

INZERCE
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Já už si
brousím
brusle!

*Změna programu vyhrazena.Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

OPRAŠTE BRUSLE
Přijďte si zabruslit do obchodního centra

a užít si spoustu zábavy!

PO-PÁ 14:00–18:00
s půjčovnou bruslí

SO-NE 14:00-18:00
se zábavným programem

pro děti

3.-18. 3. 2018

PO-PÁ 14:00–18:00
s půjčovnou bruslí

SO-NE 14:00-18:00
se zábavným programem

pro děti

3.-18. 3. 2018

PO-PÁ 14:00–18:00
s půjčovnou bruslí

SO-NE 14:00-18:00
se zábavným programem

pro děti

3.-18. 3. 2018
Přijďte si zabruslit do obchodního centra

a užít si spoustu zábavy!
Přijďte si zabruslit do obchodního centra

a užít si spoustu zábavy!

OPRAŠTE BRUSLEOPRAŠTE BRUSLE

Komunikace v Dobnerově ulici projde v letošním roce opravou. Nevyhovuje už ani silnice, ani chodníky.  Foto | PV

www.olomouc.eu
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Představujeme partnerské město Pécs
V jihozápadní části Maďarska, v regionu 
Baranya leží partnerské město Olomouce 
Pécs. Se svými 180 tisíci obyvateli je pátým 
největším městem země. Bývá označována 
za maďarskou bránu ke Středozemnímu 
moři do Chorvatska, balkánským státům 
a do severní Itálie. V roce 2010 byla Pécs 
vyhlášena evropským hlavním městem 
kultury. V roce 1998 město obdrželo 
Mírovou cenu UNESCO jako uznání své 
menšinové politiky. 

Pécs a její osídlení Němci, Chorvaty, 
Srby a jinými národnostmi se v průběhu 
dvoutisícileté historie města odráží ve 
velkém množství jedinečných památek, 
jako je např. místní hřbitov z období ra-
ného křesťanství, bazilika s historií saha-
jící do čtvrtého století, mešita z osman-
ského období a synagoga v romantickém 
stylu. Zdejší univerzita byla založena 
v roce 1367 – je tedy po pražské Karlo-
vě univerzitě čtvrtou nejstarší ve střední 
Evropě. Malířské sbírky muzeí Vasarely-
ho, Csontváryho a vyhlášená porcelánka 
Zsolnay jsou známé po celé Evropě.

Smlouva o spolupráci mezi Pécsí 
a Olomoucí byla podepsána v roce 2002. 
Olomoucký kraj má uzavřenou smlouvu 
o partnerství s regionem Baranya.

Spolupráce s Pécsí začíná  
v oblasti kultury a vzdělávání

V posledních letech se uskutečnilo 
několik kulturních výměn – hostování 
loutkového divadla v Olomouci, vzájem-
né výstavy výtvarných umělců v obou 
městech, dny národních kuchyní. Své 
zkušenosti si vyměňují i archeologická 
centra obou měst, vzájemně se prezentují 
na veletrzích, podílí se společně na pro-
jektech Evropské unie v sociální oblas-
ti, např. na společném tříletém projektu 
CASE – „Města proti sociálnímu vylouče-
ní“, zaměřenému na boj proti sociálnímu 

dědictví prezentovalo na řemeslném jar-
marku město Pécs, na svém stánku před-
vedli ruční malování na porcelán mistři 
z porcelánky Zsolnay. 

Maďaři přislíbili účast na oslavách  
výročí vzniku republiky

Pécs je městem vinic a dobrého vína, 
byla zde založena jedna z prvních společ-
ností na výrobu sektu. Olomoucká vinná 
společnost navázala již před léty kontakty 
mezi vinaři obou měst a aktivně je rozvíjí 
reciproční účastí na vinných slavnostech. 

V červnu 2016 a 2017 se na start olo-
mouckého 1/2maratonu postavili ma-
ďarští běžci s výborným umístěním. Je-
jich olomouckým protějškům byla dána 
příležitost v říjnu 2017 změřit své síly na 
orientačním běhu v Pécsi. Olomoučtí stu-
denti z gymnázia Hejčín se poprvé v červ-
nu 2017 zúčastnili mezinárodního letního 
setkání středoškoláků v Pécsi, kde byla 
hlavním tématem multikulturalita. 

Vzájemné poznatky z oblasti samo-
správy si vyměnili tajemníci obou měst 
a úředníci z odboru životního prostředí, 
výhledově se připravují stáže zaměřené 
na odpadové hospodářství. 

Starosta Pécse přislíbil účast v souvis-
losti s oslavami stého výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky v rámci významné 
kulturní akce „Rozlomená doba“ pořáda-
né v září 2018 Muzeem umění Olomouc, 
které se účastní rovněž i starostové part-
nerské Bratislavy - Starého Mesta a pol-
ského Krakova. (red)

vyloučení a chudobě a na urbánní reha-
bilitaci městských částí, kde je větší kon-
centrace etnických menšin. V roce 2008 
převzal olomoucký profesor František 
Mezihorák čestný doktorát a čestnou pro-
fesuru pécské univerzity. Mnohostran-
nou spolupráci pěstuje zvláště Katedra 
společenských věd Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého. Jejím obsahem 
jsou četné společné projekty, publikace, 
vědecké konference, personální výměny.

Dílo slavného pécského rodáka Vic-
tora Vasarelyho pro změnu představilo 
Muzeum umění Olomouc, které nadá-
le s muzei v Pécsi aktivně spolupracuje. 
V roce 2009 se v rámci Dnů evropského 

Jedním ze symbolů města je novorománská katedrála. Výška 4 věží (zvonic) je 60 metrů. Foto | 2x IC Pécs

Monumentální mešita paši Gazi Kásima ze 16. století stojí na hlavním náměstí 
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PRIX BOHEMIA RADIO 
ovládne Olomouc

INZERCE

Třetím rokem v řadě za sebou pořádá Český rozhlas v Olomouci 
prestižní mezinárodní festival rozhlasové tvorby PRIX BOHEMIA 
RADIO 2018, tentokrát od pondělí 19. do čtvrtka 22. března. Tato 
soutěžní přehlídka s mezinárodní účastí probíhá v úzké spolupráci se 
statutárním městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci. 
Čestnou prezidentkou festivalu je opět herečka Hana Maciuchová, 
která tradičně bude na festivalu po celou dobu jeho konání, 
a návštěvníci ji tak mohou potkávat na mnoha akcích hlavního 
i doprovodného programu. Cílem PRIX BOHEMIA RADIO 2018 je 
zvyšování kvality rozhlasové tvorby a oslovení široké veřejnosti se 
zájmem o kulturu a mluvené slovo. 
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Žijte mimo
městský ruch

Exklusivní bydlení v Olomouci

Vilové měřítko projektu

Prostorné terasy pro vaše soukromí

Právě 
dokončeno

Vstup na většinu festivalových akcí je zdarma a účastníci se 
mohou těšit na veřejné poslechy rozhlasové tvorby, diskuze a se-
mináře s rozhlasovou tematikou, koncerty i divadelní předsta-
vení. V rámci vlastní soutěže jsou vyhlášeny kategorie Drama, 
Dokument a Reportáž. Hlavním programem přehlídky jsou ve-
řejné poslechy finále soutěžních pořadů v jednotlivých katego- 
riích, které budou za účasti mezinárodní poroty probíhat bě-
hem prvních tří dnů festivalu v divadelním sále a ve filmovém 
sále Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. 

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v pondělí 19. břez-
na navečer v koncertní síni MFO Reduta, kde Rozhlasový Big 
Band Gustava Broma doprovodí Martina Chodúra, Moniku Ba-
gárovou, Celeste Buckingham či Roba Opatovského. 

V dalších dnech jsou na programu workshopy, divadelní 
představení v novém sále Divadla na cucky na Dolním náměstí 
nebo beseda ve Velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc. Di-
vácky zajímavá určitě bude třeba veřejná debata na téma „Rus-
ko – přítel, nebo hrozba?“ nebo koncert jazzových hudebníků. 
Pro děti pak budou připraveny doprovodné akce v Pevnosti 
poznání. 

Slavnostní večer s vyhlášením výsledků všech tří kategorií 
bude v moderaci známého hlasu Českého rozhlasu Jitky Novot-
né živě přenášen na vlny Českého rozhlasu Dvojka. 

Po celou dobu festivalu bude na Horním náměstí zaparkova-
ný i speciální přenosový vůz Českého rozhlasu, tzv. R-stream, 
ze kterého bude Český rozhlas živě vysílat některý ze svých  
pořadů.   (red)

www.prixbohemia.rozhlas.cz

Hana Maciuchová recituje v rámci slavnostního zakončení předešlého ročníku Prix Bohemia Radio 2017 v Olomouci
 Foto | ČRo – Jiří Šeda
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18. března

INZERCE

Kulturní program 

 www.moravskedivadlo.cz

6. 3., 19:00  Robert Balogh – QUEEN – The show must go on!  
 Příběh o Freddiem Mercurym – rockové legendě. Balet
7. 3., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
 Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice... Činohra. Hrajeme  
 v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO,  
 také rezervovat a zakoupit on-line.
7. 3., 19:00  Giuseppe Verdi – Rigoletto
 Opera ve třech dějstvích. Senioři -30%
8. 3., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura nevěst  
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra. LADIES NIGHT – manžela nechte  
 doma, vemte s sebou kamarádku!
9. 3., 19:00  Penelope Skinnerová – Léto na kole 
 Manželství potřebuje tajemství. Činohra
10. 3., 19:00  Christopher Hampton – Úplné zatmění 
 Prokletí jako cesta ke svobodě. Činohra, derniéra 
11. 3., 14:30  Franz Lehár – Země úsměvů
 Romantická opereta ve třech dějstvích, NO 
12. 3., 19:00  Alexej Davidovič Mačavariani – Othello
 Vojevůdce, který podlehl žárlivosti. Balet, A   
13. 3., 19:00  Oskar Nedbal – Vinobraní. Opereta ve třech dějstvích, L
14. 3., 19:00  Bohuslav Martinů – Řecké pašije
 Opera o čtyřech jednáních v českém znění, ST
15. 3., 19:00  Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy. Muzikál, D 
16. 3., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Máš strach?! Činohra, premiéra, P
18. 3., 10:00  O princezně, která rrrrráčkovala. Divadlo Scéna Zlín. Pohádka, RPP
18. 3., 14:00  O princezně, která rrrrráčkovala. Divadlo Scéna Zlín. Pohádka, OPP
19. 3., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Máš strach?! Činohra, K
20. 3., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra, B
21. 3., 19:00  Ludwig Minkus – Don Quijote. Jeden z nejslavnějších klasických baletů 
22. 3., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů. Skoro bleší cirkus. Činohra
23. 3., 19:00  Giuseppe Verdi – Ernani. Lyrické drama o čtyřech jednáních. Opera, V 
24. 3., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti. Máš strach?! Činohra, X 
25. 3., 16:00  Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu
 Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá. Činohra, YO 
28. 3., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie. Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra, C
29. 3., 19:00  Emmerich Kálmán – Hraběnka Marica. Klasická opereta, derniéra 
29. 3., 19:00  Woody Allen – Central Park West
 Zapomenutý klenot konverzační komedie. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby  
 Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat  
 a zakoupit on-line.
30. 3., 19:00  Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský,  
 Zdeněk Podskalský ml. - Noc na Karlštejně
 Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií. Muzikál.  
 Rodinné divadlo  
31. 3., 16:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura nevěst  
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra, ZO  
1. 4., 19:00  Johann Strauss – Netopýr. Klenot vídeňské operety. Derniéra
3. 4., 19:00  Bohuslav Martinů – Řecké pašije
 Opera o čtyřech jednáních v českém znění. Senioři -30 %, L
4. 4., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů. Skoro bleší cirkus. Činohra 
5. 4., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra, D
7. 4., 10:00  Odysseus. Baletní pohádka na motivy řecké mytologie 
7. 4., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij – Labutí jezero. Perla klasického baletu 
8. 4., 14:30  Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu 
 Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá. Činohra, NO 
9. 4., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Máš strach?! Činohra, A

MORAVSKÉ DIVADLO 
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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz

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 

INZ
ER

CE

Uzávěrka příštího čísla: 22. března 2018

Distribuce: 9. dubna 2018



17OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA  WWW.OLOMOUC.EU

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

 5. března – 9. dubna

6. 3., 18:30 CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje 
 Hostem Vladimíra Hrabala je Milan Žuffa-Kunčo. VSTUPNÉ 50 Kč
6. 3., 19:00 Mozarteum: Jackie. FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu  
 Současný artový film. VSTUPNÉ 60 / 30 Kč
6. 3., 19:00 Divadlo hudby: DÍVADLO HUDBY Petra Nikla a Marka Novotného 
 Koncert | performance. VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
7. 3., 19:00 Mozarteum: Giovanni Battista Alliprandi. Architekti českého  
 baroka | Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka. 
7. 3., 19:00 Divadlo hudby: R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne 
 Činohra. Moravské divadlo Olomouc. VSTUPNÉ 200 Kč
8. 3., 17:00 Muzeum moderního umění: Století relativity a sbírky Miloslava  
 Holého. Komentovaná prohlídka nově otevřené stálé expozice a výstavy  
 představující sbírky malíře Miloslava Holého. 
8. 3., 20:00 Divadlo hudby: Femislam aneb MezinároDní Žen slam
 Slampoetry. VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
9. 3., 18:30 MMU – Trojlodí: Jankovič | Plynutí času. Interaktivní prohlídka výstavy  
 v tandemu kurátorky výstavy Olgy Staníkové a lektora Davida Hrbka.  
9. 3., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na... Hudbu bez hranic. Koncert.  
 VSTUPNÉ 50 Kč
9. 3., 19:00 Divadlo hudby: Impromuži ženám. Zápas v divadelní improvizaci.  
 VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
10. 3., 10:00 Muzeum umění Olomouc: Ivana Zochová | Plynutí času | Dekonstrukce  
 Workshop s molitanem pro všechny věkové skupiny. 
11. 3., 16:00 Divadlo hudby: Sůl nad zlato. Loutkové divadlo dětem v podání Buchty  
 a loutky+ Pohádková dílna. VSTUPNÉ 80 Kč
11. 3., 18:30 MMU – Trojlodí: Vystavení performance v expozici Jozefa Jankoviče  
 Derniéra performance. VSTUPNÉ 80 Kč 
13. 3., 10:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Co umění umí | Slavnost pro Leopolda  
 Workshop pro děti od 2 do 6 let. VSTUP VOLNÝ. 
 Rezervace nutná: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299
13. 3., 18:00 Divadlo hudby: Bydliště: olomoucké panelové sídliště
 Křest knihy, přednáška.  
14. 3., 17:00 Mozarteum: Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy  
 reformace. Přednáška Tomáše Petráčka z Katolické teologické fakulty  
 Univerzity Karlovy. 
14. 3., 18:00 Divadlo hudby: Rozvojový večer s Pavlem Frelichem
 Přednáška, beseda, pořádá ARPOK, o.p.s.  
15. 3., 19:00 Divadlo hudby: Divadlo Víti Marčíka: Labyrint světa
 Činohra – loutkové divadlo. VSTUPNÉ 200 / 150 Kč
16. 3., 19:00 Divadlo hudby: DH v DH s Janem P. Muchowem. Talkshow. VSTUPNÉ 100 Kč
19.–24. 3. Divadlo hudby: Jeden svět Olomouc 2018 
 Festival dokumentárních filmů o lidských právech. VSTUPNÉ 100 Kč
19. 3., 16:00 Divadlo hudby: Švéd v žigulíku. Jeden svět 2018. VSTUPNÉ 80 / 60 Kč
20. 3., 17:00 Divadlo hudby: PreKrim. Jeden svět 2018. VSTUPNÉ 80 / 60 Kč
20. 3., 21:00 Divadlo hudby: Rádio Kobaní. Jeden svět 2018. VSTUPNÉ 80 / 60 Kč
21. 3., 16:30 Divadlo hudby: Cizinec v ráji. Jeden svět 2018. VSTUPNÉ 80 / 60 Kč
21. 3., 20:30 Divadlo hudby: Poslední svého druhu. Jeden svět 2018. VSTUPNÉ 80 / 60 Kč
22. 3., 17:00 Divadlo hudby: Hranice práce. Jeden svět 2018. VSTUPNÉ 80 / 60 Kč
23. 3., 20:00 Divadlo hudby: Básnířka. Jeden svět 2018. VSTUPNÉ 80 / 60 Kč
24. 3., 14:00 Divadlo hudby: Rebelská střední v Berlíně 
 Jeden svět 2018. VSTUPNÉ 80 / 60 Kč
24. 3., 18:30 Divadlo hudby: Náš nový prezident
 Jeden svět 2018, zakončení festivalu. VSTUPNÉ 80 / 60 Kč
20. 3., 19:00 Mozarteum: Druhá strana naděje. FILMART Arcidiecézního muzea  
 Olomouc / z cyklu Současný artový film. VSTUPNÉ 30 / 60 Kč
21. 3., 16:30 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Dílo měsíce | Okruh Veita Stosse |  
 Ukřižovaný z Dolan. Komentovaná prohlídka.
22. 3., 16:30 Mozarteum: Art brut film Olomouc 2018. Sedmý ročník nekomerční  
 přehlídky filmů a videosnímků. 
21. 3., 18:30 Muzeum moderního umění: Inge Kosková. Vernisáž výstavy
26. 3., 19:00 Divadlo hudby: Marius von Mayenburg: Bang, Divadlo LETÍ Praha
 Činohra. VSTUPNÉ 300 / 250 Kč

www.muo.cz

15. 3., 19:00 A4/Jarní hudební snění
 9:30 veřejná generální zkouška (Předprodej v MFO 7. 3. 9:00-13:00, doprodej  
 v IC Olomouc od 8. 3.)
 F. Mendelssohn-Bartholdy   Sen noci svatojánské/předehra
 J. N. Hummel  Koncert pro trubku a orchestr Es dur
 F. Schubert  Symfonie č. 6 C dur „Malá“
 sólista   Marek Zvolánek/trubka 
 dirigent    Stanislav Vavřínek
22. 3., 19:00 B4/Mendelssohn a jeho oblíbenci
 F. Schubert  Symfonie č. 8 h moll „Nedokončená“
 J. S. Bach   Koncert pro dvoje housle a orchestr  
    d moll BWV 1043
 F. Mendelssohn-Bartholdy  Symfonie č. 5 d moll „Reformační“
 sólisté   Vít Mužík/housle
    Antonín Hradil/housle  
 dirigent    Petr Vronský
30. 3., 19:00 Mimořádný koncert
 R. Pachman  Pašije – Velikonoční příběh
 sólisté   Libuše Švormová/mluvené slovo
    Dita Hořínková, Martina Kociánová,  
    Richard Pachman, Andrej Beneš/ zpěv  
 sbor   Akademický sbor Žerotín
 dirigent   Petr Šumník     
    vstupenky v IC Olomouc 
 Spolek pro komorní hudbu 
12. 3., 19:00 J. Matys, F. Schubert, R. Kubelík 
Reduta   Sedláčkovo kvarteto
   Michal Sedláček, Jan Maceček/housle
   Vít Kubík/viola, Karel Chudý/violoncello
19. 3., 19:00 J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms
Vlastivědné muzeum! Olga Šroubková/housle
   Miroslav Sekera/klavír
Koncerty se konají v Redutě, vstupenky v síti Ticketportal nebo v infocentru v podloubí 
radnice 1 týden před konáním koncertu. Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě 
hodinu před koncertem.

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

27. 3., 16:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Ateliér 6+ | Živelné malování  
 Workshop pro děti od 6 let. Rezervace nutná: Terezie Čermáková |  
 cermakova@muo.cz | 585 514 299
27. 3., 18:00 Divadlo hudby: Ingeborg Fialová: Moravská krajina v dílech  
 německé literatury. Ekologický večer, pořádá Sluňákov. 
27. 3., 19:00 Mozarteum: Bacon. Umělec & člověk
 Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. 
28. 3., 19:00 Mozarteum: Stupkovo kvarteto. Koncert. VSTUPNÉ 50 Kč
29. 3., 19:00 Divadlo hudby: Woody Allen: Central Park West
 Moravské divadlo Olomouc. Činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
3. 4., 10:00 Muzeum umění Olomouc: Co umění umí. Workshop pro děti od 2 do 6 let. 
3. 4., 17:00 Divadlo hudby: Skříňka Libuše Šlezarové. Komentovaná prohlídka výstavy. 
3. 4., 19:00 Mozarteum: Mečiar. FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu  
 Současný artový film. VSTUPNÉ 60 / 30 Kč
4. 4., 19:00 Mozarteum: Jan Blažej Santini-Aichel
 Architekti českého baroka | Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka. 
5. 4., 18:00 Divadlo hudby: Antonín Bezděk. Křest básnické sbírky. 
6.–8. 4.  Divadlo hudby: Prostor a čas v doteku
 Pohybový workshop s lektorkou Divadla Continuo. VSTUPNÉ 800 / 600 Kč 
9. 4., 19:00 Divadlo hudby: DH v DH s Janem Hřebejkem. Talk show. Vstupné 100 Kč
10. 4., 19:00 Mozarteum: Rubens. Umělec & člověk | Osobnosti světového malířství  
 Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. 
Pokud není uvedena cena vstupného, je vstup ZDARMA!

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
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Březen – městská knihovna slaví měsíc čtenářů

Z programu knihovny vybíráme:

Book art pro děti
Není problém dát starým knihám nový 

účel – vyrobit z nich originální dekorace, 
a to na pobočce Brněnská v úterý 6. břez-
na a ve čtvrtek 8. března od 10:00 do 
18:00 hodin.

Pojďte si číst s dětmi
Ve čtvrtek 8. března od 15:00 do 

16:00 hodin připravilo oddělení pro děti 
a mládež na náměstí Republiky pro rodi-
če či prarodiče s dětmi od 5 do 10 let čte-
nářskou dílnu. V době jarních prázdnin 
se začteme spolu s dětmi do nových knih 
z nabídky naší knihovny. Prosíme o tele-
fonické přihlášení na čísle 585 545 126.

zavěsit libovolně po místnosti. Zdatnější se 
vrhnou na výrobu jarních či velikonočních 
přání technikami scrapbookingu.

Olomoucké transporty 
Židů do Terezína

Vzpomínky na seřadiště v tělocvičně 
školy v Hálkově ulici v létě 1942. Odjezd 
čtyř transportů do Terezína. S těmito 
příběhy přichází místopředseda Ži-
dovské obce Olomouc Tomáš Hrbek ve 
čtvrtek 15. března v 16:30 hodin na po-
bočku Jungmannova. Rád by nám všem 
připomněl historii, která je s životem 
olomouckých občanů 20. století neod-
myslitelně spjata.

Také Knihovna města Olomouce se 
připojuje k celostátně vyhlášenému břez-
nu – měsíci čtenářů, kdy v centru zájmu 
stojí hlavně čtenář a čtení. Knihovna si 
bude své čtenáře, ale i všechny ostatní 
návštěvníky celý měsíc hýčkat – rozma-
nité akce v ústřední budově i na poboč-
kách lze nalézt na www.kmol.cz nebo na 
Facebooku. Letos knihovna ocení svého 
nejmladšího čtenáře – dítě do 6 let s plat-
nou průkazkou, které pravidelně s rodiči 

či sourozenci navštěvuje knihovnu, spo-
lečně si čtou či si o knihách povídají.

S knížkou do života
Podpora čtení už od narození je hlav-

ním cílem celostátní kampaně „S kníž-
kou do života“ (BOOK start). Obdobné 
aktivity jsou úspěšné zejména v sever-
ských zemích a dnes už přinášejí výsled-
ky. Knihovna díky spolupráci s komisí 
pro občanské záležitosti nabídne při 

Tajemství paměti 
V rámci Týdne trénování paměti 

čeká návštěvníky v pondělí 12. března 
v 16:00 hodin v budově na náměstí Re-
publiky interaktivní přednáška se členem 
České společnosti pro trénování paměti 
a mozkový jogging Martinem Králem. 
Bude se zabývat pamětí, konkrétně tím, 
jak funguje a jak ji lze elegantně posilovat 
a formovat. 

Velikonoční kreativní dílna
Ve čtvrtek 15. března od 14:30 do 

17:30 hodin se v budově na náměstí Re-
publiky mohou dospělí čtenáři pustit do 
výroby veselých dekorací (např. origami 
ptáčků), kterými si mohou oživit veliko-
noční stůl, vázu v chodbě nebo si větvičky  www.kmol.cz

slavnostním aktu vítání občánků dětem 
narozeným v roce 2018 malé lepore-
lo s „prvními“ říkankami, ilustrovanou 
brožurku s radami, jak rozvíjet čtenář-
ské návyky, doporučí knihy pro nejmenší 
a miminka obdrží průkazku do knihovny. 
Knihovna bude připravovat pravidelná 
setkání aktivních rodičů s batolaty – na-
příklad ve středu 21. března v 10:00 ho-
din v dětském oddělení na náměstí  
Republiky. (red)

Olomoucké arcibiskupství zve do kina i na výstavy
Arcibiskupství olomoucké připravilo 

u příležitosti 145. výročí narození uměl-
ce Jano Köhlera premiérovou projekci 
o jeho životě. Promítání se uskuteční 
v úterý 3. dubna od 17:30 hodin v kině 
Metropol. Po ukončení filmu proběhne 
beseda s restaurátory Köhlerovy křížové 
cesty na Svatém Hostýně manželi Vojtě-
chem a Passionarií Paříkovými.

Dokument nabízí meditativní pohled 
na řemeslo, osobnost a mysl mimořád-
ného, dnes znovu objevovaného umělce 
Jano Köhlera, který dokázal vytvořit dílo 
předbíhající dobu. Köhler se význam-
ně uplatnil také v Olomouci, kupříkladu 
pracoval na umělecké výzdobě interiéru 
arcibiskupské rezidence, ve dvacátých 
letech se podílel na úpravě olomouckého 
orloje, nejznámějším dílem je pak mozai-
kový oltářní obraz v hejčínském kostele 
sv. Cyrila a Metoděje.

Literární besedy a výstavy  
v unikátních prostorách

Arcibiskupství zve na setkání s Rod 
Dreherem – americkým publicistou a au-
torem knihy Benediktova cesta. Beseda 
se koná v pondělí 12. března od 18:00 ho-
din v Arcibiskupském paláci v Olomou-
ci, Wurmova 9. Rod Dreher je americký 
křesťanský publicista, spisovatel a bloger.  

Jeho poslední dílo Benediktova cesta bylo 
v prestižním deníku The New York Times 
označeno za „nejdiskutovanější a nejdů-
ležitější náboženskou knihu desetiletí“.

Další knihu, Triptych na oltáři lás-
ky, představí sám autor Petr Piťha při 
příležitosti životního jubilea. Akce se 

uskuteční 12. dubna od 17:00 hodin ve 
slavnostní dvoraně arcibiskupské re-
zidence v Olomouci (Wurmova 9).  Na 
čtvrtek 5. dubna od 18:00 hodin je v Ar-
cibiskupském paláci v Olomouci připra-
vena vernisáž výstavy fotografií Zahrada 
Františka Vaňáka.   (red)
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Japonské jaro v Olomouci se otevře veřejnosti

Festival Japonské jaro pořádá Japonský 
klub Olomouc (JKO), studentský spolek 
pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého a Katedry asijských studií. Jed-
ná se o největší přehlídku japonské kultu-
ry v Olomouci.  Letošní 16. ročník ponese 
podtitul „Proti proudu“.

Letošní Japonské jaro totiž rozhodně 
překvapí, zejména ve srovnání se svými 
předchůdci. Poprvé v historii festivalu ná-
vštěvníkům nabídne možnost účasti na 
premiérovém promítání, a to hned dva-
krát. Oba snímky, ač kriticky oceňované, 
rozhodně žánrově nespadají do main-
streamu, a i ony tak zapadají do konceptu 

„proti proudu“, stejně jako mnohé tematic-
ky laděné přednášky. 

Nové předsednictvo JKO, nyní složené 
nejen ze studentů a nejen z japanologů, 
chce totiž věci dělat jinak, jít takříkajíc 
„proti proudu“, odpoutat se od původní-
ho konceptu festivalu uzavřeného spíše 
na univerzitní půdě a otevřít Japonské 
jaro veřejnosti. Jelikož se jedno z promí-
tání koná v Brně, zároveň chceme navázat 
spolupráci v jiných městech a zpřístupnit 
tento festival i jinému okruhu návštěvníků 
než doposud.  (red)

www.jaro.japonskyklub.cz

Stejně jako vloni má i v letošním roce 
Moravské divadlo Olomouc své zástupce 
v nominacích na Ceny Thálie. Do širších 
nominací zařadila odborná porota sólistu 
opery a operety Jakuba Rouska a sólistu 
baletu Paula Olivera.

Pro Jakuba Rouska jde o premiéro-
vou nominaci na prestižní Cenu Thálie. 
Získal ji za ztvárnění postavy Manolio-
se v inscenaci opery Bohuslava Martinů 
Řecké pašije, kterou v Moravském diva-
dle Olomouc nastudoval Jan Antonín 
Pitínský. „Velice si této nominace vážím 
a současně je pro mě velké překvapení, že 
jsem po tolika letech v oboru získal první 
nominaci na Thálii právě za postavu Ma-
noliose. Jsem rád, že jsem se mohl podílet 
na inscenaci, v níž je spousta aktuálních 
témat – nejen uprchlická krize, ale i boj 

Moravské divadlo uspělo v nominacích na Thálii

Slovanský tyátr oslavil  
15 let existence

Už od roku 2003 působí při Slovan-
ském gymnáziu v Olomouci studentský 
divadelní soubor Slovanský tyátr. Svými 
inscenacemi Zahraj to znovu, Same; Ma-
ryša nebo Naši furianti si časem získal 
přízeň široké veřejnosti a stal se nedílnou 
součástí olomouckého divadelního živo-
ta. Své počátky a největší úspěchy si sou-
bor připomněl v polovině února v Divadle 
na cucky a v Divadle hudby.   (red)

www.tyatr.cz 

Divadelní soubor Slovanský tyátr v rámci oslav svého vzniku odehrál i vlastní 
adaptaci Tylova Strakonického dudáka Foto | VB

o moc či obraz lidí jako poslušných ovcí 
bez vlastního názoru. Doufám, že se díky 
této nominaci zvýší zájem diváků o Řecké 
pašije, sám razím heslo, že více než pro 
ceny chci zpívat pro diváky,“ uvedl Jakub 
Rousek.

Nováčkem mezi nominovanými je 
i sólista olomouckého baletu Paul Oliver. 
Odbornou porotu zaujal svým výkonem 
v inscenaci Zkrocení zlé ženy režiséra 
a choreografa Roberta Balogha. „Je pro 
mě velká čest, že jsem byl nominován 

na Cenu Thálie. Postavu Petruccia mám 
moc rád. Přestože je velmi náročná po 
fyzické stránce, mám možnost se v této 
roli vyřádit a užít si legraci. Můj dík patří 
Robertu Baloghovi, který mi velmi po-
mohl při přípravě inscenace. Stejně tak 
bych chtěl poděkovat mé partnerce Emi-
ly-Joy Smith a dalším členům souboru. 
Jsem rád, že mohu v této inscenaci účin-
kovat, a doufám, že se líbí a bude nadále 
líbit i publiku,“ shrnul rodák z britského  
Warringtonu Paul Oliver.  (red)

Paul Oliver a Jakub Rousek budou na vyhlašování Cen Thálie 2017 v pražském Národním divadle 24. března Foto | 2x archiv MDO
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Paschalia Olomucensia – výstava o Masarykovi, 
koncerty a 24hodinové čtení Bible 
Duchovní a kulturní hodnoty Evropy přiblíží 
šestý ročník uměleckých performancí 
souvisejících s paschálním cyklem Paschalia 
Olomucensia. Akce ve dnech 19. března až 
25. dubna současně připomene 100. výročí 
vzniku Československa a 130. výročí 
narození olomouckého profesora 
a arcibiskupa Josefa Karla Matochy.

Bohatý program zahájí literární večer 
s herečkou Hanou Maciuchovou, kte-
rá má k Olomouci velmi blízko. V den 
svátku olomouckého arcibiskupa Josefa 
Karla Matochy bude Hana Maciuchová 
číst události významné osobnosti nejen 
města Olomouce, vlastence, který se za-
sazoval o práva našeho národa a kterého 
komunistická zvůle 11 let věznila na arci-
biskupství. Přesně o týden později přijde 
na řadu unikátní 24hodinové čtení Bible, 
které se v Olomouci stává tradicí. Ná-
sledovat bude výstava Masaryk ve Svaté 
zemi, koncert Yasmin Levy a dvě filmová 
promítání.

www.paschaliaolomucensia.cz  
Yasmin Levy vystoupí v Olomouci 9. dubna. Patří k největším hvězdám světové world music – třikrát byla nominována na prestižní cenu BBC World Music 
Award. Po 6 letech bude koncertovat v České republice.  Foto | archiv pořadatele

Lokality První svoz ve 14denním intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 6. 3. 2018

Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa) 7. 3. 2018

Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) 8. 3. 2018

Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) 9. 3. 2018

Nemilany, Slavonín (liché pondělí) 12. 3. 2018

Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) 13. 3. 2018

Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) 14. 3. 2018

Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) 15. 3. 2018

Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) 16. 3. 2018

Svoz bioodpadu v roce 2018
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240litrových nádob ve městě Olomouci 
bude opětovně zahájen od března 2018:
Sudý: 10. týden – od 6. 3. 2018   |   Lichý: 11. týden – od 12. 3. 2018

Upozorňujeme občany, že bioodpad je do biopopelnic a biokontejnerů potřeba volně vysypat, nelze jej odkládat 
v igelitových sáčcích nebo pytlích ani vyrobených z biodegradabilních materiálů!!! Stejně tak větší množství 
bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů 
odvezen!!! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů nebo využít sběrových sobot.  

Začne svoz komunálního 
odpadu z chatových oblastí 

Odbor životního prostředí, oddělení 
odpadového hospodářství upozorňuje 
majitele rekreačních objektů, že svoz 
komunálního odpadu z chatových 
oblastí bude zahájen v úterý 3. dubna 
2018 (dochází k posunu prvního svozu 
z důvodu Velikonočního pondělí), další 
svozy pak budou probíhat pravidelně 
vždy v pondělí až do konce října 2018.
Stanoviště v chatových oblastech 
jsou určena výhradně k ukládání 
komunálního odpadu z produkce 
chatařů, nejlépe v uzavřených 
obalech (pevných sáčcích apod.), aby 
bylo zamezeno znečišťování okolí 
stanoviště.
Stanoviště v žádném případě 
neslouží k ukládání stavebního či 
velkoobjemového odpadu, pneumatik, 
vysloužilého elektra apod.
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Zoologická zahrada na Svatém Kopečku už vyhlíží jaro
Atributy březnové návštěvy Zoo Olomouc 
mají být čerstvý vzduch, sváteční 
výzdoba, plno mláďat a spousta zábavy. 
Například akce, která se v olomoucké 
zoologické zahradě koná 24.–25. března, 
má název Vítání jara. 

A hned další týden budou letos Veli-
konoce. „Proč a jak se slaví? Odpověď na 
tuto otázku včetně možnosti vyzkoušet si 
některé tradice z jiných států světa jsou 
součástí programu připraveného v zoo 
v rámci oslav tohoto svátku. Na veliko-
nočních dílnách se ve čtvrtek a v pátek 
budou plést pomlázky a vyrábět dekorace 
na sváteční stůl, samozřejmě z přírod-
ních materiálů. O víkendu můžete na pěti 
místech v areálu zahrady soutěžit, tvořit, 
bádat i hledat a všude se hlavně dobře ba-
vit,“ vysvětluje mluvčí svatokopecké zoo 
Karla Břečková. 

Komentovaná krmení deseti druhů 
zvířat budou mít premiéru tohoto roku. 
O Velikonočním pondělí proběhne Nadíl-
ka pro zvířata, která dostanou „nadívaná“ 
malovaná vajíčka připravená dobrovol-
níky spolupracujícími se Zoo Olomouc. 
„Naši svěřenci pak návštěvníkům před-
vedou, jak slaví oni.

INZERCE

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

CENTROPOL ENERGY, a.s. 
Erbenova 270/2
774 00 Olomouc

Uzavřete s námi smlouvu 
a odneste si dárek.

U nás s jarem 
nerostou ceny, 
ale vaše spokojenost.

Využijte naše svěží 
a výhodné jarní produkty. 

S námi
jednoduše
ušetříte!

Peníze
nerostou

na stromě
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www.zoo-olomouc.cz

Od začátku března běží také letošní 
Jarní fotosoutěž o nejhezčí mládě, je-
jíž pravidla jsou k dispozici na našich 
webových stránkách. ,,Co myslíte, které 
bude tentokrát vítězné – mravenečník, 

binturongové, oryxi, kůzlata nebo snad 
někdo z primátů?“ ptá se mluvčí zoo.

 (red)

Mláďata jsou to nejkrásnější, co vás může nalákat k cestě do zoo Foto | archiv zoo

 STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
        NAŠEHO TÝMU!

Pro koncernovou firmu STRABAG a.s.  
hledáme kandidáty/ kandidátky na pozici: 

DĚLNÍK/STROJNÍK POKLÁDKOVÉ ČETY
OLOMOUCKO (M/ Ž)

Náplň práce: manuální práce v dopravním stavitelství a při pokládce asfaltových smě-
sí, týmová práce, činnost dle pokynů nadřízeného pracovníka, obsluha malé mechanizace, 
popř. smykem řízeného nakladače, kropicího vozu, místo výkonu – Olomoucko, Přerovsko, 
Prostějovsko 

Požadavky: min. ukončené základní vzdělání, řidičský průkaz sk. B, C výhodou, praxe v 
oboru vítána, zkušenost u pokládkové čety (valcíř, lištař) výhodou, schopnost spolupráce, 
spolehlivost, časová a místní flexibilita, český nebo slovenský jazyk plynule

Benefity: zaměstnání ve stabilní nadnárodní společnosti, výborné mzdové podmínky, 
možnost získání strojnického popř. profesního průkazu, možnost ubytování

Kontakt: STRABAG a.s., Ing. Eva Ochmanová, Holická 29, 771 49 Olomouc 
Tel. +420 585 206 610, e-mail: eva.ochmanova@strabag.com 
Pracovní pozice je také zveřejněná na: www. strabag.cz/ Kariéra – Burza práce 
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Univerzitní Pevnost poznání zve na Dny mozku

Město Olomouc opět zve na ochut-
návku tvarůžkových dobrot, a to v rám-
ci 3. ročníku Olomouckého tvarůž-
kového festivalu, který se bude konat 
v sobotu a neděli 21. a 22. dubna. Po 
oba dva dny zaplní prodejci tvarůžko-
vých specialit prostory Horního a Dol-
ního náměstí. Kromě prodejců se v le-
tošním roce na tvarůžkový festival 
vrátí řemeslný jarmark, který tak obo-
hatí nabídku prodejců specialit a regio- 
nálních piv. 

Kromě možnosti ochutnávek se mohou 
návštěvníci akce těšit na bohatý kulturní 
program, který bude probíhat po oba dva 
dny na obou náměstích. 

Na Horním náměstí se můžete těšit na 
vaření s primátorem, další gastro show, 
vystoupí taktéž cimbálová muzika a jako 
hlavní bod programu město Olomouc 
připravuje společné vystoupení a focení 
všech nositelů příjmení Tvarůžková – 
Tvarůžek na pódiu. Taktéž se můžete těšit 
na vystoupení známých kapel, jako jsou 
The Tap Tap nebo Buty. 

Na Dolním náměstí bude probíhat 
program zaměřený na rodiny s dětmi, zá-
žitkem bude představení divadla Tramta-
rie, kouzelnická show, vystoupení Čiper-
ků nebo Revue z kafemlejnku.  (red)

Chcete porozumět řeči neuronů anebo 
zjistit, co by psaly na Facebook největší 
mozky historie Newton nebo Einstein? 
Lákají vás interaktivní hry, optické 
klamy nebo záhadné rostliny, které 
dokáží ovlivnit lidské vnímání? Pokud 
ano, navštivte 17. a 18. března od 10 do 
17 hodin Pevnost poznání v Olomouci. 
Interaktivní muzeum vědy Univerzity 
Palackého připravilo zábavný a poučný 
program pro celou rodinu. 

Návštěvníci uvidí novinky na obřím 
modelu mozku, jehož autorkou je Ivana 
Fellnerová z přírodovědecké fakulty. Ta 
si připravila poutavé prohlídky, které 
odstartují v sobotu v 12:30 a v 16 hodin 
a v neděli v 12:30. „V půlhodinových 
vstupech se zájemci dozví řadu zajíma-
vostí o neuronech. A nejen to. Také jim 
prozradíme, v čem je unikátní mozek 
londýnských taxikářů či světových pia- 
nistů,“ lákala na program Dnů mozku 
mluvčí centra Martina Vysloužilová.

V sobotu i v neděli vždy od 14:00 ho-
din bude v přednáškovém sále prezen-
tace na téma Paměť. Přednáška ukáže, 

Finále Evropské Grand Prix v deskové 
hře Go hostila olomoucká univerzita

Budova Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci měla čest 
hostit neobvyklou událost. Díky akti-
vitě hráčů olomouckého 
Go klubu a atraktivní 
lokalitě rozhodl výbor 
Evropské Go federace 
o pořádání prvního finále 
Evropské Grand Prix prá-
vě v Olomouci.

Ačkoliv je hra Go velmi 
stará, do povědomí větši-
ny Evropanů se dostala až 
v posledních letech díky 
souboji „Člověk vs. počí-
tač“.  Hra samotná je vel-
mi jednoduchá a pravidla 
se dají vysvětlit a pochopit 
během několika minut. 

V průběhu minulé-
ho roku měli nejsilnější 
evropští hráči možnost 
získávat body za umístění na vybraných 
turnajích. Šestnáct hráčů s nejlepším 
bodovým ziskem pak postoupilo do finá-
lového turnaje. Mezi finalisty klání byli 
hráči z 12 zemí, přičemž nejmladšímu 
Óscaru Vázquezovi bylo pouhých 14 let. 
Naopak nejstarším účastníkem byl Cris-
tian Pop (45). Ve finále dokázal Ali Jaba-
rin z Izraele s přehledem porazit Artema 
Kačanovského z Ukrajiny.

Celé dění sledovalo mnoho lidí ve svě-
tě díky přenosu partií na KGS (Kiseido 
Go Server). Finále pak přímo na místě 

komentoval profesionální hráč přímo 
z Nihon-kiinu (asociace Go v Japonsku) 
Antti Törmänen, který během průběhu 
partie ukazoval nejpravděpodobnější ná-
sledující tahy a strategie obou hráčů. Kaž- 
dý tah ve hře je totiž jen špička ledovce 
a všechny ostatní možnosti musí být pro-
počítány důkladně dopředu, kdy je potom 
vybrána jen ta nejlepší (špičkoví hráči do-
káží spočítat dopředu až 50 tahů).  (red)tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

Jak funguje mozek? To vaše děti mohou prozkoumat v Pevnosti poznání.   Foto | PP

Třetí ročník Olomouckého 
tvarůžkového festivalu 
přinese zase něco navíc

že pokud jsou mozku servírována fak-
ta rafinovanou formou, dokáže neu-
věřitelné. Za pouhou hodinu se může 
v hlavě usadit např. celoroční kalendář. 

Tematický program je zdarma v rámci 
běžného vstupného do muzea.  (red)

www.pevnostpoznani.cz

Finále EGP se poprvé konalo v Olomouci, kam se sjely desítky hráčů Go  Foto | GO
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Firmy z Moldávie, Rumunska, Ruska 
a Slovenska, ale samozřejmě hlavně ty 
české. To bylo obsazení šestého ročníku 
Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, 
který se tentokrát konal v prostorách Galerie 
Šantovka. Veletrh byl určen pro fiktivní 
firmy pracující při středních školách v České 
republice, ale také v zahraničí. 

Středoškoláci předvedli fiktivní podnikání 

INZERCE
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Fiktivní firma je výukový předmět 
praktického zaměření. Studenti si zvolí 
předmět podnikání, přihlásí se do živ-
nostenského a obchodního rejstříku, 
který pro studenty vytvořilo Centrum 
fiktivních firem v Praze, a dále podnika-
jí jako běžná firma na trhu fiktivních fi-
rem. Musí vést účetnictví, vyplácejí svým 
zaměstnancům mzdy, odvádějí sociální 
a zdravotní pojištění do určených orgánů 
při Centru fiktivních firem a také odvádě-
jí daně.

Úkolem fiktivní firmy na veletrhu je 
prodávat fiktivní zboží se vším všudy, tedy 
musí mít zvládnutou stránku marketingu – 
plakáty, vizitky, různé tematické předmě-
ty, dále musí umět vystavit na dané zboží 
fakturu, kde musí uvést všechny podstatné 
informace. Je to způsob, jak zdokonalit své 
znalosti a třeba se i připravit do reálné-
ho života, kdy mnozí z účastníků mohou 

založit vlastní firmy nebo být zaměstnáni 
v nějaké prestižní firmě.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
25 českých a slovenských firem a 14 fi-
rem zahraničních. Porota hodnotila pře-
devším stánky, propagační materiály, 

obchodní komunikaci v českém i anglic-
kém jazyce a prezentace firem. Studenti 
představovali své podnikatelské záměry, 
nabízené produkty, ale také své schop-
nosti při projevu na pódiu. Zástupci firem 
také obchodovali s veřejností.   (red)

Veletrh fiktivních firem je způsob, jak zdokonalit své obchodní znalosti a třeba se i připravit do reálného podnikatelského života Foto | VFF



24 WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC KOMUNITNÍ ŽIVOT | OLOMOUCKÉ LISTY

Tulipánový měsíc  
přinese radost i naději

„Přivolejme s jarem i naději“ je motto 
Tulipánového měsíce, projektu, který 
v březnu již pošesté realizuje nezisková 
organizace Amelie. Upozorňuje jím na 
potřebu podpory onkologicky nemoc-
ných a jejich blízkých nejen v oblasti léč-
by, ale i v oblasti psychosociální pomoci. 
V Olomouci se Tulipánový měsíc realizuje 
pod hlavičkou místního centra Amelie, 
které opět nabídne zajímavý program 
nemocným i širší veřejnosti. „Tulipáno-
vý měsíc v Olomouci otevíráme instalací 
veselé jarní výzdoby, která přinese radost 
do prostor onkologické a plicní kliniky 
Fakultní nemocnice. Sešlo se nám něko-
lik stovek krásných výtvorů dětí a žáků 
z různých škol. Naším dlouhodobým 
cílem je zpříjemňovat pacientům dobu 
strávenou v nemocnici. Po celý březen 
se také na lůžkových odděleních i ambu-
lantní části onkologie budou nemocným 
intenzivně věnovat naši ochotní dobro-
volníci,“ upřesnila Tereza Kvapil Pokorná, 
koordinátorka centra.

V centru Amelie Olomouc lze pro změ-
nu navštívit bezplatné akce v podobě be-
sedy s psycholožkou Janou Gebauerovou 
nebo workshopu arteterapie se Soňou Še-
belou. Nebo Benefiční cvičení Lenky Fas-
nerové v Centru pohybu Olomouc v so-
botu 17. března. Benefiční bazárek bude 
v Centru Amelie ve středu 21. března od 
16:00 hodin. (red)

Mladý chemik opět hledal ty nejlepší v oboru
Na Střední škole logistiky a chemie byl 
začátek roku ve znamení soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika.  Regionální 
finále, doprovázené téměř jarním počasím, 
proběhlo v laboratořích školy 30. ledna. 

www.amelie-zs.cz/TM

Na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci hledají nejlepší chemiky již tradičně každým rokem Foto | SŠLCH

Termíny zápisu do 1. ročníku základních škol na školní rok 2018/2019
datum hodina

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 4.–5. 4. 14:00–18:00
Základní škola Olomouc, Petřkova 3 4. 4. 14:00–18:00
Základní a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Svatý Kopeček 3. 4. 13:00–18:00

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, Droždín 7. 4. 8:00 a 11:00
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 6. 4. 14:00–17:30

7. 4. 9:00–11:30
Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 6. 4. 13:30–18:30
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 6. 4. 14:00–18:00

7. 4. 9:00–13:00
Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 6. 4. 14:00–18:00

7. 4. 9:00–13:00
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 6. 4. 14:00–18:00

7. 4. 9:00–12:00
Základní škola Olomouc, Rooseveltova 103 6. 4. 14:00–18:00

7. 4. 9:00–12:00
Základní škola Olomouc, Mozartova  48 13. 4. 13:00–18:00

14. 4. 8:00–12:00
Základní škola  a Mateřská škola Olomouc-Holice, náves Svobody 41 4. 4. 14:00–18:00
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 6. 4. 13:00–18:00

7. 4. 9:00–11:30
Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 5.–6. 4. 13:00–17:00
Základní škola a Mateřská škola Raisova 1, Nemilany (místo konání zápisu ZŠ 
Slavonín, Zolova 2)

12.–13. 4. 15:00–18:00

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 6. 4. 14:00–18:00
7. 4. 9:00–12:00

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Olomouc, Řezníčkova 1 11.–12. 4. 14:30–18:00
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 4.–5. 4. 13:00–17:00 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16 5.–6. 4. 14:00–18:00
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 4.–5. 4. 13:00–17:00
Fakultní základní škola Olomouc, Helsinská 6 4.–5. 4. 13:00–17:00
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 6. 4. 14:00–18:00

7. 4. 9:00–11:30
Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 9. 4. 14:00–18:00

„Soutěž se rozběhla již v říjnu minulého 
roku, kdy žáci řešili na svých základních 
školách olomouckého regionu testy, které 
ověřovaly získané teoretické znalosti. Po-
stup do finále si vybojovalo 24 nejúspěš-
nějších soutěžících z 15 škol. Žáci v tomto 
kole bojovali v praktických činnostech, 
někdy doslova, protože řada z nich stála 
v moderních laboratořích poprvé v životě. 
Během 90 minut museli vyřešit dvě labo-
ratorní úlohy, zaměřené na tepelný roz-
klad hydrogenuhličitanu sodného a sta-
novení obsahu krystalické vody v modré 
skalici. Zároveň museli prokázat i schop-
nosti dobrých počtářů. Řada soutěžících 
předčila svými výsledky naše očekávání,“ 
sdělila Petra Sládečková z pořádající školy.

A kdo je těmi nejlepšími mladý-
mi chemiky olomouckého regionu pro 

školní rok 2017/2018? První místo s po-
měrně velkým náskokem vybojovala 
Magdaléna Prečová ze ZŠ Olomouc, tř. 
Spojenců 8. Druhý byl Martin Špit ze ZŠ 

Heyrovského, třetí Charles Ian Linney 
ze ZŠ Plumlov. Čtyři nejlepší budou Olo-
moucko reprezentovat v celostátním kole 
12. června v Pardubicích.     (red)
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Pes Bobík zachránil lidský život

INZERCE

Mrazivým sobotním ránem se měst-
skou částí Nedvězí nese siréna rychlé 
záchranné služby a městské policie.  
,,Co se děje?“ ptají se občané. 

Záchranáři zatáčejí do jedné z ulic 
a začínají boj o záchranu lidského ži-
vota. V poli leží člověk, je promrzlý, na 
otázky nereaguje, je na pokraji sil. Je 
zřejmé, že v poli leží celou noc. Záchra-
náři se činí a po krátké chvíli odvážejí 
muže do nemocnice. Ti, kteří byli pří-
tomni, si přejí, aby vše dobře dopadlo. 
V sobotu večer volá policie a sděluje, že 
muž je stabilizován a děkuje za včasné 
zavolání, což muži zcela jistě zachránilo 
život.

A komu tedy máme za včasnou pomoc 
poděkovat? No přece pejskovi Bobíkovi. 
Ten totiž při ranní procházce svou pa-
ničku doslova dotáhl na místo, kde ležel 
muž skrytý vysokou trávou a keři. Muž 
byl ve zuboženém stavu. Majitelka pej-
ska potom neváhala ani vteřinu a s po-
mocí zaměstnankyně městské policie 
zalarmovaly policii a záchranáře. 

Takže paní Irmo Komínková, díky 
Vám a Bobíkovi za záchranu lidského 
života. 

 Luboš Černohouz
 KMČ Nedvězí

Tanečníci baletní školy  
přivezli medaile

Baletní škola Olomouc Iriny Popové se 
v polovině února úspěšně účastnila Čes-
ké národní kvalifikace na jednu z největ-
ších světových tanečních soutěží Dance  
World Cup. Tam každý rok přijíždí více 
než 4000 tanečníků z celého světa.  
Nejenže žáci školy vybojovali umístění na 
vítězných příčkách, odvezli si ale i vysoká 
bodová hodnocení, která je nominují na 
světové finále, které se letos bude konat 
ve španělské Barceloně.

Baletní škola vybojovala celkem osm 
medailových postupů na celosvětové fi-
nále Dance World Cupu. Vloni na Světo-
vém poháru skončili svěřenci baletní ško-
ly na bronzové příčce.  (red)

S nastupujícím jarem všechno roste a kvete... 
Co Vaše úspory? Není ten pravý čas na změnu?
Zkuste termínovaný vklad. Peníze na něj uložíte na přesně stanovené období a po celou dobu se k nim bude 
připisovat garantovaný úrok. Dle zákona o bankách jsou veškeré termínované vklady 100 % pojištěny až 
do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 Kč).

Král mezi termínovanými vklady  *Finanční produkt roku 2017*
Nejvyšší úročení termínovaných vkladů dlouhodobě nabízí NEY spořitelní družstvo, 
které je na trhu již od roku 1999. Aktuální sazby si můžete také prohlédnout na stránkách www.ney.cz

Zhodnoťte své úspory 
garantovanou úrokovou sazbou až 3,4 % za rok
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třída Svobody

Otevírací doba
Pondělí 9–17 hod
Úterý 9–17 hod
Středa 9–18 hod
Čtvrtek 9–17 hod
Pátek 9–16 hod

Termínovaný vklad uzavřete i na dálku 
v pohodlí vašeho domova prostřednictvím mobilního bankéře.

NEY spořitelní družstvo
Salmův palác
Horní nám. 1
779 00 Olomouc
Tel.: 778 112 110
E-mail: olomouc@ney.cz
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Na Posluchov letos běžel rekordní počet atletů
V sobotu 10. února se konal už 31. ročník 
Běhu na Posluchov, kterého se zúčastnil 
rekordní počet běžců, na start se postavilo 
130 závodníků v celkem 11 kategoriích. 
Historie závodu je relativně dlouhá, 
zajímavostí je, že se vždy běží na stejné trati.

www.sk.hanaorienteering.cz 

Přestože se závod koná v únorovém 
termínu, který je pro běhání, a hlavně 
pro závodění přece jen atypický, ještě ni-
kdy se nestalo, že by závod musel být pře-
ložen z důvodu špatného počasí. Velkou 
zásluhu na tom má jistě samotná trasa 
závodu – ačkoliv více než 90 procent tra-
ti vede lesem, běží se po asfaltové cestě, 
která slouží především lesníkům, a tudíž 
je relativně dobře udržovaná.

„Podmínky se každým rokem mění 
– od suché varianty, kde se vítězné časy 
pohybují okolo 31 minut, až po sněhový 
a ledový povrch, kdy ti nejlepší dosahují 
časů okolo 35 minut. Další zajímavostí 
je možná i to, že ačkoliv první ročník se 
konal za dávných časů, kdy jediným mož-
ným změřením trasy byla ne zcela přesná 
mapa, dodnes je trasa stejná a měří rov-
ných 10 kilometrů,“ popisuje organizátor 
závodů Tomáš Zdráhal. Kratší pětikilo-
metrová trať je připravená pro juniorské, 
ženské a open kategorie.

Sněžení udělalo z trati skutečnou výzvu
Letošní sněžení udělalo z tratě ze Sva-

tého Kopečka na Posluchov opravdovou 
výzvu pro všechny zúčastněné běžce. 
Nejlépe si s podmínkami poradil Mar-
tin Poklop, orientační běžec startující za 
klub Fortex Ski Moravský Beroun. Stal 
se tak celkovým vítězem i vítězem hlavní 
kategorie mužů do 39 let. Do posledních 

metrů s ním však bojoval Tomáš Bláha 
z AK Kroměříž, který si tak vybojoval 
zlato v kategorii nejmladších veteránů. 
Nejrychlejší ženou se stala zkušená olo-
moucká atletka Petra Kamínková, kterou 
časem na pětikilometrové trati porazil 
pouze junior Šimon Lukašák.  (red)

Trať ze Svatého Kopečka na Posluchov měří přesně 10 kilometrů. Letos startovalo 130 běžců. Foto | JP

PŘIJĎTE FANDIT!

ELITNÍ FÁZE KVALIFIKACE ME U17 VE FOTBALE
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INZERCE

Pohár nadějí přivedl do Olomouce nejlepší judisty 
Zahajovací turnaj s názvem Pohár nadějí 
pořádá již pátým rokem Judo klub 
Olomouc. Vždy bývá bohatě obsazen 
nejlepšími závodníky z Česka, Slovenska 
a Polska. Letošní účast zaznamenala 
rekordních 295 závodníků. Z 34 váhových 
skupin obdrželi olomoučtí sportovci 
13 medailí.

Boje probíhaly ve dvou kategoriích – 
do 18 a do 23 let. Turnaj byl letos ochuzen 
o dva nejlepší judisty domácího klubu Da-
vida Klammerta a Renátu Zachovou. Oba 
byli v době závodů v zahraničí. Klammert 
po úspěšném Grand Prix v Tunisu podnikl 
s mužskou reprezentací cestu do Německa, 
Zachová se s úzkým výběrem reprezentan-
tů vydala do Korejské republiky. 

Z olomouckých řad se turnaje zúčastni-
lo na 20 závodníků. Obzvlášť krásným vý-
sledkem bylo dvojnásobné vybojování zlaté 
medaile Karolíny Kubíčkové, pro kterou se 
jednalo o první závody po těžkém zranění 
kolene. V judu je možné prát se jak se stejně 
starými, tak i se staršími soupeři. Karolína 
to zkusila a vyšlo to. Zlatou medaili získal 
i Adam Vosáhlo, rodák z Karviné a nynější 
člen olomouckého klubu.

,,Pohár nadějí, který vzniká hlavně díky 
podpoře města Olomouce a Olomouckého 

kraje, dostal název podle toho, že se sem 
sjíždí právě ony ,naděje‘, které mohou pro 
české judo něco dokázat. Účastníci této 

soutěže často jezdí do různých koutů světa, 
kde reprezentují naši republiku,“ říká je-
den z organizátorů Adam Suchánek.  (red)

Soutěže se zúčastnil i výběr z české, slovenské a polské reprezentace Foto | HK
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OČKOVÁNÍ

PLAVÁNÍ

VITAMÍNY

TĚHOTENSTVÍ

CVIČENÍ

ZDRAVÉ	KLOUBY

MAMOGRAF

a vybírejte pro sebe i své děti  
příspěvky z nejlepších preventivních programů:

PŘIHLASTE SE K VOJENSKÉ

KONTAKTUJTE  
NÁS

NEBO  
NAVŠTIVTE

naši pobočku v Olomouci nebo nová 
jednatelství v Prostějově a Šumperkuinfo@vozp.cz

DENTÁLNÍ	HYGIENA

MASÁŽE

PÉČE	O	MIMINKO

ROVNÁTKA

ŠKOLA	V	PŘÍRODĚ

STOP	KOUŘENÍ

Právě nyní se můžete registrovat 
k VoZP, čas máte do 31. března!



RADY OLOMOUČANŮM

Našli jste zatoulaného psa? Volejte městské strážníky

Nedílnou součástí práce strážníků Městské policie Olomouc jsou odchyty zatoulaných psů. V roce 2017 strážníci odchytli 
352 a v roce 2016 celkem 376 volně se pohybujících psů. Aby mohli strážníci po odchytu co nejdříve kontaktovat majitele,  
pes by měl mít na obojku nebo postroji štítek s telefonním kontaktem.

Co dělat, když pes uteče:  
• pokud je váš pes čipovaný, kontaktujte Národní registr majitelů zvířat a nahlaste ztrátu,
• kontaktujte nejbližší veterinární ordinace a nemocnice,
• navštivte cvičiště, kluby a místa, kde se schází pejskaři,
• obvolejte místní útulky pro zvířata.
 
Co dělat v případě nálezu psa: 
• kontaktujte Městskou policii Olomouc, strážníci psa na místě převezmou a předají ho do příslušného útulku,
• pokud má pes na obojku kontaktní údaje, zavolejte majiteli,
• pokud se k vám přidal pes a nevidíte majitele, zkuste nejprve chvíli počkat na místě, až poté zvažujte další kroky.
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Sportovní ceny letos ovládli 
fotbalisté a šermířský rod Jurků

V aule Pedagogické fakulty UP Olomouc 
proběhlo vyhlášení ankety nejlepších 
sportovců okresu Olomouc za rok 2017. 
Pro ceny si přišli především zástupci 
Sigmy. Fotbalisté byli vyhlášeni nejlepším 
týmem, trenérem roku se stal Václav Jílek 
a objevem roku stoper Václav Jemelka.

Hlavní cenu ankety v seniorské kate-
gorii jednotlivců obdržel šermíř Jakub 
Jurka, mistr Evropy juniorů a vítěz ev-
ropského šampionátu do 23 let. V mlá-
dežnických kategoriích byly oceněny 
volejbalové kadetky TJ Sokol Šternberk 
a kanoistka Klára Hricová, dvojnásobná 
zlatá medailistka z juniorského mistrov-
ství světa. Mezi zdravotně postižený-
mi sportovci dominoval judista Michal 

Olomouc hostila mistrovství 
v jízdě na veslařském trenažéru 

V pořadí 25. ročník mezinárodního 
mistrovství České republiky a akademic-
kého mistrovství České republiky v jízdě 
na veslařském trenažéru se konalo 18. úno-
ra. Závodit na trenažéru přijelo více než 
500 veslařů s trenéry a doprovodem z Čes-
ka, Slovenska a Rakouska. Akci v Clarion 
Congress Hotelu zahájili handicapovaní 
sportovci a po nich následovali závodníci 
v kategoriích dorostu, juniorů a masters. 
Všichni závodí na trati dlouhé 2000 metrů. 

První medaili pro olomoucký klub, stří-
brnou, vybojovala Pavlína Žižková v hlav-
ní kategorii žen ve velmi kvalitním čase 
6:55,9 min. První tři závodnice se dostaly 
pod magickou hranici 7 minut. Skvělý vý-
kon a osobní rekord předvedl olomoucký 
odchovanec Miroslav Vraštil jun., který 
zvítězil v kategorii mužů lehkých vah. 

Motrinec, bowlingová reprezentantka 
Kateřina Janošcová a tým sportovní 
střelby SK TPS Olomouc.

Ocenění pro funkcionářskou osob-
nost si převzal dlouholetý předseda 
Sdružení futsalových mužstev, bývalý 
volejbalový trenér a funkcionář Mi-
lan Tuháček a Zdeněk Moravec, bývalý 
úspěšný plavec a později ekonom oddílu 
SK UP.

Mimořádné ocenění za dlouholetou 
práci pro sport a tělovýchovu získal Vác-
lav Dobeš, dlouholetý funkcionář klubu 
DHK ZORA Olomouc. Prestižní Cenu 
Drahoše Válka získal Jaroslav Jurka, 
kterého Český šermířský svaz prohlásil 
nejvýraznější šermířskou osobností naší 
země a získal titul šermíř století.  (deš)

Oceňování sportovců má dlouhodobou tradici, letos se jednalo už o 52. ročník Foto | JA

Veslaři absolvují na trenažéru trať o délce 2 km. Svůj výkon sledují na displeji, 
diváci pak na velkoplošné obrazovce. Foto | JS

V elitní kategorii mužů bral zlato Lukáš 
Helešic z pražské Dukly, který byl jedním 
z šesti závodníků, kteří stlačili vítězný čas 
pod 6 minut. Další tři olomoucké medaile 
vybojovali olomoučtí závodníci startující 
v kategoriích masters. Vendula Večeřová 
a Karel Nevřala ve svých kategoriích zvítě-
zili, Jiří Urban bral stříbro.  (red)

www.vkolomouc.cz
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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 nevyužili svůj prostor pro příspěvek.
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MICHAL KREJČÍ (Občané pro Olomouc) 

Kozí ulička – otevřít prosím 

Šel jsem nedávno s  nejmenovaným náměstkem primátora Riegrovou ulicí 
a  tu on pravil: „To je hnus. Podívej na ty pozvracené a  počůrané chodníky i  cestu“ 
a inkriminované místo obešel. Měl pravdu, bylo to otřesné. Řešení přitom existuje, je 
úplně jednoduché a přišli na něj sami občané. Konkrétně obyvatelé domů Kozí uličky. 
Průchod do jedné z nejužších historických uliček města z Dolního náměstí, i sama Kozí 
ul., totiž trpěly stejným nešvarem. Jak v Riegrovce, tak v Kozí, ostatně i leckde jinde, si 
totiž někteří nejmenovaní spoluobčané začasto ulevují od rozličných tělesných tekutin 
a exkrementů. Ulice, chodníky i vozovky pak páchnou, není kam šlápnout, zkrátka nedá 
se po nich chodit. A jaké že je to převratné řešení? Inu, to se začátek takto postižené 
ulice osadí mříží s branou a ta se prostě zamkne. A je to! Močopudné i jiné živly se dál 
nedostanou. Ulice zůstane čistá a  krásná. Stačí přitom zavřít pouze jeden její konec, 
takže případný zájemce má návštěvu ulice svobodně umožněnou a může si ji patřičně 
užít. Obyvatelé domů z předmětné ulice mají od brány klíče a poctivě zamykají, takže 
neprůchozí ulici již navíc nikdo další moc nenavštěvuje (co by tam taky dělal) a je klid. 
Řešením je tedy zaslepení postižených ulic a přístup z jednoho volného konce, kterým 
se do ulice vchází i vychází. 

Pochopitelně, je to absurdní. Přesto přesně tento postup prosadili obyvatelé Kozí, 
a to jako řešení problému se znečišťováním „jejich“ ulice. Město, respektive magistrátní 
úředníci, s tímto opatřením souhlasili, a tak stav, který trvá léta, byl nedávno posvěcen 
tabulkou na zamřížovaném ústí Kozí uličky s textem: „Vstup umožněn z ulice Purkrabské“. 
Zřejmě tato cedulka byla poslední kapkou, která spustila iniciativu s  názvem: „Kozí 
ulička – otevřít prosím“, kterou můžete nalézt na facebooku a podpořit její petici na 
webu e-petice.cz. Pro úplnost dodávám, že pozemek Kozí ulice je v majetku města, má 
statut veřejně přístupné místní komunikace a dle dostupných informací nebylo žádným 
rozhodnutím státní správy omezeno či upraveno její veřejné užívání. 

Otevření Kozí ul. je zapotřebí spojit s  opatřeními, která povedou k  eliminaci 
nežádoucích jevů, jež by opět způsobily její znečišťování a poškozování. Může se jednat 
o  instalaci intenzivního osvětlení průchodu z  Dolního náměstí (např. na fotobuňku), 
osazení bezpečnostních kamer či zvýšení kontrol městské policie (a  přijatelné je 
v tomto případě i zamykání ulice v nočních hodinách). Obdobně lze postupovat i jinde, 
třeba i v Riegrově ulici, osazovat mříží ji přece nebudeme. A také je třeba uklízet, uklízet 
a uklízet, neboť špinavé město se nelíbí nám ani turistům.

TOMÁŠ PEJPEK (ProOlomouc) 

S odvahou a profesionálně

Průzkumy říkají, že Olomoučané bydlí v  Olomouci rádi. Pochopitelně, Olomouc je 
výjimečně krásná a  nabízí nadstandardní služby od škol, přes zdravotnictví po širokou 
nabídku kultury a sportu; přitom si do určité míry zachovává výhody maloměsta, kde je 
všude blízko.

Uplynulé roky zvýšily atraktivitu Olomouce. Namátkou otevření Arcidiecézního muzea 
(2006), Olomoucký půlmaraton (od 2010), rozvoj kvalitní gastronomie či ubytování (loni 
třeba stylový hotel Miss Sophie´s), pro veřejnost atraktivní univerzitní Pevnost poznání 
(2015), kulturní centrum Divadla na cucky či coworking Vault 42 pro kreativní profesionály 
(2017). Olomouc vede i ve výstavbě bytů. Rozvíjí se různé podoby angažovanosti (Ololoď, 
Zaparkuj, Dobré místo pro život, Ride2sCOOL, Vánoce pro všechny a mnoho dalších). 

Je ale těžké zbavit se pocitu, že co se týká základních služeb občanům a rozvoje města, 
přešlapujeme na místě. Spravilo se Dolní náměstí a Denisova, zateplují se školy, kupují se 
tramvaje; to jsou ‚domácí úkoly‘ každé obce. V mnoha oblastech ale město musí pořádně 
zabrat. Nejen, aby bylo město „uživatelsky příjemné“, ale aby městské systémy (jako 
například parkování a informování občanů) dobře fungovaly a vládlo dodržování pravidel.

Je potřeba řešit dopravu. Za uplynulá desetiletí se mimo výstavby části obchvatu 
nezměnila základní komunikační kostra Olomouce, přitom setrvale narůstá objem 
dopravy. Východní tangenta se připravuje 20 let. Chybí dopravní propojení, která by 
odlehčila obydleným částem města. Olomouc má vysoký podíl hromadné dopravy, ale 
infrastruktura – koleje, tramvajové depo – vyžadují naléhavě peníze. Podfinancované 
jsou neviditelné inženýrské sítě i mnohem viditelnější parky a městská zeleň. Špatně je 
dostupná Fakultní nemocnice, stav Třídy Svobody či Masarykovy třídy je ostuda. Symbolem 
bezradnosti je Tržnice a staré autobusové nádraží, kde stačí použít běžné postupy užívané 
v Evropě a vybudovat chybějící náměstí a dopravní uzel s budovami ve spolupráci města 
a soukromého kapitálu. 

Nejde jen o peníze a o ‚tvrdou‘ infrastrukturu. Zateplování škol je potřebné, ale pro 
budoucnost dětí je hlavní kvalita vzdělávání v městských základních školách. Pro velké 
i malé Olomoučany by měly být dostupné (i finančně) sportoviště a tělocvičny. Školy či 
knihovny mohou hrát větší roli jako místní centra. Jen zčásti se zatím uplatňuje potenciál 
odborníků i místních iniciativ z univerzity.

Co je třeba ke změně olomoucké ospalosti? Znát priority, nebát se důrazně hájit 
veřejný zájem i ve střetech, mít nejen vizi, ale i profesionalitu.

MIROSLAV BEHRO (KSČM) 

Regulační plán či Viladomy  

Na prosincovém zastupitelstvu se řešil regulační plán Lazce, který byl podle názoru 
občanů z této lokality špatně zpracován a z toho důvodu se vytvořila i petice, která byla 
řádně předána.

Já sám jsem navrhoval stažení těchto bodů, z  jednání zastupitelstva a  předělaní 
celého regulačního plánu, dle připomínek právě občanů Lazcí. To se nepodařilo, protože 
bylo málo kolegů zastupitelů, kteří mě v tomto chtěli podpořit.

Tedy došlo přímo k  jednání o  těchto bodech, diskuze byla hodinová a  koalice se 
snažila najít řešení na projití tohoto regulačního plánu a  to hlavně z  důvodu, aby 
mohl dostat spolek Jitro dotaci na opravu kotelny na ulici Dlouhá. Protože pokud by se 
regulační plán neschválil, zůstala by stavební uzávěra a dotace by nebyla poskytnuta. 
Navrhoval jsem, že dotaci může dát samotné město, když se kupují pozemky kolem 
zimního stadionu potažmo i  Sigma Olomouc a  to za sumy, které mnohonásobně 
převyšují tuto částku na dotaci spolku Jitro, ale opět neprošlo. Chci zdůraznit, že spolek 
Jitro děla opravdu záslužnou práci. Nicméně se nám podařilo, že se regulační plán 
schválil s výjimkami a doufejme i s předěláním na základě právě připomínek občanů 
z Lazcí. Termín je do 30. 6. 2018. Samozřejmě i nadále budu tuto věc sledovat.

Co se týká projektu Vila domů Demlova, tak tam zatím krajský úřad ještě 
nerozhodnul. Pouze vydal, že zahajuje přezkumné řízení na již vydané stavební 
povolení na tři rodinné domy, u kterých je již realizována hrubá stavba.

Na Odbor koncepce a Rozvoje byla předána žádost na změnu územního plánu právě 
v této lokalitě.

Bylo k ní připojeno i cca 440 podpisů. Tato žádost o změnu půjde do zastupitelstva 
v červnu 2018, do březnového zastupitelstva se bohužel nestihne zpracovat a předložit 
radě.

Na závěr mi, vážené paní a  slečny, dovolte, abych Vám, jménem celého klubu 
zastupitelů za KSČM v  Zastupitelstvu města Olomouce, předal symbolickou kytičku 
k Vašemu březnovému svátku. Přejeme Vám úspěšný rok plný splněných přání, hodně 
zdraví a  osobní pohody. Ty skutečné kytičky Vám k  Mezinárodnímu dni žen rozdáme 
právě 8. března dopoledne na Horním náměstí a okolí.
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Operu Apollo et Hyacinthus … tajenka …  můžete slyšet 18. května v  rámci Olomoucké muzejní noci a  hlavně  
27.–29. července na Olomouckých barokních slavnostech.  Tajenku křížovky zasílejte do 22. března 2018 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. Nezapomeňte uvést jméno a celou 
adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemůžeme výhru odeslat. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu 
obce bydliště v příštím vydání magazínu. Tajenka z minulého čísla: přípravnou proceduru. Vylosovanou výherkyní je Iva Minaříková z Olomouce.

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

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 22. 3. 2018, distribuce 9. 4. 2018.

INZERTNÍ MANAŽEŘI
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Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě Olomouc- 
kých 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, po-
sílejte na e-mailovou adresu redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 28. března. Do předmětu elektronické zprávy uveďte  
„Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

 I Horní náměstí letos bylo bílé. Snímek z února zaslal Zdeněk Chupík.

Armáda odchází, chrámy zůstávají. Poslední zbytky po Sochorových kasárnách v Šantově ulici. Snímek zaslal Jaroslav Lešanský. 

Zaměstnanci technických služeb nepracují jen na zemi. U dopravního hřiště byli v korunách stromů. Při údržbě zeleně je 
zachytila Jana Dvorská. 

Atmosféru obnoveného Olomouckého masopustu, kdy průvod masek prošel Olomoucí a na Horním náměstí se konala 
zabijačka, zachytila věrná čtenářka Jaroslava Kubová.
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Legenda ve výrobě kuchyňských spotřebičů 
MORA MORAVIA hledá šikovné ruce 
mužů a žen na nové montážní linky
v Mariánském Údolí u Olomouce.

Těšit se můžete na spoustu benefi tů 
– příspěvky na dopravu, výběr ze sedmi 

jídel v naší jídelně, odměny na dovolenou 
a Vánoce nebo pět týdnů dovolené.

Tel.: 585 167 600, e-mail: personalni@mora.cz 

HLEDÁME

ŠIKOVNÉ

RUCE

www.pracemora.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto Hégr, a. s. 
Hněvotínská 658/54a 
779 00  Olomouc 
Tel.: 585 758 321 
www.auto-hegr.cz

Auto Hégr, a. s. 
Jesenická 2839/1b 
787 01  Šumperk 
Tel.: 583 301 007 
www.auto-hegr.cz

NOVÝ  VŮZ U AUTO HÉGR 
  SE SLEVOU AŽ 50 000 Kč.
        Platí pro vozy ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Rapid
     při výkupu vašeho vozu na protiúčet a fi nancování 

u ŠKODA fi nancial services.

rapidAfabia_1888x130.indd   1 20.02.2018   10:00:34
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