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Vlastníci památek mají možnost 
žádat o dotaci na jejich obnovu
Vlastníci nemovitostí, které se nachází v městské památkové rezervaci Olomouc, mají i letos možnost žádat o poskytnutí státní dotace z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019. Dotaci poskytuje Ministerstvo kultury ČR spolu se statutárním 
městem Olomouc. 
Dotace je určena na památkovou obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové rezervace Olomouc a současně jsou zapsány ve Státním 
seznamu nemovitých kulturních památek (státem chráněné památky). Dále je třeba splnit následující podmínky: 

• obnova musí probíhat podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, a zákona 
č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona);

• dotace se poskytuje pouze na tu část obnovy, která bezprostředně souvisí s památkovou podstatou objektu (např. obnova střechy, fasády, statické 
zajištění, restaurátorské práce) a proběhne v daném kalendářním roce;

• obnovu je třeba dostatečně připravit, tak aby mohla být v roce 2019 včas zahájena (nejpozději do poloviny října 2018 musí být k obnově vydáno 
závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce a také souhlas k udržovacím pracím nebo stavební povolení apod.)

• majitel se na obnově musí podílet minimálně 40 % nákladů pro příslušný rok, přičemž dotace je poskytnuta zpětně formou dodatečného příspěvku 
na provedené práce.

Žádosti o poskytnutí dotace je možno podávat do poloviny října na Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Formulář 
žádosti je na stránkách města: http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/formulare.
Povinné přílohy k žádosti jsou:

• specifi kace prací a co nejpřesnější odhad nákladů (u akcí, jejichž celkové náklady v příslušném roce 
přesáhnou 1 mil. Kč, je nutno doložit položkový propočet zpracovaný projektantem);

• kopie rozhodnutí vydaného Odborem památkové péče Magistrátu města Olomouce;
• kopie stavebního povolení, případně souhlasu s udržovacími pracemi apod.;
• plná moc v případě zastupování, je-li více spoluvlastníků;
• fotodokumentace současného stavu památky, celku i její obnovované části.

Další informace žadatelům poskytne:
Ing. arch. Petra Růžičková
Odbor koncepce a rozvoje MmOl, Hynaisova 10, tel. 588 488 400, e-mail: petra.ruzickova@olomouc.eu 

www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/mpr-olomouc/dotace-mpr.
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EDITORIAL

Léto budiž 
pochváleno

Vážení spoluob-
čané, milí Olomou-
čané, začaly nám 
prázdniny – nejob-
líbenější část roku 
pro všechny žáky, 
studenty a učitele. 
Ale ani ostatní ne-
přijdou zkrátka, protože léto a letní pohoda 
jsou pro všechny. 

K létu neodmyslitelně patří voda. A dalo 
by se říci, že vodní motiv spojuje i sochy, 
které poprvé toto léto zdobí město v rámci 
festivalu Sculpture Line. Žraločí ploutev ve 
Smetanových sadech, chobotnice v jezírku 
nebo dvojice ponorek na Zbrojnici se mohou 
stát oblíbenými cíli procházek Olomoučanů 
či návštěvníků. K vodě můžete vyrazit na 
Poděbrady, do aquaparku nebo k moři. A po-
kud pojedete do Chorvatska, vězte, že tam 
máme partnerské město Makarska, plné 
vstřícných lidí, kteří Olomouc znají i z vlast-
ní zkušenosti.

I přátelství patří k létu. Právě s přáteli či 
rodinou se v letních měsících setkáváme při 
tolik populárním grilování. Vězte, že specia- 
lity si na grilu můžete připravit sami v rozá-
riu a botanické zahradě nebo se můžete ne-
chat obsloužit na terase pavilonu A olomouc-
kého výstaviště. Je to takový hezký způsob, 
jak si v létě připomenout, že výstaviště Flora 
je s námi už šedesát let. 

A pokud v létě zatoužíte po kultuře, může-
te si ji v Olomouci užít dosyta, stačí si vybrat. 
V červenci to jsou každodenní Olomoucké 
barokní slavnosti v jedinečném prostředí 
konviktu, v srpnu pak festival Shakespea-
rovské léto v podání Divadla Tramtarie nebo 
Moravské divadelní léto v režii Moravského 
divadla.

Zkrátka léto, nejkrásnější roční období, 
budiž pochváleno!

Pěkné počasí vám přeje 

 Antonín Staněk
 primátor statutárního města Olomouce
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Centrum města ozdobily květiny
Tradice velkých květinových výstav na 
výstavišti Flora začala už v roce 1958. 
Zahradnická výstava s názvem Flora 
Olomouc se ale konala poprvé v roce 1967. 

Výstavy se konaly v lichých letech, v sudých 
je pořádala Bratislava. 

Areál výstaviště ve Smetanových sadech má 
celkovou výstavní plochu 4395 m2. 
 
Pavilon A byl koncipován jako květinový 
skleník. Sloupy z pohledového betonu 
znázorňují kmeny stromu a trubková 
konstrukce střechy evokuje jeho větve. 
Postaven byl v letech 1956 –1966. 

Sbírkové skleníky Výstaviště Flora Olomouc 
patří svým rozsahem i bohatostí sbírek 
k největším v České republice. Skleníky 
zabírají plochu kolem 4100 m2, z nich je 
veřejnosti přístupno 3040 m2.   

V rozáriu se nachází druhá největší sbírka 
růží u nás. Od června do září zde kvete více 
než 2000 keřů růží téměř 400 odrůd.

Nejstarší pamětnicí olomouckých parků 
je 130letá oranžerie, která se brzkým 
dokončením rekonstrukce opět probouzí 
k životu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Historické centrum a jeho Horní náměstí zkrášlily květinové pyramidy v červenobílých barvách. Deset pyramid osázených pelargoniemi a surfiniemi již druhou letní 
sezonu oživují centrum města a letos navíc připomínají 100. výročí vzniku Československé republiky. Stejnou barevnou kombinaci pak mají i květiny na sloupech ve-
řejného osvětlení na Dolním náměstí. Na svém místě by květinová výzdoba měla vydržet až do října. Foto | PS

Owensboro: město sebevědomých projektů a silného partnerství 

www.flora-ol.cz

Delegace z Olomouce měla možnost prohlédnout si město, navštívit Brescia University, Riverport, kulturní centrum RiverPark Center, Bluegrass muzeum a setkat 
se i s místními hasiči.  Foto | archiv

Olomouc a Owensboro si připomínají 
čtvrt století od začátku spolupráce. Nej-
vzdálenější partnerské město v americkém 
státě Kentucky se za tu dobu proměnilo 
v sebevědomé město, které dokáže za- 
ujmout turisty a nezapomíná přitom na své 
silné vazby s Olomoucí. 

„Čtvrt století partnerství obou měst 
prokázalo, že spolupráce má skutečný smy-
sl a jasný obsah,“ vyzdvihl při své květnové 
návštěvě města Owensboro primátor An-
tonín Staněk. V bilančním projevu v Con-
vention Center vyjádřil poděkování všem, 
kteří se na spolupráci dosud podíleli, i těm, 
kteří ji budou dále rozvíjet. „Prostor na ko-
operaci a inspiraci v mnoha oborech je stá-
le značný,“ uvedl s přesvědčením primátor. 

Téměř šedesátitisícové Owensboro, za-
sazené v malebném ohybu mohutné řeky 
Ohio, se proměňuje především v poslední 
době, kdy federální vláda a místní samo-
správa daly základ významné revitalizaci 
a modernizaci veřejného prostoru přímo 
na břehu řeky. Unikátní projekt repre-
zentují zbrusu nový park, jedno z nejlep-
ších dětských hřišť v USA, prostranství 
pro hudební produkce, hotely, kongre-
sové centrum i nově budované unikátní 

muzeum bluegrassu. „Je zajímavé sledovat 
a porovnávat, v jakých dimenzích mohou 
v Owensboro oživovat veřejný prostor a za-
pojovat řeku do života města,“ reagoval 
primátor při prohlídce nábřeží. 

Owensboro je proslulé pro svou skvě-
lou pohostinnost a přátelskost, což pod-
trhují právě i pětadvacet let trvající silné 

vazby s Olomoucí. Na čtvrtstoletí vzá-
jemného partnerství se podílí nejen sa-
mosprávy obou měst, ale i představitelé 
veřejných institucí, škol, stovky studentů 
a především desítky nadšených dobro-
volníků zapojených do sympatické spo-
lupráce obou měst, která dělí vzdálenost 
7 811 kilometrů.
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Hasiči ve Chválkovicích dostanou novou zbrojnici

INZERCE

RV
18

01
12

8/
02

RV
18

01
33

3/
01

Za drahou 4332/4
796 87 Prostějov
Tel.: 582 360 558
E-mail.: manuspv@manuspv.cz

Život bez překážek

Úspěšná česká firma s dlouholetou tradicí, zabývající  
se výrobou šikmých schodišťových a svislých zvedacích  
plošin a nájezdových ramp pro imobilní osoby,  
hledá v současné době vhodné kandidáty na tyto pozice:

1. Strojní zámečník 

2. Zámečník – svářeč CO2

3. Zámečník – svářeč TIG

Požadujeme: 

a střední odborné vzdělání
a schopnost práce v kolektivu
a praxi v oboru a čtení výkresové dokumentace.   

Nabízíme:

a jednosměnný provoz
a práci na plný úvazek

a nástup dle dohody
a výhodné platové podmínky
a zvýhodněné podnikové stravování + další benefity
Případní zájemci mohou volat  
na telefonní číslo 777 742 265 – Ing. Pavel Kobeda.

Poklepem základního kamene zahájili 
představitelé města stavbu nové hasičské 
zbrojnice ve Chválkovicích. Ta současná je 
kapacitně nedostatečná, a navíc ve špatném 
technickém stavu.  Zdejší hasiči musí 
parkovat vozidla v provizorních podmínkách 
s omezeným přístupem, chybí sociální 
zázemí i prostory pro uložení vybavení 
a materiálu. V zimě jim zamrzají vozidla a ve 
zbrojnici se nemají kde převlékat.  To vše se 
teď díky úspěšně získané dotaci a výstavbě 
nové zbrojnice změní. 

S myšlenkou postavit novou zbrojni-
ci přišlo město v roce 2013. Uvažovalo se 
i o rozšíření a dostavbě stávající budovy. 
Protože ale stojí v památkovém pásmu, 
rozhodlo město o výstavbě nového objek-
tu v blízkosti fotbalového hřiště a místní-
ho hřbitova. 

Chválkovičtí hasiči patří k nejvytíže-
nějším a jsou zařazeni v kategorii JPO II 
(s dobou výjezdu do 5 minut). Díky tomu 
bylo možné využít na výstavbu zbrojnice 
finanční prostředky v rámci Integrova-
ného regionálního operačního programu 
EU (IROP). „Díky kvalitně připravenému 
projektu jsme na podzim roku 2017 uspěli 
s žádostí o získání dotace na stavbu nové 
zbrojnice a ani ne po roce začínáme se 

samotnou realizací,“ řekl náměstek pri-
mátora Filip Žáček při poklepu základní-
ho kamene. 

Celkové náklady dosáhnou přibližně 
15 milionů korun, přičemž dotace z IROP 
představuje 90 %, zbylých 10% nákladů 
bude statutární město hradit ze svého roz-
počtu. „Jsem opravdu velmi rád, že jsme 
uspěli se žádostí o zbrojnici ve Chválkovi-
cích. Jedná se tak v tomto volebním období 

již o druhou novou zbrojnici, kterou jsme 
dokázali připravit pro naše dobrovolné 
hasiče. Splácíme tak nejenom chválkovic-
kým, ale všem našim dobrovolným hasi-
čům dluh za jejich dlouholetou obětavou 
práci ve prospěch všech obyvatel města,“ 
doplnil náměstek Martin Major, který má 
odbor ochrany, a tedy i dobrovolné hasiče 
ve své kompetenci.    (red)

Rada města Olomouce na své schůzi kona-
né dne 19.  6.  2018 schválila záměr prodat 
uvedenou nemovitou věc z majetku statu-
tárního města Olomouce formou veřejné 
elektronické aukce. Registrace zájemců 
do elektronické aukce je možná v době od 
22. 6. do 31. 7. 2018 do 15:00 hodin. Elekt-
ronický aukční portál pro registraci zájem-
ců včetně podmínek elektronických aukcí je 
přístupný na internetových stránkách měs-
ta Olomouce.

Nemovitá věc: Část pozemku určeného pro 
výstavbu staveb pro bydlení v  k. ú. Ne-
milany, obec Olomouc o výměře 4 475 m2

Minimální kupní cena: 8 760 000 Kč
Termín aukčního kola: 3. 8. 2018 v 10:00 hodin

ELEKTRONICKÁ AUKCE 

Ke 125. výročí svého založení dostanou hasiči ve Chválkovicích dárek v podo-
bě nové zbrojnice  Foto | PK
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Součástí plánovaných staveb chránících Olomouc před povodněmi je i IV. etapa na jihu 
města. Ta se dotkne i městských pozemků, které jsou pronajaty  zahrádkářské kolonii 
Morava, jejíž část bude zrušena. Pro zahrádkáře má město náhradní řešení.

www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

IV. etapa protipovodňových opatření – zahrádkáři 
dostanou novou lokalitu na Andělské

Zahrádkářská kolonie leží na pravo-
břežní bermě řeky Moravy, což je cca 
50 m široká terasa. Jedná se o nedílnou 
součást vodního toku, jehož koryto je na 
levé straně ohraničeno přirozenou bře-
hovou hranou a na pravé straně svahem 
protipovodňové hráze u ČOV na Nových 
Sadech. Už při pětileté povodni je osada 
zaplavena vodou o hloubce jednoho me-
tru, za stoleté vody pak hloubka dosahu-
je jednoho a půl metru, navíc jde o vodu 
tekoucí v aktivní záplavové zóně. Rych-
lost proudu přesahuje jeden a půl metru 
za sekundu, při dané hloubce zde tedy 
nelze brodit.

„Město podporuje realizaci protipovod-
ňových opatření, jejichž vybudování je ve 
veřejném zájmu a ve prospěch Olomou-
čanů. Zároveň si uvědomujeme význam 
zahrádkářské činnosti. Proto aktivně při-
pravujeme novou zahrádkářskou kolonii 
v lokalitě Andělská vedle Kaprodromu,“ 
uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. 
„Nahradíme tak v plném počtu zahrady 
z rušené části zahrádkářské osady Mora-
va. Pozemky si budou moci i odkoupit a le-
gálně  postavit chatky,“ dodal Jakubec.

Co chce vedení města? 
Pro realizaci protipovodňových opat-

ření (PPO) bude dle Povodí Moravy, s. p., 
nutně rušeno 81 zahrad, které leží mezi 
Moravou a protipovodňovou hrází 
u ČOV. Zbývajících 25 zahrad, jež leží za 
hrází, bude zachováno. Záměrem města 

Definitivní uzavření mostu 
u Bristolu se blíží 
Už na začátku července pokročí práce na 
protipovodňových opatřeních v centru Olo-
mouce do té míry, že bude muset být de-
finitivně uzavřen most v Komenského ulici 
pro veškerou dopravu. Od poloviny května 
tudy jezdí jen autobusy MHD a vozidla IZS, 
od neděle 1. července zde bude veškerý 
silniční provoz ukončen.
Výjimkou v prvních červencových týdnech 
bude pohyb pěších. Chodci mohou ještě po 
určitou dobu původní most využívat. Te-
prve po kolaudaci připravené lávky se pěší 
a cyklisté přesunou právě na tuto náhradní 
cestu přes řeku Moravu. O přesném termínu 
předání lávky do provozu budou Olomou-
čané informováni. 

UZAVŘENÍ MOSTU

je zajistit součinnost v přípravě PPO (tj. 
vůči Povodí Moravy jako investorovi), 
ale i umožnit další činnost zahrádkářům  
v nové lokalitě. 

Z těchto důvodů chce město postu-
povat tak, aby zahrádkáři mohli využí-
vat svoji kolonii až do zahájení samotné 
stavby. Chce také zajistit novou zahrád-
kářskou kolonii v lokalitě Andělská, na 
níž se bude možné přestěhovat s dosta-
tečnou časovou rezervou před zaháje-
ním stavebních prací na IV. etapě PPO 
(tj. s předpokládanou realizací přesunu 
v rozmezí podzim 2019 – jaro 2020). 
Nová kolonie je už připravena po ma-
jetkoprávní stránce, změna v územním 
plánu je ve fázi přípravy. Město chce za-
hrádkářům  přiměřeně kompenzovat i lik- 
vidaci staveb ve stávající kolonii, a to 
převzetím nákladů na jejich odstranění, 
výkupy pozemků a investičními náklady 
na vybudování nové kolonie.

„Z hlediska tvorby a ochrany životní-
ho prostředí ve městě nelze území, kde 
má být čtvrtá etapa realizována, řešit 
jako poldr. Stejně tak prohloubení ko-
ryta Moravy v jižní části města by neza-
jistilo ochranu na 380letou vodu repre-
zentující převedení průtoku 650 metrů 
krychlových,“ objasnil vedoucí odboru 
životního prostředí Petr Loyka.

Zahrádkáři se mohou  
už dnes hlásit o nové zahrady

Rozvržení nové zahrádkářské lokality 
Andělská počítá se zřízením 85 zahrad, 
rozdělených do šesti dílčích sektorů. 
Jednotlivé sektory budou ze strany měs-
ta oploceny a přístup na každou zahradu 
zajištěn samostatnou bránou. Velikost 
jednotlivých zahrad činí cca 250 m2 a je 
zde možné postavit vlastní zahradní 
chatku o půdorysu 5 × 5 m. 

Město se obrací na stávající uživatele 
(fyzické osoby) – tj. zahrádkáře kolonie 
Morava – s nabídkou na budoucí využití 
nové zahrádkářské osady Andělská. Svůj 
zájem o novou zahrádku mohou sdělit 
písemně do 20. srpna 2018 na níže uve-
denou adresu či na e-mail. Včas budou 

Mgr. Michal Krejčí, koordinátor přírodě blízkých protipovodňových opatření
Magistrát města Olomouce, Horní náměstí 583/779 11 Olomouc
telefon: 731 058 206, e-mail: michal.krejci@olomouc.eu

KONTAKT PRO ZAHRÁDKÁŘE

kontaktováni a informováni o dalším 
vývoji.  (red)
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Olomoučané v loňském roce  
recyklovali 170 tun elektrospotřebičů

REZIDENCE U PARKU

Luxusní byty v blízkosti centra

Obyvatelé Olomouce ode-
vzdali v loňském roce k re-
cyklaci 170 366 kilogramů 
starých elektrospotřebičů 
a výrazně tím ulevili život-
nímu prostředí. Vyplývá to 
z certifikátu, který statutární 
město Olomouc obdrželo od 
odpadové společnosti Asekol.

„Díky environmentální-
mu vyúčtování společnosti 
Asekol můžeme nyní přesně 
vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primár-
ních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elektra ušet-
řili ekosystém Země. A také přesně víme, 
o jaké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu,“ uvedl náměstek primátora Aleš 
Jakubec.

7

www.cervenekontejnery.cz

Změny na úseku osobních dokladů 
Od 1. července jsou vydávány občan-

ské průkazy se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem, 
který bude sloužit k elektronické iden-
tifikaci držitele občanského průkazu 
při komunikaci s informačními systémy 
veřejné správy. Přístup k údajům v čipu 
bude chráněn identifikačním osobním 
kódem, který si každý zvolí při převzetí 
dokladu. 

Od 1. července se už nebudou vydávat 
občanské průkazy typu blesk s platností 
na měsíc z důvodu ztrát, odcizení nebo 
rušení trvalých pobytů občanů. Občan-
ské průkazy bez strojově čitelných úda-
jů (tzv. blesk) budou vydávány pouze 
v souvislosti s výkonem volebního práva 

(platnost měsíc) nebo v souvislosti s na-
bytím státního občanství ČR (platnost 
3 měsíce).

Aktuální občanské průkazy, vydané 
před 1. červencem 2018, zůstanou nadále 
platné po dobu v nich uvedenou. Výměna 
se bude týkat pouze občanů, kterým bude 
končit platnost dosavadního občanského 
průkazu. Občané budou moci požádat 
o vydání dokladů ve zkrácené lhůtě. 

Žádost o vydání občanského průkazu 
(OP) nebo cestovního dokladu (CD) může 
občan podat u kteréhokoli úřadu s rozší-
řenou působností (ORP) bez ohledu na 
místo trvalého pobytu. (red)

www.olomouc.eu/zivotni-situace/osobni-doklady

Nové přístaviště pro poznávací plavby 

OLOMOUCKÉ LISTY | AKTUALITY WWW.OLOMOUC.EU

Pro letošní turistickou sezonu provozovatel plaveb po řece Moravě připravil z  důvodu realizace protipovodňových opatření novou trasu nazvanou 
„Poznávací plavby přírodní Olomoucí“. Zázemí pro plavby naleznete nově u „posezení U Vodníka“, které se nachází níže po proudu řeky Moravy, a to 
u čističky na Nových Sadech. 

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Olomouc

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 170 366,22 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
2 258,37 MWh

Úspory vody *
9 857,57 m3

Úspory ropy **
129 524,80 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 2 047,21 t

Úsporu primárních
surovin
79,71 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 464,82 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
132 316 
SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
1 904 776 KM 
V BĚŽNÉM OSOBNÍM 
AUTOMOBILU.

Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti Asekol, s níž Olomouc dlou-
hodobě spolupracuje na recyklaci vytřídě-
ných elektrozařízení. (red)



8 WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC  TÉMA | OLOMOUCKÉ LISTY

Flora letos slaví 60 let, až do listopadu bude svým progra mem bavit nejen celé město

Šedesáté výročí bylo také příležitostí k  vy-
hlášení fotosoutěže. Až do 16. srpna odmění 
výstaviště každý týden autora jedné z foto-
grafií vstupenkami na letní výstavu Flora 
Olomouc a ten také postoupí do finálového 
kola. Vyhodnocení soutěže se uskuteční 
v  rámci letní výstavy Flora Olomouc a  vý-
herce získá dvě vstupenky na velký listopa-
dový koncert.
Otevřete tedy svá fotoalba a zavzpomínejte 
na květinové výstavy a romantiku olomouc- 
kých sadů od roku 1958. Snímky posílejte 
e-mailem na info@flora-ol.cz nebo poštou 
adresu Výstaviště Flora Olomouc, a.s., 
Wolkerova 17, 779 00 Olomouc,  heslo: 
FOTOSOUTĚŽ.

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE

Letošní šedesáté výročí květinových 
výstav Flora Olomouc pocítí i obyvatelé 
Olomouce a její návštěvníci. Výstaviště 
prostřednictvím plenérové výstavy 
a fotosoutěže ukáže svoji bohatou historii. 
Vyvrcholením sezony bude listopadový 
koncert Michael Jackson Symphony 
ve spolupráci s Moravskou filharmonií. 
Největší hity krále popu zazní v jedinečných 
aranžích Martina Kumžáka a jeho 
Moondance Orchestra.

Nejbližší letní etapa výstavy (16. až 
19. srpna) dostala název Rozkvetlá léta 
a bude zpestřena večerem s významnými 
osobnostmi, jež na olomouckém výstavi-
šti zanechaly výraznou stopu. „Flora se 
zrodila právě při letní etapě květinových 
výstav, dnes je to značka, která k Olomou-
ci neodmyslitelně patří a kterou bychom 
i nadále měli rozvíjet,“ uvedl náměstek 
primátora Aleš Jakubec.

Současná plenérová výstava nabízí 
na třech místech ve Smetanových sa-
dech velkoformátové dobové fotografie 
zachycující šedesátiletou historii. Výročí 
výstaviště se projevuje i přímo ve městě. 
Květinový otisk v podobě deseti mobil-
ních nádob ve tvaru pyramid osázených 
sezonními květinami zkrášluje prostory 
Horního náměstí a spojnice mezi oběma 
náměstími je oživena závěsnými mísami 
na sloupech veřejného osvětlení.

Oslavy na Floře  
s kulturním programem

Prázdninový Flora Film fest ve Sme-
tanových sadech nabídne unikátní pro-
jekce populárně naučných filmů s flo-
ristickou tematikou pod širým nebem. 
Říjnová podzimní etapa Flory Olomouc 
(4.–7. října) pak svým pojetím a názvem 
Zemská výstava ovoce a zeleniny naváže 
na původní výstavy, které se před 60 lety 

v Olomouci provozovaly a těšily se velké 
oblibě.

Do společných oslav budou zapojeny 
i mladší generace, a to prostřednictvím 
speciální aplikace 60. „Bude spuštěna 
v září a je určena žákům druhého stupně 

základních škol. Dětem bude zobrazen 
virtuální prostor výstaviště Flora, který 
uživatel tvoří prostřednictvím objektů 
a rostlin, které nakupuje z celého světa. 
Uživatel se stává virtuálním manaže-
rem výstaviště a nejúspěšnější budou na 

Šest a půl tisíce letniček ve třiasedmdesáti druzích a varietách je ukázkou moderní prezentace záhonů. V létě ozdobí okolí pavilonů G a H.  

Plenérová výstava ukazuje historické pohledy na areál výstaviště na třech místech Foto | 2x archiv VFO
V rámci ozelenění města, oslav 60. výročí i výročí našeho státu zanechala Flora svou květinovou sto-
pu také v historickém jádru města na Horním a Dolním náměstí Foto | archiv VFO



náměstka 
primátora 
Aleše 
Jakubce, 
který má 
v gesci 
Výstaviště 
Flora 
Olomouc, a. s.

Do proměny a obnovy výstavi-
ště se v minulých letech hodně 
investovalo. Co čeká Floru v nej-
bližších letech? 

V nejbližší budoucnosti čeká výsta-
viště především obnova historických 
parků a nová koncepční výsadba ze-
leně. V delším horizontu několika let 
to budou také novinky vycházející 
z územní studie dalšího rozvoje Vý-
staviště Flora Olomouc. Součástí této 
studie je mimo jiné i výstavba nové-
ho pavilonu a mnoho dalších nových 
prvků.

Ozývají se občas připomínky ve-
řejnosti, že veletrhy na Floře ne-
odpovídají moderním trendům 
a mění se na tržiště. Jak bude 
vypadat Flora v příštích letech? 

Určitým specifikem Flory Olomouc 
je silná historická tradice, což s sebou 
nese i fakt, že množství návštěvníků 
má nějakou svou představu o tradiční 
podobě květinových výstav. Veletrhy 
se tedy musí měnit natolik citlivě, aby 
neztratily přízeň desítek tisíc těchto 
návštěvníků. V letošním roce se obje-
vily v koncepci hlavní expozice i zce-
la nové prvky, což vyvolalo na jedné 
straně pochvalné komentáře, na 
druhé straně i nespokojenost nepři-
pravených návštěvníků. Podle mého 
názoru je třeba citlivě spojovat tradici 
s novými trendy. Nezůstat na místě, 
ale ani nedělat revoluční a radikální 
skoky. 

Co vy byste popřál Floře k její-
mu jubileu? 

Flora se zrodila právě při letní eta-
pě květinových výstav v srpnu roku 
1958. Dnes je to všeobecně známá 
značka, která k Olomouci neodmysli-
telně patří a o kterou musíme pečo-
vat a nadále ji rozvíjet. Já Floře přeji, 
aby se jí dařilo jak uchovat lesk své-
ho jména a všechnu pozitivní tradici, 
která se k těm desítkám let váže, ale 
aby uměla i nacházet nové cesty a cit-
livě reagovala na nové trendy v za-
hradnictví. Přeji Floře, aby získávala 
stále další a další spokojené návštěv-
níky a fanoušky.

9OLOMOUCKÉ LISTY | TÉMA  WWW.OLOMOUC.EU

TŘI OTÁZKY PRO...Flora letos slaví 60 let, až do listopadu bude svým progra mem bavit nejen celé město

Nově zrekonstruovaná a  rozšířená terasa 
pavilonu A  i  stejnojmenná restaurace nabí-
zí nevšední vyžití. Personál je připraven na 
pejskaře, cyklisty i rodiny s dětmi. Největším 
lákadlem jsou víkendové speciality z grilu.
„Kromě steaků ze všech druhů masa grilu-
jeme i klobásy nebo sýry. Oblíbené jsou ale 
především makrely, které grilujeme každou 
sobotu a dáváme k nim pivo zdarma,“ uvedla 
provozní restaurace A Ludmila Dvořáková. 
Terasa s kapacitou dvou stovek míst je otevře-
na od středy do neděle, vždy od 16:00 hodin.
Populární grilování si ale mohou dopřát 
i Olomoučané, kteří nemají vlastní zahrád-
ku. Gril si mohou pronajmout za dvě stě ko-
run v rozáriu. K němu dostanou za 80 korun 

dřevěné uhlí a  košík s  náčiním na vratnou 
kauci. Gril je nutné předem objednat v info-
centru rozária.   (vf)

LÉTO S GRILEM NA TERASE NEBO V ROZÁRIU

 www.flora-ol.cz

konci školního roku odměněni,“ objasnila 
mluvčí výstaviště Michaela Nováková.

Mezi letní a podzimní etapou se mo-
hou návštěvníci v rámci Dnů evropského 
dědictví 8. až 9. září těšit na komentova-
né prohlídky olomouckých parků včetně 

botanické zahrady a rozária. Procházky 
po stopách historie pro návštěvníky při-
pravují odborníci ze zahradnického úse-
ku výstaviště Flora.  (red)

V rámci ozelenění města, oslav 60. výročí i výročí našeho státu zanechala Flora svou květinovou sto-
pu také v historickém jádru města na Horním a Dolním náměstí Foto | archiv VFO

Archivní snímky dokazují, že výstaviště za 60 let radikálně změnilo svoji po-
dobu Foto | archiv VFO
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Olomouc má místa přátelská  
rodinám – postupně je představíme 
Město Olomouc začalo vyhledávat 
a oceňovat místa, která jsou vstřícná 
k rodinám s dětmi. Systematická podpora 
rodin je už léta dlouhodobým cílem vedení 
města. V polovině května poprvé převzali 
zástupci organizací a spolků, které jsou 
vstřícné k rodinám a dětem, ocenění své 
činnosti. Zároveň město spustilo vyhledávání 
a oceňování dalších míst a zařízení.

Historicky první předávání certifikátů 
pro zástupce míst přátelských rodině se 
odehrálo 16. května na radnici v zasedací 
místnosti primátora. Na základě návrhů 
a podnětů od veřejnosti bylo v prvním 
ročníku vybráno deset zařízení a orga-
nizací, které se různým způsobem staví 
vstřícně k rodičům s dětmi. „Projekt Mís-
ta přátelská rodině je novou prorodinnou 

aktivitou našeho města. Hlavním smys-
lem projektu je pomoci rodičům lépe se 
zorientovat v zařízeních, kde jsou děti ví-
tány, a motivovat provozovatele různých 
podniků, aby se snažili být k rodinám 
s dětmi vstřícní,“ uvedl primátor Anto-
nín Staněk. „Rodiče mnohdy neví, zda 
v tom či onom zařízení počítají i s dětmi. 
Může se jednat například o kavárny, re-
staurace, obchody, ale i úřady, kulturní, 

Navrhněte místo  
přátelské rodině – nominace  

zasílejte do 31. srpna

V příštím čísle Olomouckých listů 
představíme první dvě oceněné 

organizace:  
Amazonie a Aquapark Olomouc

V prvním ročníku získaly  
certifikát tyto organizace:
Sluňákov – centrum ekologických 
aktivit města Olomouce
Family point Olomouc
RC Heřmánek
Family Office Olomouc
Centrum pro rodiny s dvojčaty 
a vícerčaty
Kavárna V Lese 
Caffe Opera 
Človíčkov – Galerie Moritz, 
Amazonie 
Aquapark Olomouc

OCENĚNÉ ORGANIZACE 2018

volnočasová a další zařízení, která jsou 
svým přístupem a vybavením vstřícná 
dětem,“ upřesnil náměstek primátora La-
dislav Šnevajs.

Na setkání byli přítomni zástupci všech 
deseti nominovaných organizací a zaříze-
ní. Organizace od města obdržely certifi-
kát – místo přátelské rodině, k tomu navíc 
i jako poděkování drobné dárky. 

V současné době je už možné na-
vrhovat další organizace do druhého 
ročníku udělování certifikátů, a to do 

31. srpna. Následně proběhne hodno-
cení navržených organizací dle stanove-
ných kritérií. Více informací k místům 
přátelským rodinám je na speciál-
ním webu na odkazu www.prorodinu.
olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/ 
mista-pratelska-rodinam. (red)

 www.prorodinu.olomouc.eu

Certifikáty organizacím přátelským rodině předali primátor Antonín Staněk a  jeho náměstek Ladislav Šnevajs. Na snímku ředitel oceněného olomouckého  
aquaparku Dalibor Přikryl. Foto | BM

Také veřejnost může navrhovat místa a organizace přátelská rodině. Na snímku oceněná kavárna. Foto | Archiv kavárna V Lese



Probíhající a předpo-
kládané uzavírky na 
území statutárního 
města Olomouce 
v měsíci červenci

2.–26. 7. 2018 úplná uzavírka ul. Havlíčkova
2.–20. 7. 2018 úplná uzavírka ul. Šubova
9. 7. – 7. 8. 2018 úplná uzavírka ul. Zeyerova 
a Nezvalova
2. 7. – 10. 8. 2018 částečná uzavírka  
ul. Zeyerova a Křižíkova
Do 31. 8. 2018 úplná uzavírka ul. Dobnerova, 
Stupkova, Na Chmelnici
Do 9. 7. 2018 částečná uzavírka  
ul. Jungmannova a Hálkova
Do 13. 7. 2018 úplná uzavírka ul. U Pazderny
Do 20. 7. 2018 úplná uzavírka ul. Na Rybníčku
Do 31. 8. 2018 částečná uzavírka  
ul. Jablonského
Do 31. 7. 2018 úplná uzavírka ulice Keplerova
Do 16. 7. 2018 úplná uzavírka ul. Pešinova
Do 30. 9. 2019 úplná uzavírka ul. Sokolovská, 
Na Letné, Husova, Nábřeží

UZAVÍRKY 

www.dopravniinfo.cz
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ZEDNÍK   |   BETONÁŘ
Požadovaná kvalifikace 

• Vyučen v oboru
• Spolehlivost a zručnost
• Řidičský průkaz skupiny B
• Znalost stavebních výkresů
• Zkušenosti s prací se šamotem výhodou

Náplň práce 
• Vyzdívání zdiva ze šamotových cihel/průmyslových 

pecí, cementářských linek/
• Odlévání žárobetonu do bednění, torkretace  

žárobetonu

Co nabízíme
• Zázemí úspěšné a zavedené firmy na trhu
• Dobré mzdové podmínky odpovídající kvalifikaci  

(plat 22 000 až 28 000 Kč)
• Týden dovolené nad rámec ZP, stravné a odměny  

dle zásluhy
• Práce montážního typu po České republice  

i v zahraničí
• Termín nástupu dle dohody

Kontaktní osoba 
Ing. Vladimír Janisch
telefon +420 602 752 449, e-mail janisch@teplotechnadis.cz 

TEPLOTECHNA DIS s.r.o.
Litovelská 553/26, 779 00 Olomouc

Nabízíme dobře placenou práci v České republice ale i v zahraničí!!! 
Jde o tyto pozice: 

www.teplotechnadis.cz
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V roce 2030 bude ve městě více  
pěších, cyklistů a hromadné dopravy

O  více než pět procent by měla v  roce 
2030 poklesnout individuální automobilová 
doprava v Olomouci. Růst by měla takzvaná 
udržitelná doprava – MHD, cyklodoprava 
i pěší docházka. Předpokládá to plán udrži-
telné městské mobility, který na svém po-
sledním zasedání schválili zastupitelé v ma-
ximalistické variantě.

„Plán udržitelné 
městské mobility je 
vypracován podle zá-
sad metodiky západ-
ních zemí s důrazem 
na lidské hodnoty 
a spokojený život 
obyvatel ve městě, který je výrazně ovliv-
ňován způsoby dopravy a jejich možnost-
mi,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš 
Jakubec.

Tento strategický plán pomohl Olomou-
ci odhalit silné i slabé stránky v městské 
dopravě a parkovacích prostorech a vy-
tvořit optimalizované řešení veřejného 
prostoru a ulic. Maximalistická varianta 
počítá v dlouhodobém časovém horizontu www.spokojena.olomouc.eu

s investicemi přes pět miliard korun. Pe-
níze budou směřovat do technické infra-
struktury. Počítají například s budováním 
záchytných parkovišť P+R na okraji města, 
s vybudováním nové tramvajové i autobu-
sové vozovny nebo s asi stovkou kilometrů 
cyklostezek či cyklopruhů.

„Velký důraz při 
zpracování tohoto plá-
nu byl kladen na deba-
tu s veřejností. Kromě 
rozsáhlého průzkumu 
dopravního chování 
to bylo i několik ve-
řejných projednání 
a workshopů,“ dodal 

náměstek Jakubec.
Mezi cíle plánu udržitelné mobility pa-

tří zvýšení dopravní a sociální bezpečnos-
ti, snížení negativních vlivů dopravy na 
obyvatele a životní prostředí, zlepšení do-
stupnosti a atraktivity veřejné, cyklistic-
ké a pěší dopravy a zajištění ekonomické 
a energetické udržitelnosti dopravy. (red)

 ” Velký důraz při 
zpracování tohoto plánu 

byl kladen na debatu 
s veřejností.
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Sokolská po rekonstrukci by měla být bez 
sloupů. Město chce dohodu s vlastníky 

O zřízení věcných břemen pro ukotve-
ní trakčního vedení a přípojek pro veřej-
né osvětlení bude radnice jednat s vlast-
níky nemovitostí v Sokolské a přilehlých 
ulicích. Město i architekt se chtějí vyva-
rovat „lesa“ sloupů. Rekonstrukce ulic je 
nutná kvůli špatnému stavu technických 
sítí a vybudování tramvajové smyčky. 

„Chápeme, že se jedná o zásah do 
vlastnických práv, proto budeme nabízet 
i finanční náhradu za zřízení ukotvení 
nebo elektrické přípojky. Platba je po-
děkováním za vstřícnost při spoluvytvá-
ření příjemného veřejného prostranství 
ve městě,“ objasnil náměstek primátora 
Aleš Jakubec.

V lokalitě ulic Sokolská, Zámečnická, 
U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodár-
ní se jedná přibližně o 150 služebností. 
Radnice ale prostřednictvím odborné 
firmy osloví všechny vlastníky nemovi-
tostí v dotčeném území. „Předpokládá-
me, že využijeme hlavně stávající kotvy, 
a jen v nezbytných případech počítáme 
s osazením nových. Případný nesouhlas 
by ale znamenal osazení značného počtu 
sloupů trakcí a veřejného osvětlení do 
ulic a tím by mohlo dojít ke znehodnoce-
ní čistého řešení celého prostoru,“ dodal 
náměstek Jakubec.

Fakultní nemocnice zavádí nový parkovací systém
Největší zdravotnické zařízení v kraji 
spustilo ve zkušebním provozu 
nový parkovací systém. Ten by měl 
být vstřícnější k návštěvníkům, 
aby mohli parkovat na kterémkoli 
volném místě v areálu. Zaměstnanci 
FN Olomouc budou muset využívat 
především pro ně vyhrazená 
parkoviště. 

Další důležitou změnou je způsob 
úhrady parkovného. Parkovné už od ři-
dičů nebude vybírat obsluha při výjezdu, 
zaplatit bude nutné v parkovacích au-
tomatech. Nemocnice testuje nový sys-
tém od 4. června, ostrý provoz zahájí na 
podzim.

„Uvědomujeme si, že pro pacienty a ná-
vštěvníky není vždy jednoduché v areálu 
zaparkovat. A vzhledem k tomu, že neu-
stále usilujeme o zkvalitňování našich 
služeb, chystáme opatření, která by jim 
měla usnadnit parkování v blízkosti jed-
notlivých klinik a oddělení. Zaměstnanci 
budou mít vyhrazená parkoviště tak, aby 
místa parkovací plochy v blízkosti klinik 
a oddělení byla k dispozici právě pro pa-
cienty,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice 
Olomouc Roman Havlík. 

O volném počtu parkovacích míst na 
centrálním parkovišti pak budou řidiče 
informovat tabule na vjezdech do areálu.

Přestože dojde k zásadní změně vjez-
dového a parkovacího systému, cena par-
kovného ve FN Olomouc zůstane stejná. 

Za vjezd do areálu a první půlhodinu ři-
diči zaplatí 5 korun, za další půlhodinu 
zase 5 korun a za každou další hodinu 
pak 10 korun. (red)

www.parkovani.fnol.cz

Důvodem úpravy veřejného prostoru 
těchto ulic je doplnění tramvajové větve 
z ulice 8. května přes Zámečnickou do 
Sokolské ulice s odbočením na obě stra-
ny, což odpovídá také požadavku územ-
ního plánu města. Tato smyčka bude 
využívána jako rezerva při výlukách, 
nehodách nebo odklonech tramvajových 
linek. Dalším důvodem je nutná rekon-
strukce kanalizace.

Kromě zkvalitnění sítě MHD je zá-
kladním cílem chystané rekonstrukce 
vytvoření kvalitního uličního prostoru, 
uvolnění místa pro pěší a zároveň za-
chování co největšího počtu parkovacích 
míst.  (red)

V ulici by mělo být co nejméně sloupů nesoucích trakční vedení Foto | AJ

Evropské dotace  
podpořily 39 projektů

Nákup nových tramvají a bezemisních 
vozidel pro městskou hromadnou do-
pravu, modernizace tratě v ulici 1. máje, 
nové učebny či energetická opatření na 
základních a mateřských školách, stavby 
cyklostezek, ale i obnova Rudolfovy aleje 
nebo oprava radnice. To jsou nejúspěš-
nější podpořené žádosti o dotace z Ev-
ropských strukturálních fondů na území 
města Olomouc. V programovém období 
2014-2020 bylo podáno na čtyři desítky 
žádostí. Pro statutární město Olomouc 
byla v tomto plánovacím období vydána 
rozhodnutí o přidělení dotace na více než 
600 milionů korun z programu Integro-
vané teritoriální investice (ITI) Olomouc-
ké aglomerace.

„Blíží se konec roku 2018, který je dů-
ležitým milníkem stávajícího plánova-
cího období. Aby naší Olomoucké aglo-
meraci nebyly kráceny dotace, je třeba 
doložit vyčerpání zhruba třetiny finanč-
ních prostředků ze 4,4 miliardy, které 
jsou pro náš region vyčleněny,“ komen-
tuje vážnost situace náměstek primátora 
Ladislav Šnevajs, zodpovědný za čerpání 
dotací z Evropské unie.

Radní do budoucna počítají s čerpá-
ním dotací z ITI na stavbu tramvajové 
trati na Nové Sady a Povel nebo na bezba-
riérové úpravy ve městě.  (red)



Každý z více než deseti tisíc sloupů ve vlastnictví města má 
už dnes vlastní štítek žluté barvy s unikátním číslem, které ur-
čuje jeho přesnou polohu. „Štítky 
slouží jako takzvané body zá-
chrany neboli Emergency point 
a znamenají velkou pomoc pro 
jednotlivé složky integrovaného 
záchranného systému i pro osoby 
v tísni. Díky tomuto systému je 
možné rychle a přesně lokalizo-
vat, kde se osoba v tísni nachází,“ 
objasňuje náměstek primátora 
Martin Major. Systém lze ale vy-
užít i jako orientační pomůcku 
pro turisty, čemuž napomáhá 
jednoduchá internetová mapa 
s lokalizací označených sloupů. 
Pokud by se někdo stal svědkem 
nehody nebo potřeboval pomoc, 
stačí na tísňové lince sdělit číslo na sloupu a podle digitální 
mapy dokážou dispečeři volajícího přesně lokalizovat. 

Pomocí očíslovaných sloupů navíc mohou lidé hlásit třeba 
poruchu osvětlení nebo jiné nedostatky v místě, kde se štítek 
nachází. Pracovníci odboru ochrany navíc připravili veřejně 
přístupnou mapu s lokalizací štítků, kde si každý sám může vy-
hledat konkrétní sloup a jeho přesnou lokalizaci. 

Mapu, kterou naleznete na adrese http://ochranaobyvatel.
olomouc.eu/uvod/mapy/mapa-poulicni-osvetleni, může veřej-
nost samozřejmě využívat bez omezení. Podkladem při hledání 
je klasická mapa či ortofotomapa.  (red)
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Štítky na sloupech  
pomáhají lidem s orientací
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Ve městě vznikají tři nová hřiště a jedno se opravuje
Čtyři dětská hřiště v souhrnné hodnotě 
2,4 milionu korun budou od léta sloužit 
olomouckým dětem. Tři z nich procházejí 
modernizací a budou dokončena v červnu, 
jedno zcela nové budou děti využívat od 
července.

Radní města schválili opravu dět-
ských hřišť v lokalitách ulic Na Vozovce, 
Jílová a Synkova. Malé i odrostlejší děti 
se dočkají nově vybavených venkovních 
hracích ploch. „K těmto třem hřištím, 
která procházejí celkovou rekonstrukcí, 
přibude ještě jedno zcela nové v Ječmín-
kově ulici v Holici,“ uvedl náměstek pri-
mátora Aleš Jakubec. 

o výběru lokalit pro obnovu vychází 
město z požadavků komisí městských 
částí, správců hřišť a podnětů veřejnos-
ti. Kromě pravidelného investování do 
rekonstrukcí vybraných lokalit město 
v rámci celoroční průběžné údržby jed-
notlivé herní prvky hřišť drobně opravu-
je a jedenkrát ročně prochází jednotlivá 
hřiště certifikovanou bezpečnostní kon-
trolou,“ konstatoval investiční náměstek 
primátora Filip Žáček.

V projektové přípravě už jsou zadaná 
dětská hřiště a sportoviště na příští rok. 
Nově vznikne hřiště v Černovíře, re-
konstrukce pak čeká hřiště v Kmochově 
a v ulici V Hlinkách. V parku Malého Noe 
v Neředíně bude vybudováno sportoviště 
s venkovním fitness a v Droždíně doplní 
hřiště nové sportovně-hrací prvky, které 
vytvoří zázemí pro místní hasiče.  (red)

až 2 miliony ročně1,5 
hřišť za 9 let51

Do rekonstrukcí dětských hřišť in-
vestuje město každoročně zhruba 1,5 až 
2 miliony korun. V letech 2009–2018 
prošlo rekonstrukcí 51 lokalit dětských 
hřišť a sportovišť. „Při rozhodování www.prorodinu.olomouc.eu 

Obnova hřišť se plánuje podle požadavků komisí městských částí, správců hřišť i podnětů veřejnosti. V ulici Na Vozovce jsou herní prvky pro děti už od 3 let Foto | AJ
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Představujeme partnerské město Makarská
Makarská je se svými 13 tisíci obyvateli 
sice největším městem na Makarské 
riviéře, ale nejmenším partnerským 
městem Olomouce. Toto město, které 
je na seznamu nejnavštěvovanějších 
turistických destinací na Jadranu, žije 
cestovním ruchem už celé století a je díky 
tomu nositelem i několika turistických 
cen. První zmínka o Makarské pochází 
z roku 1502. 

K významnějším památkám patří go-
tické a barokní kostely, benátská kašna 
a především františkánský klášter z po-
čátku 16. století s bohatou knihovnou 
a unikátním Malakologickým muzeem 
(sbírka mušlí a lastur ze všech světa-
dílů). Hlavním lákadlem je pro turisty 
nádherná příroda, čisté moře a překrás-
né výhledy z okolních hor. 

Spolupráce v oblasti  
umění a cestovního ruchu 

První kroky spolupráce mezi Olomoucí 
a Makarskou navázali umělci obou měst. 
V létě 2015 se Unie výtvarných umělců 
Olomoucka představila soubornou vý-
stavou v tamní městské galerii. V dubnu 
2016 do Olomouce zavítala oficiální de-
legace z Makarské u příležitosti verni-
sáže reciproční výstavy. Ředitelé hotelů 
a agentur cestovního ruchu zároveň při-
pravili prezentační večer v hotelu Flora. 
Zástupci olomoucké radnice byli pozváni 
na oslavy „Dny Makarské“ v říjnu 2016. 
Při této příležitosti se podepsalo memo-
randum o přátelství, jehož podstatou je 
napomoci spolupráci mezi oběma městy. 
Tu nadále rozvíjí Unie výtvarných uměl-
ců Olomoucka, která opakovaně vystavu-
je díla olomouckých umělců v Makarské.

V červnu 2018 olomoucká veřejnost 
mohla u příležitosti Svátků města zhléd-
nout výstavu významného akademického 
malíře Igora Dragičeviće. 

fotbalové akademie se jednalo o možnos-
ti účasti trenérů na mezinárodní 

konferenci v Makarské. 
Významnou roli ve sbližová-

ní obou měst sehrálo bezespo-
ru Velvyslanectví Chorvatské 
republiky v ČR. Velvyslankyně 
Ines Troha navštívila Olomouc 
opakovaně, např. v souvislosti 
s prezentačním večerem věno-
vaným otázkám rekonstruk-
ce jihoslovanského mauzolea 

v Bezručových sadech. Olomouci jako 
jednomu z vybraných českých měst byla 
věnována „kraslice od srdce“ jako projev 
přátelství mezi našimi národy. Obří ve-
likonoční vejce je po dobu těchto svátků 
pravidelně vystavováno na Horním ná-
městí. (red)

Obě města sbližuje  
i sport a návštěvy delegací

První kontakty byly navázá-
ny mezi fotbalovým dorostem 
obou měst a chystá se také vý-
měna běžců v rámci 1/2mara-
tonu. Zajímavé nápady o mož-
nostech spolupráce vznikly 
v oblasti zdravotní záchranné 
služby, která v Makarské ne-
jen v létě zachraňuje lidské 
životy zejména českým turis-
tům. Město Makarská se v prosinci 2017 
prezentovalo na olomouckých vánočních 
trzích. U příležitosti této návštěvy se 
oficiální část delegace seznámila s me-
todami třídění odpadu a s vybavením 
olomouckého hasičského záchranného 
sboru. Na setkání se zástupci Regionální 

Makarská se stala oblíbeným místem turistů z celé Evropy v první polovině 20. století. Oblasti se proto začalo říkat Makarská riviéra.

Letecký pohled na město Makarská Foto | 2x archiv města Makarská
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Tramtarie opět připravila Shakespearovské léto
Už potřetí zahraje v létě olomoucké 
Divadlo Tramtarie open air. Oblíbený 
festival Olomoucké shakespearovské léto 
proběhne od 3. do 8. srpna v prostředí 
parkánu bývalého jezuitského konviktu 
na Univerzitní ulici. Tramtarie na festivalu 
uvede hned čtyři své inscenace, komedii 
Po stopách něžného muže, Kabaret nahatý 
Shakespeare, stand-up Herci Na ležáka 
a černou komedii Divoké historky.

Open air divadelní festival Olomoucké 
shakespearovské léto 2018 navazuje na 
předchozí dva úspěšné ročníky festivalu, 
které sklidily obrovský divácký ohlas. V le-
tošním roce bude festival delší, bude trvat 
6 dnů a divákům nabídne kromě osvědče-
ných letních hitů i další novinky. 

Novinkou v programu bude letní ko-
medie Divadla Tramtarie Po stopách něž-
ného muže, kdy se parkán Uměleckého 
centra promění v plovárnu. Komedie bude 
uvedena v pátek 3. a sobotu 4. srpna od 
19:00 hodin.

Bude i nahatý Shakespeare 
Festival, stejně jako každý rok, nabídne 

také veleúspěšný Kabaret nahatý Shake-
speare, který je základním kamenem festi-
valu. Kabaret má za sebou přes 100 repríz 

INZERCE

a je stále divácky vyhledávanou komedií. 
Shakespeare se hraje v neděli 5. a pondě-
lí 6. srpna v 19:00 hodin. Dalším bodem 
programu bude divácky oblíbený večer 
plný originálních stand-up výstupů Herci 
Na ležáka, který Divadlo Tramtarie pravi-
delně pořádá ve spolupráci s Moravským 
divadlem Olomouc. Hercům Na ležáka je 
věnováno úterý 7. srpna od 19:00 hodin, 
večerem provází Marek Zahradníček.

Závěr festivalu patří novince, absurd-
ní komedii Divoké historky prestižního 
režiséra Filipa Nuckollse. Na festivalu se 
představí ve středu 8. srpna ve 20:00 ho-
din. Diváky čeká šest minipříběhů ze ži-
vota úplně normálních lidí, kterým jedno-
ho krásného dne úplně normálně rupnou 
nervy. 

Program také pro děti a rodiny
Nabídka festivalu bude letos poprvé roz-

šířena o produkci pro rodiny s dětmi. Ty se 
mohou těšit na nejnovější pohádku Princ 
Bajaja a na legendární pohádku O pračlo-
víčkovi. Odpolednímu programu pro děti 
je vyhrazena sobota 4. srpna a pondělí 
6. srpna od 16:00 hodin. Vstup je zdarma.
 (red)

www.divadlotramtarie.eu

3. 8., 19:00  Po stopách něžného muže / letní komedie
4. 8., 16:00  Princ Bajaja / pro děti
4. 8., 19:00  Po stopách něžného muže / letní komedie
5. 8., 19:00  Kabaret nahatý Shakespeare / kabaret
6. 8., 16:00  O pračlovíčkovi /pro děti
6. 8., 19:00  Kabaret nahatý Shakespeare /kabaret
7. 8., 19:00  Herci Na ležáka / stand-up 
8. 8., 20:00  Divoké historky / absurdní komedie

Olomoucké shakespearovské léto
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PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:
OBRÁBĚČ SOUSTRUŽNÍK CNC 

znalost čtení strojírenských výkresů, praxe 2 roky
HORIZONTÁŘ CNC  

programování v systémech Heidenhein, Siemens, praxe 2 roky
PALIČ CNC, STROJNÍ, RUČNÍ  

platný paličský průkaz, praxe 2 roky
TRYSKAČ STROJNÍ 

znalost čtení strojírenských výkresů, praxe 2 roky
POMOCNÝ ZÁMEČNÍK   

znalost čtení strojírenských výkresů
MONTÉR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ  

práce ve výškách, ŘP sk. B, praxe v oboru zámečník, klempíř
PŘÍPRAVÁŘ LAKOVNY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ  

praxe v oboru 2 roky, ŘP sk. B
SVÁŘEČ  znalost čtení strojírenských výkresů,  

platné svářečské oprávnění, praxe 2 roky
ZÁMEČNÍK  

znalost čtení strojírenských výkresů, praxe 2 roky
KUCHAŘ/KA  

praxe v oboru 1 rok
ČÍŠNÍK/CE 

praxe v oboru 1 rok (možnost ubytování)
VŠEOBECNÁ ÚČETNÍ  

znalost účetnictví, mzdy, roční výkazy, praxe 5 let

Nabízíme:
pevné výplatní termíny, ubytování v nové firemní ubytovně, 

zvýhodněné stravování, nástup možný ihned

Žádosti doložené životopisem zasílejte poštou nebo e-mailem
e-mail: romana.nesetova@hopax.cz, tel.: 585 342 316, 602 714 875

Nádražní 106, 784 01 Červenka
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Prázdninovéopáčkoangličtiny ! ComPassl 1 týden, 3 hodiny denně !_.
různé termíny i pokročilost J A z v K o v Á š K o L A
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REZERVUJ | NAKUPUJ | DARUJ   

LEVNĚ | RYCHLE 

Mamma Mia: Here We Go Again! © 2017 Universal Studios

Mamma Mia: Here We Go Again! © 2017 Universal Studios

INZERCE

Moravské divadelní léto během prázdnin
nabídne několik představení pod širým nebem
Letošní divadelní sezona skončila, ta nová 
odstartuje až v září. S herci Moravského 
divadla Olomouc se však můžete setkat 
i o prázdninách. A to přímo na scéně pod 
širým nebem. V pátek 24. srpna totiž 
startuje druhý ročník festivalu Moravské 
divadelní léto. Během pěti dnů nabídne 
inscenaci Cyrano z Bergeracu, jubilejní 
sté uvedení Sluhy dvou pánů i hrdiny 
kresleného seriálu Jaroslava Foglara 
Rychlé šípy.

Festival Moravské divadelní léto na-
vázal na přehlídku Olomoucké divadel-
ní prázdniny, kterou Moravské divadlo 
pořádalo od roku 2010 do roku 2015. 
„Loňský úspěch „znovuoživeného“ let-
ního divadelního festivalu prokázal, 
že naše rozhodnutí bylo správné a pro 
kulturní veřejnost Olomouckého kraje 
přínosné. Proto i letos zveme diváky do 
atraktivních lokalit v Olomouci a okolí, 
kde pod letním nebem představíme ně-
kolik úspěšných titulů z našeho reper- 
toáru. Přejme si jen, aby již tradiční 
přízeň diváckou doprovázela i přízeň 

počasí,“ uvedl za pořádající Moravské 
divadlo ředitel Pavel Hekela.

Přehlídka začne v pátek 24. srpna 
uvedením populárního muzikálu Noc na 
Karlštejně v prostorách fortu Křelov. In-
scenace v režii Dagmar Hlubkové je v re-
pertoáru Moravského divadla již šest let 
a dočkala se open air uvedení na Horním 
náměstí v Olomouci i v areálu šternber-
ského hradu. 

Premiéru pod širým nebem  
zažije v sobotu 25. srpna inscenace  
Cyrano z Bergeracu

Diváci se mohou těšit hned na několik 
překvapení. „V podstatě je třeba insce-
naci kompletně upravit pro daný pro-
stor, a počítáme tak s vydatnou pomocí 
choreografa bojových scén Petra Nůska. 
Mohu zatím prozradit jenom tolik, že 
v Křelově se bude během představení 
střílet z děla,“ upozornil umělecký šéf či-
nohry Roman Vencl, který společně s Mi-
chaelou Doleželovou inscenaci režíroval.

V neděli 26. srpna se festivalový pro-
gram přesune do amfiteátru Korunní 

pevnůstky v Olomouci, kde oslaví sté 
uvedení populární komedie Sluha dvou 
pánů. 

Hostem Moravského divadelního léta 
bude soubor Slováckého divadla z Uher-
ského Hradiště, který v pondělí 27. srpna 
přiveze na Korunní pevnůstku inscenaci 
Rychlé šípy – titul s úspěchem uváděný 
už od roku 2000. Inscenaci režíroval 
Robert Bellan, jenž před dvěma lety spo-
lupracoval s olomouckou činohrou na 
černé komedii Poručík z Inishmoru. Le-
tošní přehlídku uzavře v úterý 28. srpna 
repríza inscenace Cyrano z Bergeracu. 
Všechna festivalová představení budou 
začínat ve 20:00 hodin.

Vstupenky na jednotlivá představe-
ní lze od 1. června zakoupit v pokladně 
Moravského divadla nebo v informačním 
centru v podloubí olomoucké radnice, 
případně on-line na webu Moravského 
divadla. Amfiteátr v areálu Korunní pev-
nůstky pojme až 600 návštěvníků, v Kře-
lově je více než 400 míst k sezení.   (red)

www.moravskedivadelnileto.cz 
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Olomouc se letos poprvé 
podílí na sochařském festiva-
lu Sculpture Line, během nějž 
jsou nyní tři sochy instalovány 
ve veřejném prostoru. Dvě ve 
Smetanových sadech, jedna na 
nádvoří Zbrojnice. Jejich auto-
ry jsou Viktor Paluš, Jaroslav 
Chramosta a Jaroslav Koléšek. 
Festival představuje výtvarné 
objekty předních domácích 
i mezinárodních tvůrců v uli-
cích, parcích či jiných speci-
fických místech. Záměrem je 
ozvláštnit a obohatit veřejný prostor.

„Město tak dává prostor umělcům, 
kteří vystavují přímo v jeho plenéru. 
Umístěním soch do veřejného prosto-
ru dáváme obyvatelům a návštěvníkům 

města nová témata k diskuzi, vybídneme 
je zároveň na chvíli zpomalit, zastavit 
se a vnímat i jiné věci, než jen sledování 
svého vlastního směru a cíle,“ uvedl při 
instalaci soch primátor Antonín Staněk.

Město podpořilo festival 
částkou tři sta tisíc korun. 
„Vzhledem k transportu, 
umístění či pojištění velkých 
uměleckých artefaktů je tato 
suma adekvátní,“ konstatoval 
vedoucí oddělení kultury Ra-
dim Schubert. Podle něj všech-
ny tři instalace Chobotnice, 
Sharkfin a Triton zatraktivní 
park i univerzitní knihovnu 
a její nádvoří na Zbrojnici. 
„Věřím, že se tyto skulptury 
stanou i vyhledávaným cílem 

turistů či lidí se zájmem o kulturní dění,“ 
dodal Schubert.

Všechny tři instalace budou v Olomou-
ci k vidění do konce září. Festival byl ofi-
ciálně zahájen v Praze 13. června. (red)
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Knihovna nemění o prázdninách půjčovní dobu

Z PROGRAMU VYBÍRÁME: 

Cesta za pokladem
Až do 20. září se mohou přihlášené pi-

rátské posádky (naši mladí čtenáři) zapo-
jit v oddělení pro děti a mládež v budově 
na náměstí Republiky do prázdninové 
soutěže. Úkoly budou zveřejňovány jak 
v knihovně, tak na webových stránkách.

Zábavná knihovna
Po celé prázdniny si v půjčovní době 

mohou čtenáři pobočky Brněnská vy-
zkoušet úkoly, do nichž se zapojují všech-
ny smysly.

Prázdninový příběh
Šikovné děti mohou popsat svůj nej-

lepší zážitek z prázdnin, ale tak, aby kaž- 
dé slovo začínalo popořadě písmenem 
z abecedy (od A do Z). Na neuvěřitelné 
historky se těšíme do 7. září na adrese  
brnenska.detske@kmol.cz  

Pokud je tento úkol pro ně těžký – pak 
na pobočku Neředín mohou přinést nebo 
poslat (neredin@kmol.cz) svoji prázd-
ninovou povídku ztvárněnou v klasické 
formě.

Povídání s drakem Bodo
Hravé aktivity pro děti od 0 do 6 let 

s rodiči či prarodiči si v rámci celostát-
ní akce S knížkou do života připravily 
knihovnice v oddělení pro děti a mládež 
na náměstí Republiky ve středu 4. čer-
vence v 10:00 hodin. Děti budou hod-
nému drakovi Bodo pomáhat starat se 
o jeho zvířecí kamarády a seznámí se 
s knížkami vhodnými pro svůj věk.

Putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova zve po celé 

prázdniny každou středu od 9:30 do 
11:00 hodin rodiče či prarodiče s dětmi od 
3 do 9 let na Prázdninové putování s po-
hádkou. Připraveny jsou pohádky, hádan-
ky, soutěže, písničky a další překvapení. 
Knihovnice se těší na všechny příznivce 
tříhlavých draků, krásných princezen, oš-
klivých čarodějnic a hloupých Honzů. Stře-
da 11. července je zaměřena na úplně ma-
linké děti s jejich aktivními rodiči v rámci 
programu S knížkou do života (Book start).

Pískování mandal
Vyzkoušet si neotřelou techniku mo-

hou účastníci kreativní dílny, která bude 
probíhat v úterý 17. července od 14:30 do 
18:00 hodin. Nezávisí na šikovnosti, kni-
hovníci vše vysvětlí, k dispozici budou růz-
ně složité šablony mandal a barevné sady 
křemičitých písků. Vytvoření mandaly trvá  
1, 5 hodiny, počet míst je omezen, nutná re-
zervace předem na dospele@kmol.cz nebo 
585 545 123.

VÝSTAVY

Markéta Evjáková – obrazy
Výstava slabozraké autorky probíhající 
v rámci 24. ročníku festivalu Dny umění 
nevidomých na Moravě nabízí až do kon-
ce srpna 2018 na pobočce Jungmannova 
obrazy plné radosti, pozitivního myšlení 
a dětské hravosti. Markéta Evjáková dří-
ve pracovala především uhlem a rudkou, 
dnes díky možnosti zvětšení především 
na počítači. Slavnostní vernisáž v úterý 
3. července v 15:00 hodin doprovodí hudba  www.kmol.cz

v podání Martiny Michailidisové a Radky 
Rozkovcové. 

Fotografická sekce VSM potřetí 
Až do konce září 2018 oživuje budovu 

na náměstí Republiky třetí společná vý-
stava fotografií aktivních členů fotografic-
ké sekce Vlastivědné společnosti muzejní. 

Michala Zothová – Tři směry
Reprodukce děl tří odlišných autorů 

– impresionisty Clauda Moneta, českého 
pohádkového malíře Josefa Lady a nizo-
zemského malíře perspektivních paradoxů 
M. C. Eschera – nabízí do srpna výstava 
Michaly Zothové na pobočce Brněnská.

Knihovna města Olomouce zachovává stávající půjčovní dobu, a protože děti mají prázdniny, otevíráme pro ně navíc dětské oddělení na 
náměstí Republiky i dopoledne (9:00–11:00 hodin). Neobvykle bude zavřeno pouze v sobotu.

Obří žlutá chobotnice v jezírku ve Smetanových sadech je dílem Viktora Paluše Foto | PK

Festivalové sochy oživily městské parky a univerzitní Zbrojnici
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Festival Colores Flamencos Olomouc oslaví 10. výročí

Kulturní léto na zámku v Čechách pod Kosířem 
Kulturní léto na zámku v Čechách pod 
Kosířem 2018 navazuje na úspěšné 
akce pořádané v zámeckém areálu 
v předchozích dvou letech, odkdy byl 
zámek poprvé zpřístupněn veřejnosti. 
Na základě velkého zájmu návštěvníků 
a díky podpoře Olomouckého kraje v nich 
chce Vlastivědné muzeum Olomouc, které 
je správcem zámeckého areálu, nadále 
pokračovat. I v letošním roce je tedy 
připravena řada akcí.

Ještě před prázdninami je na 28. červ-
na připraveno romantické představení 
Lenky Filipové v doprovodu smyčcového 
orchestru. O svátcích 5. a 6. července se 
na zámku budou konat oblíbené kostý-
mované prohlídky a 21. a 22. července již 
XI. ročník Josefkolu, letos připomínající 
našeho posledního – byť nekorunované-
ho – krále a císaře Karla I. 

Na 15. srpna je nachystaná proslulá fil-
mová hudební komedie Světáci ve hvězd-
ně obsazené divadelní úpravě a 25. srpna 
se v rámci Hradozámecké noci koná před 
zámeckou oranžérií open air zámecký 
ples ve stylu první republiky. Nejenže 
si budete moct zatančit za doprovodu 
osmnáctičlenného orchestru na hudbu 
30. a 40. let, ale je připraven i bohatý pro-
gram včetně módní přehlídky dobových 
kostýmů filmových hvězd, jako byli třeba 
Adina Mandlová nebo Svatopluk Beneš.

V  pátek 7. září se uskuteční open 
air koncert skupiny Olympic a na sv. 

Václava, 28. září, završí letošní Kultur-
ní léto na zámku Čechy pod Kosířem 
Velkým setkáním Hanáků, kterého se 
bude účastnit přes osm set krojovaných 

členů tanečních i hudebních folklor-
ních skupin.   (red)

www.zamekcechy.cz 

Roztančená olomoucká náměstí, fla-
mencové workshopy, koncerty, gastro-
nomické večery a famózní galavečer, na 
kterém vystoupí hvězdy flamencového 
baletu Nuevo Ballet Español z Madridu.  
To všechno je čtyřdenní multižánrový 
festival Colores Flamencos, jehož jubi-
lejní 10. ročník se uskuteční v Olomouci 
ve dnech 26.–29. července. 

Vrcholem festivalu je vždy galavečer 
a ani letos tomu nebude jinak. Tradiční 
a všemi očekávaný Galavečer flamen-
ca se uskuteční 27. července v pavilo-
nu A na výstavišti Flora. Vášeň je patr-
ně nejpřiléhavější výraz, pokud bychom 
chtěli definovat projekty dvou předních 
španělských tanečníků a choreografů 
Rojas & Rodríguez. A právě díky vášni 
a touze po objevování nových a často 
nečekaných souvislostí vzniklo před-
stavení Titanium. Taneční projekt, 
v němž se poprvé spojilo flamenco s ta-
nečními styly, které vznikaly na ulicích 
velkoměst. Hudební stránku projektu si 
vzal na starost známý skladatel Hector 
Gonzáles Sánchez, jenž je také autorem 

soundtracků k řadě španělských filmů. 
Tento soubor patří mezi nejuznáva-
nější taneční soubory v Evropě a je-
jich představení mají neopakovatelnou 
atmosféru.  

Vstupenky je možné zakoupit v síti Tic-
ketportal, popř. v informačním centru na 
Horním náměstí v Olomouci.  (red)

www.flamencool.cz

Hip hop, break dance a flamenco se na pódiu v podání šesti tanečníků promění v úchvatnou podívanou, podpořenou skvělými hudebníky a stylovým nasvícením
 Foto | archiv pořadatele
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Olomouc rozdala ceny a přijala ocenění z Londýna

Jedenáct ocenění bylo v Arcibiskupském paláci slavnostně předáno olomouckým osobnostem 
a institucím. Cena města byla udělena v oblasti kultury, sportu, vědy a výzkumu, ale i za příklad-
nou péči o veterány. Počinem roku 2017 byla označena výstava, publikace i divadlo a Ololoď. Závěr 
ceremoniálu obstaralo předání ceny od Memorial Scrolls Trust všem Olomoučanům. Foto | JA

Jaroslav Hutka 
Cena města v oblasti kultury
Folkový zpěvák, signatář Charty 77. 
Cena za reprezentaci města a šíření 
demokracie.

Mons. Josef Hrdlička
Cena města v oblasti kultury
Emeritní biskup. Cena za kulturní 
a duchovní povznesení společenského 
a církevního života ve městě.

Jaroslav Jurka 
Cena města v oblasti sportu
Bývalý československý sportovní šer-
míř, držitel titulu šermíř století a Ceny 
Drahoše Válka 2017.

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. 
Cena města v oblasti vědy a výzkumu
Lékař, profesor kliniky zubního lékař-
ství LF UP v Olomouci, jako první v teh-
dejším východním bloku zavedl v roce 
1969 na olomoucké stomatologické 
klinice fixní ortodontické aparáty.

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc. 
Cena města v oblasti vědy a výzkumu
Lékař, dlouholetý učitel Lékařské fakul-
ty UP v Olomouci, v letech 1986–1988 
ředitel FN v Olomouci, přední operatér 
ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc. 
Cena města v oblasti jiné
Historik, emeritní člen katedry historie 
FF UP v Olomouci za zmapování jmen 
všech pohřbených vojáků v památníku 
Jihoslovanům v Bezručových sadech.

Vojenská nemocnice Olomouc 
Cena města v oblasti jiné
Za příkladnou péči o válečné veterány.

Nakladatelství Fontána
Cena za počin roku
Za přípravu a vydání obrazové pub-
likace Milena Valušková Fotografie 
1971–2017.

Mgr. Šimon Pelikán
Cena za počin roku
Za rozvoj cestovního a turistického 
ruchu na řece Moravě.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Cena za počin roku
Za uspořádání výstavy František Jo-
sef I. v Olomouci.

Bc. Jan Žůrek
Cena za počin roku
Za vedení souboru Divadla na cucky 
a za projekt revitalizace objektu a ná-
sledné otevření stálé scény v centru 
Olomouce.

www.cenamesta.cz
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www.kino.zeppelin.cz

V zoo se narodilo jubilejní lvíče
V zoologické zahradě porodila 11. května 
samice lva berberského. Narodila se celkem 
tři mláďata, z nichž však žilo pouze jedno. 

Pavilon šelem byl v tomto období ně-
kolik dní zcela uzavřen a následně zůsta-
la pouze zábrana u ubikace lvů. „Matce 
s mládětem je třeba poskytnout v prv-
ních týdnech dostatek klidu. Na zástěně 
byla umístěna i prosba, aby se nesnaži-
li návštěvníci do ubikace přes zátarasy 
nahlížet. Lvici toto počínání stresovalo 
a hrozilo nebezpečí, že mládě při stěho-
vání do klidnějších koutů ubikace zraní. 
Lvíče je silné a krásně roste. Rodina je už 
pohromadě celá včetně otce a dospělí se 
chodí i slunit do venkovního výběhu,“ po-
psala první dny života malého lva mluvčí 
olomoucké zoo Karla Břečková. V druhé 
polovině června už pravděpodobně do-
jde k odkrytí ubikace a návštěvníkům se 
představí jubilejní 20. odchované mládě 
těchto v přírodě vyhubených lvů. 

Rozmnožování lvů berberských je 
s ohledem na malou genetickou základnu 
velmi složité. V přírodě se již vůbec nevy-
skytují a v zoologických zahradách je jich 
chováno něco přes 80 kusů. „Poslední 
mláďata našeho páru jsme v dubnu 2015 
odvezli do Liberce a od té doby čekali. 

Z jejich již sedmého potomka máme vel-
kou radost a ze všech sil se snažíme, aby 
vše dobře dopadlo,“ dodává k chovu lvů 
Karla Břečková. K chovatelským úspě-
chům u tohoto druhu se k olomoucké 
zoo v loňském roce připojila i zoo Plzeň. 
Chovným samcem je tam Mates, starší 
bratr nynějšího lvíčete, narozený na Sva-
tém Kopečku v roce 2010. (red)

Malé lvíče se narodilo 11. května. Foto | MK

Letní kino na Horním 
náměstí bude zdarma

V červencový víkend od pátku 13. do 
neděle 15. se promění olomoucké Horní 
náměstí na letní kino. V rámci oslav dva-
cátého výročí půjčovny stavebních strojů 
nabídne veřejnosti zdarma oblíbené české 
filmy na velkém plátně s pozadím maleb-
ného historického náměstí.

„Mobilní letní kino do Olomouce zavítá 
v rámci Letního filmového promítání, kte-
ré organizuje Půjčovna strojů společnosti 
Zeppelin CZ. Projekce začíná se setmě-
ním kolem 21:15 a vstup je zcela zdarma. 
Návštěvníci se mohou těšit na filmy Muži 
v naději, Ženy v pokušení nebo Saturnin. 
Kapacita kina je téměř neomezená – kro-
mě připravených laviček je tu dost místa 
k posezení na zemi. Nezapomeňte tedy 
deku a klidně i to, na co zrovna budete mít 
chuť,“ láká na promítání pořadatelka Bar-
bora Zahálková. (red)
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Otevíráme pro Vás novou prodejnu drogerie 
a kosmetiky ve Šternberku a obsazujeme 

tyto pracovní pozice:

MANAŽER MALOOBCHODNÍ 
PRODEJNY – PLNÝ ÚVAZEK

ZÁSTUPCE MANAŽERA MALOOBCHODNÍ 
PRODEJNY – PLNÝ ÚVAZEK

Co Vám můžeme nabídnout:
• NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 10 000 Kč
• Zajímavé fi nanční ohodnocení + řadu fi remních benefi tů (100,- Kč 

stravenky, 500,- Kč příspěvky zaměstnavatele na investiční životní 
pojištění, zaměstnaneckou slevu na drogistické zboží, narozeninové 
poukázky, zapojení do zvýhodněného telefonního tarifu …)

•  Čtvrtletní bonusy
•  Příjemné pracovní prostředí nové prodejny, zajímavou náplň práce
•  Neformální fi remní kulturu s lidským přístupem
•  Zázemí stabilní a prosperující společnosti, propracovaný systém 

vzdělávání, možnost kariérního růstu

Nástup:
•  po dohodě

Pokud vás oslovila tato nabídka a chcete pracovat 
u nás v regionu Olomouc, Prostějov a Přerov, neváhejte 

zaslat svůj životopis na e-mailovou adresu: 
Vladislava.vrbova@pksolvent.cz 

nebo zavolejte na telefonní číslo 731 536 127 
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Jsme stabilní ryze česká společnost působící na dopravním a stavebním trhu od roku 1996.  
Provádíme výstavbu nových dopravních, liniových a kolejových staveb, či rekonstrukci  

stávajících, včetně zajištění jejich údržby. Dále stavíme mosty, umělé stavby,  
inženýrské sítě a průmyslové objekty.

Do našeho kolektivu hledáme nové členy na pozici:
Dělnické profese:

Strojník kráčejícího bagru 
Dělník, traťový montér 

Řidič nákladního vozidla
Tesař, stavební dělník 

THP profese:
Manažer v oddělení přípravy zakázek

Stavbyvedoucí pro mostní a kolejové stavby
Mistr pro mostní a kolejové stavby 

Nabízíme:
Zázemí stabilní české společnosti

Práce na Moravě
Výhodné mzdové podmínky

Po zapracování nárůst hodinové mzdy
Benefitní a věrnostní program

Kontakt: 
Ing. Michaela Volfová, DiS, personální a mzdový referent 

Telefon: 585 757 045, 725 784 223 
E-mail: volfova@ids-olomouc.cz 

www.ids-olomouc.cz
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Milovníci veteránů opět projedou Hanácké okruh

Příběhy pamětníků z celého kraje 
připomenou roky 1948 a 1968

V pořadí dvacátý ročník Hanáckého 
okruhu, soutěže historických automobilů 
a motocyklů vyrobených do roku 
1939 pořádá Středomoravský klub 
automobilistů a motocyklistů Olomouc 
(SKAM Olomouc). Automobily a motocykly 
vyrobené převážně v prvorepublikovém 
Československu budou pro veřejnost 
vystaveny 21. července od 9:30 hodin 
v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech. 

Diváci se mohou zúčastnit soutěže ele-
gance a rozhodnout, který z automobilů 
a motocyklů získá cenu primátora o nej-
krásnější stroj. Kromě všech známých 
československých automobilových zna-
ček, jako Aero, Praga, Škoda, Tatra, Wal-
ter, Wikov a Zbrojovka Brno, se představí 
také zahraniční automobily, jako napří-
klad Bugatti, Bentley, Horch, Chevrolet, 
Ford, Renault, Triumph a další. Zvučná 
jména značek najdou diváci i mezi mo-
tocykly. Kromě našich značek Jawa a ČZ 
budou na Hanáckém okruhu k vidění 
například také Harley–Davidson, Ariel, 
BMW, BSA, Norton, NSU, Zündapp a jiné. 
Jedním z nejzajímavějších exponátů bude 
jistě i autobus Tatra 27, který byl v Olo-
mouci provozován v době okupace. Sou-
kromé muzeum Veteran Arena Olomouc 
vystaví mimo jiné i vzácný první aero- 
dynamický československý automobil 
Wikov 35 – Kapka. Nejstarším vozidlem 
bude Renault z roku 1903.  Posádky, které 
přijedou nejen z celé České republiky, ale 
také ze Slovenska a Německa, ozdobí své 
vozy i dobovým oblečením. K navození 

prvorepublikové atmosféry jistě přispěje 
i Olomoucký Dixieland Jazz Band, který 
bude po dobu výstavy hrát v hudebním 
altánku. 

90kilometrová spanilá jízda
Po vyhlášení nejelegantnějšího auto-

mobilu a motocyklu začnou od 10:45 ho-
din historická vozidla postupně startovat 
do dopolední etapy závodu. Automobily 
projedou trasu do Tovačova, kde budou 
v čase mezi 12:00 a 14:00 všechna vozi-
dla v zámeckém parku vystavena pro di-
váky. Poté se účastníci jízdy vrátí zpět do 

Olomouce. Cíl bude na Horním náměstí 
a vozidla jsou zde očekávána v čase mezi 
16:00 a 17:30. Trasa jubilejního XX. Ha-
náckého okruhu měří 90 km a vede přes 
obce v samém srdci Hané. V některých 
z nich čekají posádky zábavné či vědo-
mostní průjezdní kontroly (Hněvotín, 
Dub nad Moravou, Brodek u Přerova, ná-
kupní centrum Olympia – Velký Týnec, 
Velká Bystřice). Vítězem se však stane 
každý, který se strojem starším více než 
80 let přijede do cíle.     (red)

Dvacátého ročníku závodu Hanácké okruh se zúčastní stovka historických vozidel Foto | JK

Od pondělí 25. června do 8. července 
obsadila Horní náměstí putovní výsta-
va Paměť národa Olo-
mouckého kraje. Rea- 
lizátorem výstavy je 
nezisková organizace 
Post Bellum, konkrét-
ně její olomoucká po-
bočka Paměť národa 
Střední Morava. Skrze 
příběhy patnácti míst-
ních osobností připo-
míná výstava důsledky 
nástupu KSČ k moci 
v únoru 1948 a vpá-
du vojsk Varšavské 
smlouvy do Českoslo-
venska v srpnu 1968. 
Uvedené události měly zásadní dopad 
na život mnohých obyvatel našeho re-
gionu. V tomto roce si také připomíná-
me 100 let od vyhlášení samostatného 

Československa. Demokratického státu 
založeného na myšlenkách T. G. Masary-

ka. Jeho odkaz zůstal 
pro pamětníky, o nichž 
výstava vypráví, vý-
znamnou připomínkou 
základních hodnot, 
pro které mnohdy při-
nášeli oběti. Tyto hod-
noty pak zároveň stojí 
v příkrém protikladu 
vůči komunisty prosa-
zované ideologii, která 
po roce 1948 a také po 
roce 1968 ovládla naši 
společnost. „Jsem rád, 
že na výstavě můžeme 
představit i třeba pří-

běh paní Zdeny Mašínové, dcery hrdiny 
protinacistického odboje Josefa Mašína,“ 
uvedl Petr Zavadil, ředitel pobočky Pa-
měti národa Střední Morava.   (red)

Upozornění odboru památkové péče
Odbor památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí 
nacházejících se na území městské památkové rezervace 
Olomouc, jejího ochranného pásma a ochranného pásma 
kolem kulturních památek areálu Navštívení Panny 
Marie na Sv. Kopečku a bývalého premonstrátského 
kláštera Hradisko (mapy rezervace a ochranných pásem jsou 
dostupné na internetových stránkách http://www.olomouc.eu/
magistrat/odbory-magistratu/odbor-pamatkove-pece/odbor)  
na povinnost zažádat si před provedením stavebních prací nebo 
umístění reklam či zařízení o rozhodnutí odboru památkové péče 
i v případě, že daný záměr nepodléhá souhlasu či ohlášení dle 
stavebního zákona. 

Problematické jsou zejména výměny výplní stavebních otvorů, 
které nepodléhají povolení či ohlášení na stavebním úřadě, 
nicméně je třeba pro jejich realizaci získat rozhodnutí orgánu 
státní památkové péče. V případě porušení této povinnosti 
hrozí v krajním případě sankce ve formě pokuty až do výše 
2 000 000 Kč. Odbor památkové péče věří, že tímto upozorněním 
předejde případným komplikacím, které spočívají v provedení 
nepovolených prací. V případě jakýchkoli nejasností je vhodné 
se obrátit přímo na pracovníky odboru památkové péče a záměr 
předem zkonzultovat.

 www.olomouc.eu

 www.skam.cz
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Prevence se vyplatí - je lepší předbíhat než dohánět

INZERCE
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Před 25 lety se začala v České republice 
systematicky rozvíjet oblast prevence 
kriminality. Dnes je to vysoce odborná 
oblast, která prokázala svou společenskou 
přínosnost. Město Olomouc se jako jedno 
z prvních  zapojilo do těchto aktivit 
a propojilo svoji činnost s neziskovými 
organizacemi a městskou i státní policií. 
Komise pro prevenci kriminality se proto 
rozhodla uspořádat v září odbornou 
konferenci, kde se o svoje poznatky podělí 
s odbornou i laickou veřejností. Zájemci 
o účast se mohou přihlásit už nyní.

„Dnes považujeme za zcela samozřej-
mé, že se naši občané, od dětí až po senio-
ry, dozvídají relevantní informace o mno-
hých rizicích. Když se prevence daří, tak 
to skoro nikdo nevidí, protože je v ulicích 
a v komunitě klid. Což je fajn. Ta stinná 
stránka je, že když vás nevidí, moc si vás 
neváží. Tak proč se nahlas nepochlubit,“ 
říká k důvodu pořádání odborné kon-
ference předseda komise pro prevenci 
kriminality města Olomouce Petr Hroch. 
„Jsou dva rozměry prevence: Prvním je 
finanční. Většina těchto aktivit totiž vy-
žaduje financování z veřejných rozpočtů, 
a proto je nezbytné vykázat jejich účel-
nost. Druhý rozměr je etický. Jakákoli www.prevencesevyplati.cz

preventivní činnost 
vyvolává očeká-
vání, a proto by 
měla vždy nabízet 
pouze tolik, kolik 
dokáže skutečně 
splnit,“ dodává 
manažerka pre-
vence kriminality 
Jarmila Fritsche-
rová. Vyhodno-
cování úspěšnosti 
prevence je vždy vel-
mi obtížné, jedná se 
totiž o měření něčeho, 
co se vlastně nestalo. 

Vyplatí se předcházet  
kriminalitě, závislostem  
i strachu

Hlavním smyslem prevence 
však zůstává jak objektivní mini-
malizace výskytu protiprávní čin-
nosti a sociálně-patologických jevů, tak 
zvyšování subjektivního pocitu bezpečí 
občanů a návštěvníků města. „Lidé se 
mohou cítit bezpečně i v nebezpečných 
situacích a je těžké je přimět k odpověd-
nosti a obezřetnosti a naopak. Např. bez-
domovectví je spíše

nepříjemné 
než nebezpečné. 

Konference proto na-
bídne návod, jak uklidnit 

rozjitřené emoce a najít funkční 
řešení,“ dodává Petr Hroch.
Konference se koná 11. září ve vel-

kém zasedacím sálu Magistrátu města 
Olomouce v Hynaisově ulici. Počet míst 
je omezen, přihlášky jsou k dispozici na 
webových stránkách konference. (red)
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HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občasná práce přes čas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
rozšiřuje svou působnost a hledá 

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

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

Dělejte s námi úspěšné 
Obchodní zástupce, inzertní 

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik
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Dva klokani vtrhli za dětmi do areálu Jitra
Velmi neobvyklou návštěvu zažilo asi osm 
desítek dětí v areálu Jitra v úterý 5. června. 
Na klienty Jitra, žáky Creda a děti ze 
sousední mateřské školy Mozartova 6 se 
sem přišli podívat dva klokani a s nimi také 
surikaty a barevní králíci. 

Dětský den v Jitru nabízel velkou spous-
tu možností: návštěvníci si mohli vyzkou-
šet nové dřevěné prvky na hřišti, určené jak 
zdravým dětem, tak dětem s handicapem. 
„Do programu jsme zařadili také různé 
soutěže, jako například slalom na vozíku 
mezi překážkami, stříkání ruční hasičskou 
stříkačkou na terč nebo hru polybat. Měli 
jsme tady i výtvarný koutek, ochutnávku 
pochutin „naslepo“, ruské kuželky, házení 
na koš, střelbu míčem do branky a další 
aktivity,“ popsala dětský den v Jitru jeho 
ředitelka Anna Taclová. 

Pro všechny děti ale byla rozhodně 
nejatraktivnější součástí programu právě 
návštěva „marketingového týmu“ Zoo Olo-
mouc. „Pro děti to byl naprosto úžasný zá-
žitek, když si mohly samy pochovat jedno-
ho ze dvou klokanů,“ komentovala delegaci 
ze Zoo Olomouc Anna Taclová. 

Kromě všeho již popsaného bylo po ce-
lou dobu připraveno občerstvení, medai-
le z keramické dílny Jitra a pro všechny 
děti také diplomy za vynikající sportovní  
výkony.  (mf)

JITRO Olomouc, o.p.s., poskytuje lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální službu denního stacionáře v bezbariérovém prostředí poblíž centra 
města Foto | DV

Obecně prospěšná společnost Mezi námi, 
zabývající se mezigeneračními vztahy, hledá 
ve spolupráci s  rodinným centrem Heřmánek 
seniory dobrovolníky pro program „Přečti“. 
Program je zaměřen na pravidelné čtení 
v  mateřských školách. Přivádí do školek čtecí 
babičky a  dědečky, kteří děti jednou týdně 
zavedou do říše fantazie a  skrze vzájemný 
kontakt a  předčítání jim pomohou rozvíjet 
slovní zásobu, schopnost soustředit, smysl pro 
stylistiku, představivost i  emoční inteligenci. 
Senioři ze sebe předávají klid a  rozvahu a  na 
oplátku mohou od dětí načerpat energii 
a  dobrou náladu z  nefalšované dětské 
upřímnosti a radosti.
Čtení probíhá pravidelně jednou týdně 20-30 
minut v  předem domluvených mateřských 
školách a  časech. Například v  mateřských 
školách, které jsou v  blízkosti bydliště čtecích 
babiček či dědečků, ve školkách, kam chodí 
jejich vnoučata či děti přátel atd. Kromě 
pravidelného čtení jsou plánována také 
dobrovolná setkávání Klubu pohádkových 
čtecích babiček a  dědečků, která se budou 
konat v prostorách rodinného centra Heřmánek 
v  městské části Olomouc-Holice. Cílem těchto 
setkání by měla být neformální výměna 

Hledáme pohádkové čtecí babičky a dědečky v Olomouci a okolí                                                        

zážitků a zkušeností, vzájemné čerpání motivace, 
zajímavé přednášky atd.
Zaujala vás tato výzva? Ozvěte se na  e-mailu  
rc-hermanek@seznam.cz. Víte-li o někom, kdo 
by byl skvělá pohádková babička nebo dědeček, 
předejte kontakty! 
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Projekt Rodina v klidu díky Snoezelen Olomouc

Dobrovolní hasiči  
i úředníci darovali krev

Ve dnech 15., 22. a 30. května pro-
běhla společná akce Magistrátu města 
Olomouce a transfúzního oddělení Fa-
kultní nemocnice Olomouc na podporu 
bezpříspěvkového dárcovství krve. Akce 
se aktivně zúčastnilo 54 nových i stá-
vajících bezpříspěvkových dárců krve, 
z čehož byla většina prvodárců. Celkem 
bylo odebráno více než 13 litrů krve a do 
evidence přibylo několik desítek nových 
bezpříspěvkových dárců krve. Akci pod-
pořilo a aktivně se jí zúčastnilo i vedení 
statutárního města Olomouce. Nezávisle 
na této akci je již celá řada zaměstnanců 
magistrátu a dobrovolných hasičů aktiv-
ními i mnohonásobnými bezpříspěvko-
vými dárci krve.

Magistrát chce touto akcí všem oby-
vatelům města připomenout potřebu 
bezpříspěvkového dárcovství krve pro 
záchranu životů těch, kteří krev akutně 
potřebují pro své uzdravení.   (red)

Charitní prodejna Dobrodruhá  
dá opět šanci starým věcem

Charita Olomouc otevřela 19. červ-
na v prostorách bývalé kavárny Betreka 
vlastní obchod. Netradiční prodejna se za-
jímavým sortimentem v originálně upra-
vených prostorách vytvoří také prostor 
pro pracovní rehabilitace lidí v nepříznivé 
sociální situaci.  

Projekt obchodu Dobrodruhá se za-
měřuje na podporu životního prostředí 
a pomoc lidem ocitajícím se v nouzi pro-
střednictvím prodeje zboží z chráněných 
dílen, výrobků z recyklovaných materiálů 
a zboží z druhé ruky. Sortiment je tvořen 

vybranými kousky oblečení, módními do-
plňky, knihami, porcelánem, keramikou, 
dekoracemi, hračkami i materiálem pro 
výtvarné tvoření nejrůznějšího druhu. 

„Dobrodruhá neznamená jen nadše-
ní pro krásné, kvalitní a originální věci 
s vlastním příběhem, ale především pří-
ležitost zapojit se do dobré věci a poskyt-
nout tak lidem i věcem druhou šanci. To 
vše s ohledem na kvalitu a životní prostře-
dí,“ přiblížila Barbora Cigánková, koordi-
nátorka centra materiální pomoci Charity 
Olomouc. (red)

Každý z nastávajících rodičů má přesnou 
představu o tom, jak bude své děti 
vychovávat, jak k nim bude přistupovat, 
jak budou s partnerem tvořit úžasný 
rodičovský pár, jak se celý rodinný život 
ponese ve znamení porozumění, klidu 
a pohody. Až daná situace nastane, bývá 
mnoho rodičů překvapených, že je všechno 
jinak. Spolek Povzbuzení proto připravil 
nový projekt Rodina v klidu – Snoezelen 
Olomouc, který pomůže snáze překonat 
různé životní etapy. 

Aktivity projektu se zaměřují na posí-
lení rodičovských kompetencí, podporu 
rodičů při řešení složitých situací pro za-
chování atmosféry pohody a zázemí v ro-
dině, vzájemné aktivní setkávání rodin 
s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením 
a speciálními potřebami, a to jak mezi 
sebou, tak i s odborníky. „Projekt Rodina 
v klidu je ojedinělý svým rozsahem, kom-
plexností aktivit a obsažených informací. 
Při jeho realizaci vycházíme ze zkušeností, 
které jsme získali v minulých letech, a za-
řazujeme do něj aktivity, o které byl mezi 
rodiči velký zájem nebo o které nás sami 
žádali, abychom je uskutečnili. Zaměřuje 

se především na prevenci. Ukazuje se to-
tiž, že je potřeba věnovat pozornost ne-
jen rodinám nefunkčním, ale zaměřit se 
také na podporu rodin funkčních, které 
zajišťují všestranné potřeby pro správný 
rozvoj dítěte,“ uvedla Jana Málková, před-
sedkyně spolku Po-
vzbuzení z. s., a svou 
myšlenku rozvádí 
dál: „Rodiče starající 
se především o malé 
děti jsou v anony-
mitě města i dnešní 
vesnice izolováni a v nastalých krizových 
situacích se velmi těžko orientují. A právě 
díky našemu projektu chceme, aby rodiče 
získali podporu a mohli snáze zdolávat ro-
dičovské a partnerské mety. A pokud je to 
možné, pak ještě lépe – naučit se předchá-
zet vzniku problémů.“

Přednášky, diskuse i setkávání
V rámci projektu čekají zájemce nejen 

přednášky s psycholožkou o tématech 
mezigeneračních konfliktů, potřebách 
dětí v různých věkových obdobích, ale 
i jak vést děti k samostatnosti a odpověd-
nosti, i individuální konzultace a besedy 

s mediátorkou určené pro rodiny prochá-
zející krizí v manželství nebo partnerství. 
„Velký zájem je i o svépomocné skupiny pro 
rodiče, kde mohou dále sdílet svoje kaž- 
dodenní zkušenosti s životem na rodičov-
ské dovolené. Nově zařazenou aktivitou 

projektu, o kterou 
projevili účastníci 
zájem v minulých 
ročnících, je program 
pro děti s poruchou 
pozornosti, soustře-
dění a hyperaktivi-

tou,“ popsala podrobnosti projektu Jana 
Málková.   

Projektu se mohou zúčastnit nastáva-
jící rodiče, rodiny s dětmi (včetně rodin 
s dětmi s postižením a speciálními potře-
bami, pěstouni), matky/otcové na mateř-
ské/rodičovské dovolené, rodiny v krizi, 
děti a senioři. Velkou výhodou je zajištění 
placeného hlídání dětí během programu 
pro rodiče.

Zájemci o jednotlivé aktivity se mo-
hou přihlásit na tel.: 734 549 248 nebo na 
e-mailu info@povzbuzení.cz.   (red)

www.povzbuzeni.cz 

Slavnostní otevření a požehnání nové charitní prodejně proběhlo 19. června Foto | VD
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INZERCE

Olomoučtí veslaři vítězí doma i v zahraničí
Velmi úspěšně pokračují v sezoně mladí 
olomoučtí veslaři. Začátkem června se 
čtveřice dorosteneckých reprezentantů 
zúčastnila v polské Poznani Olympic Hopes 
Regatty.

Dorostenky Lucie Truhlářová a Sára 
Ševčíková zasedly do nepárové čtyřky 
spolu se závodnicemi z Prahy a v mezi-
národním boji zvítězily. Zlatou medaili 
získala i jejich kolegyně Karolína Brázdo-
vá, která jela ve dvojce bez kormidelnice. 
Skifař Filip Snášel přidal do medailové 
sbírky stříbro. Je to skvělý úspěch olo-
mouckého veslování.

Úspěšné medailové tažení pokračo-
valo i v Praze, kde se konal 105. ročník 
Primátorek. Olomoučáci postavili celkem 
šest posádek napříč kategoriemi. Nejvíce 
se dařilo dorostenkám. Sára Ševčíková, 
Lucie Truhlářová, Karolína Brázdová 
a Klára Šolle spolu se skvělou kormidel-
nicí Kateřinou Domesovou projely cílem 
suverénně první, a obhájily tak loňské ví-
tězství. Na druhou příčku dosáhli starší 
žáci Řezáč, Hoskovec, Kratochvíl, Bradáč 
s kormidelnicí Michalčíkovou v morav-
ském společenství. Čtvrtá místa ve finále 
A získala osma dorostenců, kde zasedli 
olomoučtí Snášel s Grivalským, a osma 

žen, ve které startovaly juniorky Hlavá-
čová, Chrbjátová, Zbořilová, Benýšková 
spolu s Žižkovou a kormidelnicí Dome-
sovou. Primátorky poznamenala velmi 

Olomoučtí veslaři bodují na závodech v kategoriích od žactva až po dospělé Foto | PŽ

silná sobotní bouřka, kvůli které byly 
zrušeny závody kategorie masters. Tam 
měli olomoučtí veslaři další dvě želízka 
na medaile.  (red)
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Moravské inzertní noviny...
...patří do každé rodiny!

KDY?

Každé pondělí KDE?
Na novinových stáncích

CO?
Profi t s kulturní 

přílohou
Kdy-Kde-Co

KULTURNÍ TÝDENÍK

MORAVSKÉ INZERTNÍ NOVINY
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Dorost získal titul a bude hrát evropský pohár

INZERCE

Výborná práce fotbalové Sigmy 
v mládežnických kategoriích se pravidelně 
odráží ve výsledcích týmů a právě končící 
sezona nebyla výjimkou. 

Ve své soutěži výběr do 16 let v závě-
rečném kole porazil ostravský Baník 2:0 
a obsadil konečné druhé místo, dobrými 
výsledky se prezentovaly i další výběry. 
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl tým do 
19 let. Pod vedením Augustina Chromého 

získal český titul, přestože ještě pět kol 
před koncem soutěže ztrácel na Spartu 
sedm bodů. Přesto se po posledním kole 
Sigma stala mistrem a v příští sezoně si 
zahraje mládežnickou Evropskou ligu. 
„Jsem pyšný na hráče, že to dokázali 
a společně jsme vydrželi ten tlak, který na 
nás byl,“ uvedl Chromý. 

O vítězi soutěže rozhodovalo až posled-
ní utkání. Sigma svůj duel vyhrála a čeka-
la, jak dopadne Sparta v pražském derby 

se Slavií. Ta zvítězila na penalty a pomohla 
hanáckému týmu k titulu. „Aby se o osudu 
celé sezony rozhodovalo v posledních oka-
mžicích penaltami, tak to jsem ještě ne-
zažil,“ poznamenal zkušený mládežnický 
kouč. „Mám už toho za sebou docela dost. 
S dorostem jsem uhrál už několik titulů, 
stejně tak s žáky. Krásné chvíle jsem si 
užil i u ligového áčka. Podobné drama mě 
přesto dříve nepotkalo. Tohle byla premié-
ra,“ dodal Chromý.  (deš)
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Zabezpečte svůj dům nebo byt před odjezdem na letní dovolenou 

Před odjezdem na dovolenou je nutné myslet i na řádné zabezpečení domů a bytů. Stejnou péči, kterou věnujeme výběru  
dovolené, bychom měli věnovat i zabezpečení našeho bytu či domu, aby nás po návratu nečekalo nemilé překvapení. Proto  
všem, kteří se chystají v následujícím prázdninovém období odjet za odpočinkem, připomínáme několik důležitých rad.

• na svůj odjezd neupozorňujte zbytečně předem (zejména na sociálních sítích), povězte o něm pouze těm, kterým důvěřujete
• cenné věci ukládejte do bezpečnostního trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi
• dbejte na řádné zabezpečení bytu, tzn. kvalitní dveře a bezpečnostní zámky
• na vizitce mějte pouze rodinné příjmení v množném čísle, počet osob a případné tituly pachatele jenom přitahují
• nenechávejte zatažené závěsy či žaluzie
• požádejte někoho známého, aby vám chodil byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku
• pořiďte si fotodokumentaci všech cenných věcí v bytě, včetně jejich výrobních čísel
• pokud je to ve vašich možnostech, vytvořte zdání, že je v bytě přítomna nějaká osoba. K tomu se dá využít elektronické spínací  

zařízení, které lze nastavit tak, že se v určitém čase rozsvítí světla, zapne televize apod. 

www.mp-olomouc.cz

Zpřístupnění školních hřišť o prázdninách
Škola pracovní dny soboty, neděle 

a svátky
ZŠ Demlova 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Helsinská 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Heyrovského 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Holečkova 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Holice 9:00–20:30  9:00–20:30

ZŠ Mozartova 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Rooseveltova 9:00–19:00
/zahrada

 9:00–19:00  
/ zahrada

ZŠ Spojenců 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Svatoplukova 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Tererovo nám. 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Zeyerova 9:00–20:00  9:00–20:00

Půlmaraton v novém rekordu
Devátý ročník Matto-

ni 1/2Maratonu Olomouc 
nese přívlastek rekordní. 
O nové maximum závo-
du se totiž postaral vítěz 
a člen RunCzech Racing 
týmu Stephen Kiprop, 
když zvítězil díky času 
1:00:15. Pozici největ-
ší favoritky potvrdila  
etiopská reprezentantka 
Netsanet Gudeta, soubo-
ji českých mužů kraloval 
Jiří Homoláč. Fantas-
tický výkon v Olomouci 
předvedla Eva Vrabco-
vá – Nývltová, která za-
ostala devět vteřin za svým absolutním 
českým půlmaratonským maximem a to 

olomoucké vylepšila o více než padesát 
vteřin.  (deš)

Kajakáři se ve světovém 
poháru neztratili

Olomoučtí sjezdaři se vydali na první 
kolo světového poháru ve sjezdu na di-
voké vodě, který hostila bosenská Banja 
Luka. Celkem si čeští reprezentanti od-
váží devět cenných kovů a zásluhu na 
tomto úspěchu mají i olomoučtí sjezdaři 
Klára Hricová a Václav Kristek. 

Hricové se letošní mistrovství svě-
ta nepodařilo podle představ, a tak se 
na poslední chvíli rozhodla, že odjede 
na první kolo světového poháru, kde si 
napraví chuť. Kajakářce se to povedlo 
a získala bronzovou medaili. Deblka-
noista Václav Kristek jezdí s pražským 
Filipem Jelínkem. Také v této disciplí-
ně se kanoisté dočkali medaile za třetí 
místo.  (deš)

Pospíšil splnil limity 
na mistrovství Evropy 

V Kolíně proběhlo mistrovství České 
republiky ve vícebojích mládežnických 
kategorií a úspěchy zde slavili také atle-
ti Olomouce. Juniorka Michaela Geise-
lová ziskem 4820 bodů obhájila loňskou 
bronzovou medaili, zaostala pouze za 
dvojicí Jana Novotná, Anna Kerbacho-
vá, které byly nad její síly, přestože si 
Geiselová vylepšila osobní maxima ve 
dvou disciplínách. Úspěšný byl rovněž 
dorostenec Jonáš Pospíšil. Ten v deseti-
boji vylepšil své výkony dokonce v pěti 
disciplínách a také obsadil bronzovou 
pozici, a navíc splnil dva limity pro 
účast na mistrovství Evropy do 18 let. 
 (deš)

Škola pracovní dny soboty, neděle 
a svátky

ZŠ Řezníčkova 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Nedvědova 9:00–19:00  9:00–19:00

Na výše uvedených hřištích a sportovištích  
je možné u správce zapůjčit sportovní potřeby,  
jako jsou míče na basketbal, volejbal, fotbal a házenou, 
hokejky, míčky na stolní tenis či volejbalové sítě.

Hřiště s herními prvky pro předškoláky  
s doprovodem rodičů

Škola pracovní dny soboty, neděle 
a svátky

MŠ Herrmannova 9:00–19:00  9:00–19:00

MŠ Svatoplukova 9:00–19:00  9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova 9:00–20:00  9:00–20:00



Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoli redakce časopisu. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů. Zastupitelé za hnutí ANO 2011 nevyužili svůj prostor pro příspěvek.
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MIROSLAV MAREK  (KSMČ) 

Fatální opomenutí nebo zlý úmysl? 

Poslední jednání ZMO 4.6.2018 projednávalo dvě změny územního plánu. Jednu, tu 
u Šantovky, pečlivě připravil odbor koncepce a rozvoje a byla řádným bodem programu. 
Druhou, v prostoru ulice Na Letné, se snažili do programu prosadit občané, kteří se snaží 
zachránit vzrostlou zeleň podél cyklostezky a chodníku na břehu Moravy proti Klášternímu 
hradisku. Obě tyto změny mají několik společných faktorů. Obě se týkají soukromého 
majetku. Obě se územním plánem snaží regulovat výstavbu na daném pozemku. V obou 
případech je investor projektované výstavby proti této změně. 
Bohužel tím podobnost končí. 

Na podporu první změny územního plánu týkající se pozemku, na kterém chce investor 
postavit výškovou budovu, se zvedla obrovská vlna odporu, do které se zapojili Olomoučtí 
památkáři, kulturní fronta, zástupci Univerzity Palackého, architekti a nejrůznější spolky.

Tato změna územního plánu byla odborem koncepce a  rozvoje Magistrátu města 
Olomouce zpracována a  projednávána, jak to nejrychleji šlo, se zapojením památkářů 
Krajského úřadu a Ministerstva kultury. Odpůrci se sešli v zasedacím sále zastupitelstva, 
a všechny přesvědčovali, jak tato změna poškodí historické panorama Olomouce. Nutno 
podotknout, že se jednalo o přehlídku významných olomouckých osobností.

Druhou změnu se marně snaží již od ledna prosadit občané žijící na Letné. Tato změna 
má také v malém rozsahu omezit investora a vlastníka pozemku. Jejím cílem je zachování 
pruhu vzrostlé zeleně podél cyklostezky a chodníku, které spojují oba konce ulice Na Letné 
v prostoru lávky přes Moravu ke Klášternímu hradisku. Neomezuje investora ve výstavbě, 
pouze odsouvá stavbu naplánovanou až těsně k tomuto chodníku za pás vzrostlých stromů. 
Jinak se nic na celém projektu nemění. Za tuto změnu, která by zajisté prospěla životnímu 
prostředí v této lokalitě, se z významných olomouckých osobností nepostavil nikdo. Odbor 
koncepce a rozvoje návrh na pořízení této změny obdržel v lednu a do dnešního dne s jejím 
zpracováním ještě nezačal. Na jednoduchou otázku, proč se tak doposud nestalo, neuměl 
ani vedoucí odboru koncepce a rozvoje, ani kompetenčně příslušný náměstek na jednání 
ZMO odpovědět.

Nabízí se jednoduchá otázka. Jedná se skutečně o pouhé opomenutí odpovědných 
pracovníků Magistrátu města Olomouce v případě Letné? Nejedná se ve skutečnosti o dvojí 
přístup k  investorům, kde se jednomu snažíme všemi prostředky zabránit v  plánované 
výstavbě, pravda, kontraverzní stavby a druhému se snažíme vytvořit všechny podmínky, 
aby pro danou lokalitu postavil minimálně nevhodně umístěný objekt?

TOMÁŠ PEJPEK (ProOlomouc) 

Městské zastupitelstvo nechce chránit kulturní dědictví

V  olomouckém územním plánu zeje od r. 2016, kdy soud zrušil výškovou regulaci 
v  lokalitě u  Šantovky, díra. Všude jinde ve městě výškové omezení pro novostavby 
platí. Zacelit díru mohla připravená změna územního plánu. Zastupitelé na červnovém 
zastupitelstvu neumožnili v  tajném hlasování změnu územního plánu přijmout. 
Olomoucké zastupitelstvo tím sabotuje ochranu Městské památkové rezervace, kterou 
uplatňuje Ministerstvo kultury, a  popírá programové dokumenty města, například 
nedávno schválený Strategický plán. Protože zastupitelé nenaplnili smysl stavebního 
zákona, budeme žádat o nové projednání.

Pan primátor Staněk v diskuzi před hlasováním otevřel otázku, zda by město nemuselo 
hradit developerovi Šantovky Tower škody. Existuje podivná smlouva o spolupráci mezi 
městem a developerem z r. 2010, které se developer dovolává a hrozí, že jestli mu město 
bude klást překážky, bude po něm vymáhat náhradu škod. Právníci říkají, že není možné 
omezit výkon veřejné správy, kterým je přijetí územního plánu. A dodávají, že rozhodnout 
o  náhradě škody může jen soud. Radnice má zároveň povinnost hájit veřejný zájem, 
kterým je ochrana jedinečné památkové rezervace, či bez zbytečných průtahů přijmout 
změnu zrušené části územního plánu.

Je to obava z  finanční náhrady, která brání zastupitelům hlasovat pro to, aby 
v Olomouci platila pravidla pro všechny stejně? Kauza výškových budov se táhne víc než 
10 let. Ať už vedl radnici primátor z ČSSD nebo ODS, pomáhala radnice developerům, často 
na hraně zákona. Zdá se mi, že to není jen nepochopení kulturní i ekonomické hodnoty 
památek, ale také názor přetrvávající z 90. let: že pravidla obtěžují a úspěšný člověk nad 
nimi vyzraje. Ochraně památek dalo při hlasování přednost 20 ze 43 zastupitelů.

V  dalším bodě zastupitelé nerozhodli o  odpuštění 100 mil. korun Povodí Moravy 
za zábory při protipovodňových úpravách. Pod tlakem, že by Olomouc nemohla čerpat 
dotace, byl přijat podle našeho názoru alibistický Plán udržitelné mobility. Po dvou letech 
od zřízení městské akciovky Správa sportovních zařízení radnice naznala, že stejnou práci 
může dělat Správa nemovitostí.

Urgovali jsme, že od dubnového přijetí deklarace o  vodárenství se nic neudělalo 
a  navrhli jsme uložit Radě přípravu zvláštního fondu, aby se peníze z  vodného dál 
neprojídaly. Usnesení neprošlo, ale práce se v praxi rozběhly. Jednalo se i o zeleni mezi 
Mlýnským potokem a ul. Dlouhou, kde se plánuje „vzdělávací centrum bezpečí“, a podpořili 
jsme občany z Letné, kteří žádají o zachování pásu stromů na nábřeží u lávky k Hradisku. 

DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ  (Občané pro Olomouc) 

Kterak zastupitelstvo rozhodlo-nerozhodlo

Na čer vnové zasedání Zastupitelstva města Olomouce byl zařazen 
dlouho očekávaný bod týkající  se změny územního plánu Olomouce 
v  „lokalitě Šantovka“. Předmětem této změny mělo být nastavení 
v ýškov ých limitů pro stavby, které mají  v tomto území stát. 

Současný územní plán schválilo zastupitelstvo v  roce 2014. Následně 
byla jeho část řešící  tuto lokalitu soudem zrušena, neboť dle názoru 
soudu město nedostatečně odůvodnilo stanovení konkrétních v ýškov ých 
limitů pro tuto plochu. Soudu nevadilo, že jsou v ýškové limity stanoveny, 
vadilo mu jejich nedostatečné odůvodnění.  Rozběhlo se tedy pořizování 
změny územního plánu. 

Po třech letech a  náročném dohadování s  ministerstvem kultur y 
byl návrh změny územního plánu připraven a  předložen zastupitelstvu 
ke schválení.  Vlastník pozemků dotčených změnou územního plánu 
v  průběhu jejího pořizování uplatnil  mnoho námitek, které byly dle 
mého názoru ze strany odboru koncepce a  rozvoje precizně v ypořádány. 
Zastupitelstvo tak mělo nejpr ve za úkol odsouhlasit návrh rozhodnutí 
o  námitkách. Předložený materiál čítal 30 stran odborného textu. 
Zajímavé je, že v  diskusi před hlasováním nev ystoupil  nikdo, kdo by 
řekl,  že námitky byly v ypořádány špatně, nesprávně či  nedostatečně. 
O  způsobu v ypořádání námitek se vlastně vůbec diskuse nevedla. O  to 
více zarážející  bylo, když návrh rozhodnutí o  námitkách nebyl v  tajném 
hlasování schválen a  11 zastupitelů na způsob v ypořádání dokonce 
nemělo žádný názor a v hlasování se zdrželo. 

Tím, že nebylo schváleno rozhodnutí o  námitkách, nemohlo být 
následně hlasováno ani o samotné změně územního plánu. 

Výsledek tedy je,  že ani po třech letech nemáme pro lokalitu v blízkosti 
centra stanoveny v ýškové limity, ačkoliv pro celý zbytek území Olomouce 
stanoveny jsou. Zastupitelstvo si  tak bude muset projednání této změny 
územního plánu zopakovat. Není totiž možné, aby pro celé území města 
platily v ýškové limity s  v ýjimkou jedné jediné plochy. Na mysl se totiž 
může vkrádat myšlenka, zda taková neexistence regulace pouze na této 
ploše není straněním jednomu konkrétnímu vlastníkovi. 
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Alenka v  (1. část tajenky) zázraků přidává speciální představení pod širým  (2. část tajenky) v  přírodním (3. část tajenky) na Konopišti 24. 8. 2018. Tajenku křížovky zasílejte 
do 13. 7. 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. Výherci zašleme 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: TONY 
LINDSAY. Vylosovaným výhercem je: Jiří Večerka z Olomouce.

JANA JURÁKOVÁ   
Telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz
MICHAL NOVÁK   
Telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz
ANNA BAŽANTOVÁ  
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz
MARGITA ŠUTOVSKÁ 
Telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz
KATEŘINA VYBÍRALOVÁ  
Telefon: 604 929 976, e-mail: vybiralova@regvyd.cz

Uzávěrka 23. 7. 2018, distribuce 6. 8. 2018.

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

NAPIŠTE NÁM

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto 
údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.
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Objektivem čtenáře
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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, 
posílejte na e-mailovou adresu redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 30. července. Do předmětu elektronické zprávy 
uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

Pohled z kostela svatého Gorazda zaslal věrný čtenář Pavel Procházka

Na počátku června přijeli letos „na výměnu“ do Olomouce studenti z města Toul (college Croix de Metz). Jejich kolegové z česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia jim návštěvu oplatili koncem měsíce, kdy ve Francii navštívili i Darney, kde 
Raymond Poincaré za přítomnosti dr. Edvarda Beneše oficiálně předal československé armádě vybudované a vycvičené ve Francii československou státní vlajku. Výměna mezi školami bude pokračovat i v příštím roce.  Foto | Olga Vogelová

Květinová výzdoba na Horním náměstí u radnice zaujala i naše čtenáře. 
Vlasta Hrubá nazvala snímek: Kámen a květy

Olomoucký půlmaraton si užily i komiksové postavy. Spidermana na trati zachytil 
Jiří Novotný

Zdeněk Chupík zachytil na svém snímku barokní ohňostroj na Horním náměstí.
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Horimex cars s.r.o.
Týnecká 53, 77900 Olomouc
+420 774 740 852 / www.horimexcars.hyundai.cz

www.hyundai.cz

Z Olomouce až do Paříže 

Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 4,7–6,5 l/100 km, CO2: 106–142 g/km; Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 3,5–6,2 l/100 km, CO2: 92–144 g/km; 
Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 4,2–6,5 l/100 km, CO2: 110–150 g/km

Pohodlně a s veškerým komfortem 
v rodinných vozech Hyundai

Hyundai i10, i20 a ix20.
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