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Nabídka pronájmu nově vybudovaných 
garážových stání v objektu JALTA 
I. P. Pavlova 69, Olomouc od srpna 2018

Správa nemovitostí Olomouc, a.s., 
nabízí pronájem 26 nově vybudovaných 
garážových stání  v objektu JALTA, 
I. P. Pavlova 69, Olomouc – Nová Ulice. 
Pronájem možný od srpna 2018. 
Výše měsíčního nájemného činí 1.000 Kč bez DPH. 

Žádosti přijímáme na bytovém odd. Správy 
nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2, Olomouc. 
Telefon 585 238 106, 585 238 129

Bližší informace na www.sno.cz 
INZERCE

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
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

AKČNÍ NABÍDKA 
NOVÝCH  VOZŮ

ŠKODA FABIA 1,0 TSI/70 kW
Klimatizace, el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, 
mlhové světlomety, malý kožený paket, palubní počítač, 
rádio, centrální zamykání, rezervní kolo, prodloužená 
záruka 5 let/100 000 km

Cena již od 236 000 Kč*. Zákaznická výhoda je  
88 000 Kč. Akce platí do odvolání, a to na skladové
vozy i na vozy do výroby.

ŠKODA RAPID 1,0 TSI/70 kW
Klimatizace, el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, 
mlhové světlomety, malý kožený paket, palubní počítač, 
rádio, centrální zamykání, rezervní kolo, prodloužená 
záruka 5 let/100 000 km

Cena již od 248 000 Kč*. Zákaznická výhoda je  
60 000 Kč. Akce platí do odvolání, a to na skladové  
vozy i na vozy do výroby.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto Hégr, a. s., provozovna Olomouc
Hněvotínská 658/54a
Tel.: 585 758 321, e-mail: prodej@auto-hegr.cz

Auto Hégr, a. s., provozovna Šumperk
Jesenická 2839/1b
Tel.: 583 301 007, e-mail: prodej@sumperk.auto-hegr.cz

www.auto-hegr.cz
Kombinovaná spotřeba a emise 
CO2 vozu ŠKODA FABIA: 
4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

*  Cena platí v případě protiúčtu  
nebo šrotace vozu jakékoliv značky  
a financování ŠKODA Financial Services

zvýhodnění

až 88 000 Kč

Auto Hegr 188x130mm.indd   1 26.07.18   9:57
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EDITORIAL

Olomouc žije 
a mění se

Někdo s nostal-
gií, někdo se zvě-
davostí sledoval, 
jak v červenci den 
po dni mizí jeden 
z nejvíce vytíže-
ných mostů, ten, 
kterému asi žádný Olomoučák neřekne ji-
nak než most u Bristolu. Železobetonová 
konstrukce definitivně padla na dno řeky 
26. července. Jen o pár týdnů se tohle da-
tum minulo s jednadvacátým výročím po-
vodní, kdy i most u Bristolu sehrál svou roli 
v chování ničivé tisícileté vody v Olomouci. 

V červenci v Olomouci rozhodně není 
nuda, avšak zdaleka ne každá aktivita 
má tak destruktivní nádech jako bourání 
mostu. Jen namátkou – zažili jsme závo-
dy dračích lodí, mezinárodní tenisový tur-
naj, barokní festival s několika světovými 
premiérami a další akce. Čeká nás mimo-
řádně atraktivní rocková show v Korunní 
pevnůstce, nejlepší silniční etapový závod 
v ČR, zápas předkola fotbalové Evropské 
ligy či letní divadelní festival. Do olomouc-
ké MHD přibyly nové příjemné autobusy, ve 
výpadu začala další část oprav mauzolea. 
Pořád se něco děje. 

Je fajn porovnat to, co můžeme zažívat 
během léta nyní, s výrazně skromnější na-
bídkou, která tu bývala ve stejném období 
před lety. Olomouc ožila, je aktivní, přitaž-
livá a zábavná a stále více ukazuje, že má 
co nabídnout svým obyvatelům i návštěv-
níkům. Prázdninové letní večery v centru 
Olomouce s plnými kavárenskými a restau-
račními zahrádkami jsou velmi příjemné. 
Ta nepříjemná propast, která odlišovala 
atmosféru v našem městě a v oblíbených 
turistických destinacích před desítkami let, 
je pryč. 

Na začátku jsem zmínil demolici mostu 
u Bristolu. Souvisí samozřejmě s protipo-
vodňovými úpravami řeky, a i když je ne-
příjemná, je potřebná a užitečná. Novému 
mostu, který zde brzy začne vyrůstat, přeju 
desítky let dobré služby a Olomoučanům už 
žádné další trable s velkou vodou. Mějte se 
krásně. 

 Martin Major
 náměstek primátora
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Plavecký bazén má nový tobogan
Olomoucký dopravní podnik 
obsluhuje 298 km autobusových 
linek a 39 km tramvajových tratí 
a ročně přepraví spoje DPMO  
56 milionů cestujících. 

V Olomouci jezdí 78 autobusů 
MHD a 69 tramvají. Z toho jeden je 
služební a tři historické vozy. K tomu 
je zapotřebí 141 řidičů autobusů 
a 95 řidičů tramvají. 

Dopravní podnik letos investoval 
i do modernizace měnírny trakčního 
vedení na třídě Kosmonautů. Položit 
bylo potřeba více než 7 kilometrů 
kabelů a navýšit výkon z 2000 kVA 
na 3300kVA. Náklady přesáhly 
18 milionů korun. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Letní sezonu zahájil olomoucký plavecký stadion s novou atrakcí. Devět metrů vysoká věž nabídne především dětem skluzavku dlouhou 77 metrů se sklonem 11,4 %. 
Nový tobogan je navržen s hlavním důrazem na dlouhou životnost. Stavbě toboganové věže předcházela demolice té původní, jejíž technický stav další provoz ne- 
umožňoval. Důvodem byl havarijní stav konstrukce a vysoký stupeň koroze. Město investovalo do nové věže 25 milionů korun.  Foto | BM

Dlažební kostky z rekonstruované ulice 1. máje  
poslouží ještě chodcům na neředínském hřbitově 

www.dpmo.cz

Čtyři úseky cest na hřbitově v Neře-
díně dostávají během letních prázdnin 
zbrusu nový povrch. Návštěvníky největ-
šího olomouckého hřbitova navíc může 
potěšit, že na chodníky jsou použity kost-
ky, které dříve před rekonstrukcí tvořily 
komunikaci v ulici 1. máje.

„Ústřední hřbitov navštěvuje velké 
množství lidí, mezi nimiž bývá i mnoho 
seniorů. Dobrý stav cest je tedy velmi dů-
ležitý a rekonstrukce potřebná,“ komen-
toval akci náměstek primátora Ladislav 
Šnevajs. „Jako bonus pak vnímám to, že 
se na hřbitově objeví kvalitní dlažební 
kostky, které už dříve spolehlivě sloužily 
na jiném místě Olomouce.“

Kompletní obnovou prochází skoro 
osm set čtverečních metrů chodníků. Sta-
ronovou dlažbubudou mít chodníky v li-
pové aleji od ústřední kaple ke zdi orien- 
tované ke Globusu, cesta od ústřední 
kaple katalpovou alejí k hrobce Primavesi 
a napojení od památníku americkým let-
cům k ústřední aleji a také došlo k přesu-
nu stanoviště kontejneru na odpad u his-
torické brány. Tyto tři opravované úseky 
tvoří plochu zhruba 680 m² a právě při 
jejich rekonstrukci jsou použity dlažební 
kostky 19 x 19 centimetrů z ulice 1. máje.

Poslední, čtvrtý úsek zahrnuje rekon-
strukci stávající mlatové cesty mezi ur-
novými hroby. Jedná se o chodník o šíř-
ce 1,2 metry, vybudovaný v první fázi po 
zprovoznění krematoria ve 30. letech 

způsobem v příštích letech opraveny his-
torické a špatně pochozí cesty mezi urno-
vými hroby, a to v oblasti vlevo od přícho-
du ke krematoriu a vlevo od vlastní budovy 
krematoria,“ uvedl ředitel Hřbitovů města 
Olomouce Evžen Horáček.  (red)

Práce na všech cestách na hřbitově začaly už v červnu a předpokládaný termín ukončení investiční akce je 10. září. Celkové náklady činí 1,7 milionu korun. Foto | archiv HMO

minulého století. Je za hranou životnosti, 
přičemž vystupující makadamové kame-
ny znepříjemňují chůzi zejména starším 
spoluobčanům. Plocha nové komunikace 
je asi 90 m². „Tento úsek považujeme za 
pilotní, pokud se osvědčí, budou tímto 
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Opravy chodníků do fakultní nemocnice omezí 
v srpnu a září provoz v ulici I. P. Pavlova

INZERCE
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Koyo Bearings Česká republika  
Pavelkova 5, Olomouc - Bystrovany 
 

www.koyobearings.cz 
kariera@koyobearings.cz 
Tel. 585 126 524 

Mechanik strojů a zařízení 
Procesní technolog 
Mistr 
Operátor / Seřizovač CNC 
Obsluha výrobních zařízení 
Nástrojař 
Expedient 
Hlavní plánovač 
Dispečer údržby 

Množství benefitů, přátelský kolektiv,  
propracovaný systém školení 

Hledáme nové kolegy 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Fakultní nemocnice Olomouc zahájila 
1. srpna stavební práce na kompletní 
rekonstrukci chodníků vedoucích do jejího 
areálu v ulici I. P. Pavlova. Stezky pro pěší 
projdou kompletní rekonstrukcí včetně 
výměny dlažby. Práce budou probíhat po 
obou stranách příjezdové komunikace do 
areálu nemocnice.

„Kvůli opravám chodníku musíme 
uzavřít chodníky pro pěší od křižovatky 
ulic Mošnerova a Vojanova. Dojde také 
k dočasnému přemístění autobusové za-
stávky před objektem ortopedie blíže ke 
křižovatce zhruba o třicet metrů,“ popsal 
stav uzavírky mluvčí fakultní nemocnice 
Adam Fritscher. 

Kompletní výměna dlažby a další 
související práce jsou naplánovány až 
do 25. září. „Pro zachování bezpečnosti 
a zdárný průběh výstavby prosíme ve-
řejnost o respektování osazeného pře-
chodného dopravního značení, případ-
ných informačních tabulek a zábran pro 
usměrnění pěšího pohybu v prostoru 
stavby. Zároveň se omlouváme za do-
časné zhoršení podmínek způsobených 

naší stavební činnosti,“ dodává Adam 
Fritscher. 

Náklady na opravy chodníků hra-
dí město Olomouc a přispívá i fakultní 

nemocnice. Dosáhnou částky 1,9 milionu 
korun.   (red)

www.menimeolomouc.eu

Opravované chodníky u fakultní nemocnice bude stavební firma při opravách uzavírat a otevírat podle postupu prací tak, aby se pěší vždy bezpečně dostali do 
areálu nemocnice Foto | DJ
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Tento most stál v centru Olomouce od 
roku 1941. Přežil boje s nacisty v roce 1945 
i průjezd sovětských tanků v roce 1968. 
V červenci 1997 částečně „zašpuntoval“ 
koryto rozvodněné Moravy a zhoršil tak 
důsledky ničivých povodní v historickém 
jádru města. Nyní jde most v Komenského 
ulici k zemi, aby v rámci výstavby 
protipovodňové ochrany Olomouce uvolnil 
místo pro most nový. 

Protipovodňová opatření: voda v Moravě  
jen na dně, speciální rypadlo zbouralo most

Sdružení Morava pod vedením staveb-
ní společnosti SILNICE GROUP začalo 
v červenci rozebírat most speciálním de-
moličním rypadlem. Nejde o klasickou 
demolici, ale o šetrnou a poněkud netra-
diční demontáž. Stavbaři most postup-
ně podélně „rozkrájí“ a rozdrcenou suť 
následně odvezou. Nevšední podívaná 
vzbuzuje hodně pozornosti kolemjdou-
cích a místních obyvatel.

Nejprve skoro „vypustili“ řeku
Tak málo vody v řece Moravě už dlouho 

nebylo. Úplná srážka hladiny řeky začala 
9. července a potrvá do 13. srpna. Důvo-
dem byla potřeba uvolnit v říčním korytě 
prostor pro pohyb stavební techniky. 

Voda z řeky nezmizela úplně, ale teče jí 
jen úplné minimum. Srážku vody provedl 
podnik Povodí Moravy pomocí manipu-
lace s jezovou zdrží, která je níže po toku 
u Wittgensteinovy ulice. Snížení hladiny 
kontroloval i biologický dozor, tak aby ne-
byl ohrožen život v řece. Samotné snížení 
hladiny mezitím současně využívají pra-
covníci státního podniku Povodí Moravy 
k pravidelné údržbě jezu a jeho funkčních 
zařízení.   

Průtok v řece po otevření jezu klesl na 
4 m3/s. Zbývající vodu přehradili staveb-
níci tak, aby protékala jen jednou částí 
koryta, zatímco ve druhé části se pohy-
buje demoliční bagr a rypadlo, které po-
stupně demolují most.

Zároveň zřídili mezi mostem a nedáv-
no otevřenou provizorní lávkou pro pěší 
speciální sjezd do koryta pro výjezd tech-
niky a vývoz materiálu zpod mostu. Kvůli 
zvýšené prašnosti je na místě k dispozici 
cisterna pro zkrápění sutin. S ohledem 
na klid obyvatel lokality končí stavební 
činnost v 17 hodin. Vedení města našlo 
také pro stavbu celkově šest různých tras 
pro vyvážení stavební suti, zeminy a se-
dimentů ze dna řeky. Tento materiál se 
vyváží na deponii v Holici a na skládku 
v Přerově. 

Žádné trhaviny,  
ale opatrná postupná demolice

„Museli jsme zabránit zlomení mos-
tu, aby nám nespadl do koryta a neucpal 
koryto. Mostovku proto demontujeme 
demoličním pásovým rypadlem s hyd-
raulickými kleštěmi tak, že postupně 
zužujeme její příčný profil,“ popisuje 
technologii likvidace mostu Jakub Vlk, 
vedoucí střediska HSV divize Speciální 
stavby ze společnosti SILNICE GROUP.

V polovině srpna by měla být demoli-
ce mostu hotová. Následovat bude odkop 
stávajících přechodových oblastí, a to 
nejprve z ulice Pasteurova a poté z ulice 
Komenského. Postupně budou zřízeny 
dočasné sjezdy pro přístup techniky k de-
montáži spodní stavby mostu a později 
pro založení mostu nového.  

Technicky náročná etapa II. B ochra-
ny Olomouce před povodněmi zahrnu-
je rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy 
v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy 
k mostu v Komenského ulici. Stavba za 

730 milionů korun navazuje na již dokon-
čené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit 
kapacitu řeky v centrální části města na 
úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté 
povodni. Protipovodňový systém ochrá-
ní před velkou vodou 20 tisíc obyvatel 
Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard 
korun. 

Etapa II. B spočívá především ve vý-
stavbě hrází a protipovodňových zdí 
a rozšíření koryta a nábřeží a snížení tzv. 
berem, částí koryta zaplavovaných při 
vyšších průtocích. Pravý břeh řeky Mora-
vy bude v tomto úseku širší o 11 až 12 m 
a levý břeh o 3 až 4 m. Součástí projektu 
je také demontáž stávajících mostů a vý-
stavba mostů nových v ulicích Masaryko-
vě a Komenského. 

Po lávce se na kole nejezdí
Lávka, která po dobu bourání mostu 

a stavby nového zajišťuje spojení obou 
břehů, slouží nejen chodcům, ale i cyklis-
tům. Ti ovšem musí přes lávku kolo vést, 
k čemuž je vyzývají i tabule na obou stra-
nách lávky. Mnoho cyklistů to ale nere-
spektuje, čímž nejen že ohrožují chodce, 
ale i znepříjemňují hlukem život lidem 
v blízkém okolí. Přejíždění bicyklů přes 
prkennou lávku je totiž především ve ve-
černích hodinách velmi hlučné. Zástupce 
města tedy požádal vedení stavby o vyře-
šení této negativní situace. 

Stavba zařizuje povolení standardního 
dopravního značení, které na lávku za-
káže vjezd cyklistů. Zástupci města také 
požádali městskou policii, aby situaci na 
lávce častěji monitorovala.   (mf)

S demolicí mostu začala stavební firma začátkem července. Demoliční bagry se pohybují v korytě řeky Foto | AJ

Hydraulické kleště most postupně rozebíraly. Snímek zaslal čtenář Jaroslav 
Lešanský
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Olomouc je na špici v nakládání 
s odpady, vybuduje nové kontejnery 

7OLOMOUCKÉ LISTY | AKTUALITY WWW.OLOMOUC.EU

Další zkvalitnění nakládání s tříděným 
odpadem v Olomouci umožní výstavba 
polo podzemních kontejnerů na sídlišti 
Nové Sady. Radní už schválili přípravu 
a podání žádosti o dotaci. „Sídlištní 
zástavba je vhodnou lokalitou pro úpravu 
nevyhovujících kontejnerových stání, ať 
již z estetického, či provozního hlediska,“ 
uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.

Polo podzemní kontejnery o obje-
mu 3 až 5 metrů krychlových nahradí 
příští rok stávající kontejnery o objemu 
1100 litrů. Instalací nových kontejnerů 
dojde k nárůstu dostupné kapacity, lep-
šímu přístupu pro obyvatele i zlepšení 
dopravní obsluhy. Na pořízení separač-
ních nádob má šanci město získat dotaci 
z operačního programu Životní prostře-
dí. Celkové náklady by měly dosáhnout 
2,5 milionu korun. 

Olomouc dlouhodobě pracuje na 
vybudování kvalitního systému odpa-
dového hospodářství, které plně re-
spektuje hierarchii nakládání s odpady, 

podporuje i sběr použitého textilu nebo 
domácí kompostování. „Prioritou je 
předcházení vzniku odpadu, jeho inten-
zivní třídění a energetické využití zbyt-
kového směsného odpadu místo zbyteč-
ného skládkování. Dosaženými výsledky 
patří Olomouc mezi nejlepší v republice. 
Důkazem jsou umístění na předních 
příčkách v soutěžích o Křišťálovou či 
Keramickou popelnici,“ konstatoval ná-
městek Jakubec.

Prevence, tedy předcházení vzniku 
odpadů, je nadále v popředí zájmu od-
boru životního prostředí magistrátu. 
Jedním z ekonomicky přijatelných řeše-
ní je zabránění zbytečnému vyhazování 
funkčních věcí a jejich předání k další-
mu užívání. Jedná se o nábytek, spotře-
biče i oblečení. Radní proto rozhodli, že 
Olomouc využije portál Nevyhazujto.cz, 
kde je možno darovat či získat věci zdar-
ma pouze za odvoz a přispět tak ke sní-
žení produkce odpadů.    (red)

www.Nevyhazujto.cz 

Podobné podzemní kontejnery na tříděný odpad, jaké jsou u Červeného kostela, budou ve městě častější. Jejich pořízení plánuje město z dotací.  Foto | AJ
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Do veřejné dopravy jdou stamiliony na nové autobusy,  tramvaje i rekonstrukce tratí
V posledních dvou letech zažívá městská 
hromadná doprava v Olomouci nebývalého 
rozmachu. Nejde jen o nákup nových 
autobusů a tramvají, ale také o modernizaci 
a opravy tramvajových tratí a související 
infrastruktury. Podařilo se také vykoupit 
pozemky pro připravovanou stavbu tratě 
na Nové Sady. Investice v řádu stovek 
milionů korun by si město samo dovolit 
nemohlo, vydatně pomáhají různé dotační 
tituly. 

V polovině července byl završen tříletý 
kontrakt olomouckého dopravního podni-
ku na nákup šestadvaceti autobusů Sola-
ris. V předchozích dvou letech bylo do Olo-
mouce dodáno osmnáct vozidel, a to osm 
kloubových autobusů Solaris Urbino 18, 
devět sólo autobusů Solaris Urbino 12 
a jeden midi bus Solaris Urbino 8,6. Cel-
ková hodnota kontraktu je 156,5 milionu 
korun. „Nové autobusy přinášejí městu 
i jeho obyvatelům řadu výhod. Jde samo-
zřejmě o vyšší komfort cestujících, spoleh-
livý provoz a také o významný krok z po-
hledu ekologie, protože všechny nové vozy 
plní nejpřísnější emisní normy,“ uvedl při 
slavnostním předání náměstek primátora 
Filip Žáček. Zdůraznil také, že díky no-
vým autobusům se už loni stala Olomouc 
největším městem, které má stoprocentní 
výpravu nízkopodlažních vozů.

Vozový park bude DPMO  
dál obměňovat

Po dodání třetí várky nových vozidel 
začne Dopravní podnik města Olomouce 
vyřazovat ze svého vozového parku prv-
ní nízkopodlažní autobusy Solaris Urbi-
no 12, které byly pořízeny v roce 2003. 
Průměrné stáří městských autobusů bude 
po zmíněné dodávce a vyřazení 8 vozidel 
starších 7 roků. „Dle koncepce obnovy vo-
zového parku autobusů připravujeme další 

nákup vozidel v roce 2020. Letos bude ješ-
tě DPMO dodán elektrobus značky SOR,“ 
doplnil ředitel DPMO Jaromír Machálek.

Ještě letos provede dopravní podnik 
i obnovu vozového parku tramvají. V červ-
nu byly dodány dvě modernizované tram-
vaje Vario LFR.S v hodnotě cca 37,5 mi- 
lionů korun a do konce října bude dodáno 
8 ks tramvají typu EVO v celkové hodnotě 
cca 175 milionů korun. Na uvedená tram-
vajová vozidla se podařilo získat dotaci 
z fondů EU ve výši 85 %.

Obnova tramvajových  
tratí i nová linka U

Rekonstrukce a nutné stavební úpravy 
tramvajových tratí musí dopravní pod-
nik plánovat dlouhodobě dopředu. Už na 
jaře, v polovině dubna, prošla komuni-
kace i trať na ulici Palackého v Neředíně 
kompletní obnovou. Po dokončení těchto 
stavebních úprav zavedl dopravní pod-
nik novou linku s označení U, která jezdí 
z Neředína přes centrum na Novou Ulici. 
„O zavedení linky na trase z konečné za-
stávky v Neředíně na konečnou zastávku 
Nová Ulice, která pro cestující znamená 
komfort bez nutnosti přesedání, jsme 
rozhodli na základě podnětů cestujících. 
Tramvaje na nové lince jezdí mezi těmito 
dvěma městskými částmi od 1. května 
a nesou místo čísla označení U, protože 
trasa v mapě městské hromadné dopra-
vy toto písmeno skutečně kopíruje,“ ob-
jasnil primátor Antonín Staněk. Po vy-
hodnocení efektivity nové linky a pokud 
se linka osvědčí, bude napevno zařazena 
do jízdních řádů od prosince letošního 
roku. 

V centru prošla opravou křižovatka 
u okresního soudu v centru města. „V lo-
kalitě křižovatky Havlíčkova a tř. Svo-
body Dopravní podnik města Olomouce 
provedl výměnu kolejového zhlaví. Sta-
vební práce spočívaly ve výměně výhy-
bek a částí kolejových oblouků,“ uvedla 

Slavnostní předání poslední várky nízkopodlažních autobusů proběhlo v polovině července. Ještě letos bude dodán dopravnímu podniku elektrobus a 8 nových tramvají. Foto | BM

Olomouc je první z velkých měst, kde jezdí všechny autobusy nízkopodlažní  Foto | ???



Filipa Žáčka,  
investičního  
náměstka  
primátora  
statutárního  
města Olomouc

V Olomouci můžeme během 
letošního léta narazit 
na několik důležitých 
probíhajících stavebních 
investic. Daří se tyto záměry 
koordinovat?

Mou prioritou vždy bylo ty in-
vestice, které může město ovlivnit, 
sladit tak, aby měly co nejmenší do-
pad na občany. U dopravních sta-
veb je to jasný úkol a zatím se nám 
to u většiny projektů daří. Inves-
tice na tramvajové trati Brněnská 
jsou toho příkladem, protože zde 
současně probíhají čtyři akce dvou 
investorů.

Největší plánovanou 
investiční akcí do tramvajové 
dopravy v Olomouci je další 
pokračování tramvajové trati 
na Nové Sady a Povel, tzv. II. 
etapa. V jakém stadiu je tento 
projekt?

Daný záměr považuji pro rozvoj 
města za klíčový, protože napojí na 
tramvajovou dopravu sídliště s ně-
kolika tisíci obyvateli. Mým cílem 
bylo dotáhnout tento projekt co nej-
blíže k realizaci a to se podařilo. Bě-
hem uplynulých tří let jsme vyřešili 
složité majetkové vztahy k dotčeným 
pozemkům a jednomu domu. Dnes 
již je celý záměr na stavebním úřadě 
a čekáme na jeho povolení, abychom 
mohli začít stavět. 

Jaké jsou mimo zmiňovaného 
prodloužení tramvajové tratě 
další plánované investice 
do olomoucké hromadné 
dopravy?

Vedle pokračování v průběžné 
obnově tramvají a autobusů s cílem 
minimalizovat ekologickou nároč-
nost MHD je to určitě další moder-
nizace tramvajových tratí v centru 
města. Aktuálně pracujeme na pod-
kladech pro rekonstrukci ulice So-
kolská a navazujících ulic. Zde jsme 
již rozběhli jednání s vlastníky domů 
kvůli umístění závěsů, protože chce-
me, aby tato investice v historickém 
centru proběhla co nejcitlivěji.   
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TŘI OTÁZKY PRO...Do veřejné dopravy jdou stamiliony na nové autobusy,  tramvaje i rekonstrukce tratí

mluvčí Dopravního podniku města Olo-
mouce Martina Krčová.

Náročné opravy tratě  
a podchodu na Brněnské ulici

Důležitá investice do městské doprav-
ní infrastruktury probíhá aktuálně v olo-
moucké městské části Nová Ulice. Nutná 
oprava tramvajové trati a podchodu u za-
stávky Fakultní nemocnice přijdou město 
a dopravní podnik na více než 35 milio-
nů korun. Opravy trati budou u konce na 

sklonku srpna, podchod si vyžádá opravy 
trvající o měsíc déle.

Rekonstrukce probíhá v úseku od ob-
louku tramvajové trati v Brněnské ulici až 
po zastávku Fakultní nemocnice. Společ-
ně s opravami trati se zároveň rozběhla 
i rekonstrukce obou podchodů, které ve-
dou pod frekventovanou silnicí k fakult-
ní nemocnici. „Rekonstrukci podchodu 
jsme záměrně naplánovali na období, 
kdy probíhají opravy tramvajové trati. 
Společnou koordinací stavebních prací 
se tak vyhýbáme dalším omezením na 
této jinak velmi vytížené tramvajové trati 
směřují k fakultní nemocnici a na Novou 
Ulici,“ objasnil primátor Antonín Staněk. 

Z technických důvodů se rekonstrukce 
každé koleje provádí zvlášť. „Trať má vy-
měněné poškozené pražce a kolejnice a zá-
roveň jsme stavbu využili i k nátěru stožá-
rů trakčního vedení. Práce by měly skončit 
28. srpna,“ upřesnil technický náměstek 
Dopravního podniku města Olomouce 
Petr Kocourek s tím, že celkové náklady za 
opravu v jejich režii jsou 20 milionů korun. 

„Podchod, který je v majetku města, 
byl vybudován v roce 1982. Je zřejmé, 
že začal postupně dosluhovat a z toho-
to důvodu jsme naplánovali jeho velkou 
opravu. Rekonstrukcí prochází od června 
a výsledkem bude jeho nové zastřešení, 
opláštění, prosklení a osvětlení části s vý-
stupem k fakultní nemocnici,“ popsal in-
vestiční náměstek Filip Žáček. 

Výluka tramvajového provozu je v Br-
něnské ulici plánovaná do 28. srpna 2018. 
Práce na samotném podchodu by měly 
skončit do 30. září. S investicí do pod-
chodu pomůže městu i dotace ve výši až 
10,9 milionu korun při celkových předpo-
kládaných nákladech kolem 16 milionů 
korun. 

Slavnostní předání poslední várky nízkopodlažních autobusů proběhlo v polovině července. Ještě letos bude dodán dopravnímu podniku elektrobus a 8 nových tramvají. Foto | BM

www.olomouc.eu

Rekonstrukce tramvajové trati v Brněnské ulici potrvá do konce prázdnin. Podchod k fakultní nemocnici bude zpřístupněn o měsíc později. Foto | BM

www.dpmo.cz
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Místa přátelská rodinám – představujeme 
olomoucký aquapark a centrum Amazonie

V příštím čísle Olomouckých listů 
představíme další dvě oceněné 

organizace:  
Caffe Opera a Family point 

Olomouc.

Aquapark Olomouc 
Areál olomouckého aquaparku se na-

chází na vyvýšeném místě nad městem, 
na ploše více než 30 000 m2. 
Své brány otevřel v roce 
2009 a za téměř 10 let se 
stal oblíbeným cílem pro 
mnoho návštěvníků a mi-
lovníků plavání, vodních 
atrakcí, sportovních aktivit 
a relaxace. V roce 2017 byl 
aquapark třetím nejnavště-
vovanějším místem v kra-
ji – svůj čas tu trávilo přes 
211 000 lidí. Na otázky odpovídal mana-
žer aquaparku Dalibor Přikryl.

1) V čem je vaše nabídka pro 
rodiny jedinečná?

Velkou výhodou je možnost celoroč-
ního provozu a komfortní parkování 
zdarma přímo u areálu. Navíc se jedná 
o bezpečně koncipované komplexní za-
řízení. Znamená to, že dohled nad dětmi 
je přehledný, rodiče vidí z jednoho místa 
jak na pohyb dítěte ve vodě, tak například 
na schodiště k tobogánům nebo dojezdy 
atrakcí. Další velkou výhodou je dopad 
z atrakcí do hluboké vody – cca 1,20 m. 
Díky tomu nedochází ke zraněním z pří-
padného méně kontrolovaného dopadu. 
I díky tomu je úrazovost minimální.

V aquaparku aktivně pracujeme už 
s těmi nejmenšími dětmi. Jedná se 
o různé programy, jako je například 

předplavecká výuka pro 
mateřské školy, individuál- 
ní kurzy plavání – i pro 
handicapované děti. Dětem 
se věnujeme nejen ve vodě, 
ale i na suchu v dětském 
koutku, který je také využí-
ván pro pohybové aktivity 
rodičů s dětmi. Pro děti je 
otevřena i wellness zóna, 
kdy už dnes saunujeme vy-

brané děti z MŠ, abychom zdravý způsob 
života v dětech pěstovali odmala.

2) Jaké máte plány do budoucna?
Naše aktivity budou směřovat do ob-

lasti herních aktivit mimo vodu. Zva-
žujeme rozšíření oblíbeného dětského 
koutku v přízemí aquaparku a chystáme 
další atrakci – lanovou stezku nad ba-
zénem ve vnitřním areálu. Samozřejmě 
budeme pracovat i s programovou na-
bídkou podle segmentu našich návštěv-
níků a rozvíjet aktivity v oblasti wellness 
zóny. 

3) Vnímáte město Olomouc jako 
město pro rodinu? V čem by se 
mohlo zlepšit?

Myslím, že nabídka města Olomouce 
je lákavá a oslovuje rodiny z celé Mora-
vy i vzdálenějších regionů. Vidíme to na 
skladbě našich návštěvníků. Aquapark 
a zoologická zahrada jsou primární lá-
kadla. Ale najdou se i další. Z našeho po-
hledu vnímám pozitivně podporu města 
Olomouce v oblasti zdravého pohybu dětí 
a jejich rozvoje ve školním věku. Již pá-
tým rokem nás statutární město podpo-
ruje v rámci společných projektů, jako je 
Aquatuber /pro 1. stupeň ZŠ/ nebo Zá-
chranářská akademie /pro 2. stupeň ZŠ/. 

Herní centrum Amazonie
V obchodním centru Olomouc City na 

výpadovce na Hradec Králové se nachází 
dětské herní centrum Amazonie. Nabízí 
dětem nekonečný proud zábavy v podo-
bě řádění v obří průlezce, skákacím hra-
du, balónkovém bazénu a mnoha dalších 
atrakcích. Rodiče ocení posezení v kavá-
renské části, kde si mohou vychutnat ob-
čerstvení, jako křupavé pannini či pizzu 
přímo z pece, s výhledem na dovádějící 
děti. Pokud potřebují v klidu nakoupit, 
mohou svěřit dítě do hlídacího koutku 
Tarzánek a o děti se postará vyškolený 
personál. Na otázky odpovídal manažer 
OC City Olomouc Zdeněk Volf.

1) V čem je Amazonie výjimečná?
Amazonie každý měsíc chystá pro-

gram, kde najdete dílničky pro šikovné 

ručičky, různé soutěže, malování na 
obličej a větší akce s animátorem nebo 
agenturou. Děti mohou zažít Divoči-
nu, Show s maskoty, Karneval, Oslavy 
nového roku, Velikonoce, Dračí jízdu, 
Turnaje, Mikuláše na ruby a mnohem, 
mnohem více. Originální jsme v tom, že 
rodiče mají vstup zdarma a mohou v kli-
du využít služeb restaurace a kavárny. 
Originální a výjimečný je i prostor her-
ny, který je z velké části prosklený, a tím 
pádem působí vzdušně a nestísněně. 

2) Jaké máte plány do budoucna? 
V měsíci červnu byla nově otevřena 

venkovní terasa, kde plánujeme další 
rozšíření aktivit pro děti. Důvodů k ná-
vštěvě Amazonie je zkrátka mnoho.

3) Vnímáte město Olomouc jako 
město pro rodinu? V čem by se 
mohlo zlepšit?

Je dobře, že se statutární město Olo-
mouc rozhodlo aktivně uchopit proble-
matiku dotýkající se rodin žijících na 
jeho území a vytvářet městský prostor 
přátelský rodinám. Ve městě se koná 
mnoho kulturních a zábavných akcí 

s programem právě pro děti a i my chce-
me prostřednictvím naší Amazonie po-
moci rodinám v trávení volného času.



Probíhající a předpo-
kládané uzavírky na 
území statutárního 
města Olomouce

Do 22. 8. 2018  
úplná uzavírka ulice Na Hrázi
Do 10. 8. 2018  
úplná uzavírka ul. Smetanova včetně  
křižovatky s ulicí Fibichova
Do 12. 11. 2018  
úplná uzavírka ulice Smetanova
13. 8. – 31. 8. 2018  
částečná uzavírka ulice Jungmannova
Do 7. 8. 2018  
úplná uzavírka ul. Zeyerova a Nezvalova
Do 10. 8. 2018  
částečná uzavírka ul. Zeyerova a Křižíkova
Do 31. 8. 2018  
úplná uzavírka ul. Dobnerova, Stupkova,  
Na Chmelnici
Do 31. 8. 2018  
částečná uzavírka ul. Jablonského
Do 30. 9. 2019  
úplná uzavírka ul. Sokolovská, Na Letné, 
Husova, Nábřeží

UZAVÍRKY 

www.dopravniinfo.cz
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Rozárium získá ještě letos nový 
mobiliář a veřejné osvětlení

Lepší komfort pro pobyt v  areálu olo-
mouckého rozária poskytne návštěvníkům 
nově instalovaný venkovní mobiliář, který 
doplní i  veřejné osvětlení. Stavební úpravy 
začnou v rozáriu ještě v letošní sezóně.

„Předmětem stavebních prací je vybu-
dování nového parkového osvětlení podél 
hlavní komunikace a umístění venkovní-
ho mobiliáře. Ten zahrnuje židle, dřevěné 
pódium, stojany na kola a odpadkové koše. 
Předpokládané náklady jsou 1,7 milionu 
korun,“ objasnil investiční náměstek pri-
mátora Filip Žáček.

„Provoz venkovního prostoru rozária 
po jeho obnově ukončené na jaře 2016 po-
ukázal na to, že mobiliář není dostatečný. 
Z tohoto důvodu jsme se jej nyní rozhodli 
doplnit o další praktické prvky. Věřím, že 
se toto rozhodnutí setká s přízní všech ná-
vštěvníků areálu,“ uvedl s přesvědčením 
náměstek primátora Aleš Jakubec.

Hlavním smyslem nedávné obnovy 
rozária, která se uskutečnila v návaz-
nosti na řešení celého území unikátních 
městských parků, je jeho rekreační funk-
ce. Areál ožil díky jeho novému přístupu 

Areál olomouckého rozária je svou 
rozlohou 3,5 hektaru druhým největším 
prostorem svého druhu v České 
republice. Květinová sbírka růžové 
zahrady čítá na cca 400 záhonových 
sadových a popínavých odrůd růží. 
V budoucích dvou fázích obnovy 
rozária by v areálu mělo vzniknout také 
nové zázemí a návštěvnické centrum.

Rozárium bude mít osvětlení a nové lavičky Foto | AJ

z ulice 17. listopadu a zejména díky mno-
ha zajímavým prvkům se rozárium stalo 
příjemným prostorem pro trávení volného  
času.  (red)
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Arcidiecézní charita Olomouc hledá pro sociální a zdravotní služby

pracovníka oddělení vývoje informačních systémů
Požaduje:
• středoškolské vzdělání v oblasti sociální, zdravotní nebo IT
• čistý trestní rejstřík
• ŘP skupiny „B“ – aktivní řidič
• znalost běžných SW (Excel, Word, Powerpoint…)
• schopnost prezentovat a školit 

Nástup možný ihned. 
Přihlášky zašlete na adresu:  

Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc,  
nebo na e-mail: info@acho.charita.cz nejpozději do 15. 8. 2018.

www.acho.charita.cz
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Zastavme utrpení!
Spolek za práva zvířat a etické zacházení s nimi provozuje v Křelově u Olomouce azyl pro akutní stavy 

týraných, handicapovaných, starých a nechtěných psů... Máte-li zájem o čtyřnohého věrného kamaráda, 
neváhejte a kontaktujte tento azyl.

NEKUPUJTE – ADOPTUJTE
Telefon: 604 310 280

Web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
E-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz

PEJSKOVÉ JSOU OČKOVANÍ, ODBLEŠENÍ, ODČERVENÍ A KASTROVANÍ

GARPÍK
Kříženec pudlíka, byl ve dvou a půl letech 
vysvobozený z množírny, přesto je velmi 
přátelský, mazlivý a hravý. Miluje děti 
i dospělé, s ostatními psy naopak moc 
nevychází. Vodítko zvládá skvěle, hygie-
nické návyky na 80%. Procházky s možností 
koupání je přesně to, co mu teď chybí.

BENÍK 
Je rok a půl starý, krásně rostlý 
německý ovčák. Byl vysvobozen 
z otřesných podmínek. Je velmi 
aktivní, přátelský a hravý. Miluje 
vodu, procházky a aporty. Nemusí 
jiné psy. Ben by byl šťastný sám volně 
na zahradě u domu. 

Dejte jim, prosím, šanci na lepší život
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Jeviště Moravského divadla prochází renovací

Postup stavebních prací zkontrolovalo na stavbě i vedení města v čele s primátorem Antonínem Staňkem a náměstky Filipem Žáčkem a Ladislavem Šnevajsem
 Foto |BM

Mateřinka a azylový dům mají novou fasádu 
Na konci června byla ukončena 
stavební část projektu „MŠ Holečkova 
– energetická opatření“. Během devíti 
měsíců došlo k zateplení obvodového 
pláště, výměně původních otvorových 
výplní a zateplení střech, a to v objektech 
MŠ i azylového domu pro matky s dětmi. 
Projekt byl spolufinancován Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v rámci 
operačního programu Životní prostředí 
ve výši cca 7 mil. Kč.

Budova mateřské školy a sousední azy-
lový dům pro matky s dětmi získaly v rám-
ci energetických opatření nejen novou ter-
mofasádu, okna a střechu, ale také větrání 
pomocí rekuperační jednotky doplněné 
o ohřev a chlazení přívodního vzduchu. 
Vnitřní prostředí tak odpovídá současným 
hygienickým požadavkům. „Práce skon-
čily v polovině června a oceňuji trpělivost 
dětí, rodičů i vedení školky se stavebním 
ruchem. Po dobu realizace této investice, 
která začala na podzim minulého roku, byl 
provoz poloviční a ve skutečně ztížených 
podmínkách,“ uvedl primátor Antonín 
Staněk. 

Do budoucna čeká školku se 112 dět-
mi ještě vyřešení rekonstrukce spojova-
cího koridoru a azylový dům chce v pří-
stavbě, která je prázdná po odstěhování 

učňovského střediska, zřídit tři nové po-
koje pro své klientky. V současné době má 
kapacitu 39 osob.

Realizace projektu energetických 
opatření na obou objektech v Holečko-
vě ulici spolufinancovala Evropská unie. 
„Evropský fond pro regionální rozvoj 
v rámci operačního programu Životní 

prostředí na něj uvolnil sedm milionů 
korun. Přínosem projektu je nejen vyšší 
kvalita prostoru pro matky, děti a vycho-
vatelky, ale i úspora provozních nákladů, 
která umožní městskému rozpočtu reali-
zovat v budoucnu další investice,“ ocenil 
potřebnost a význam projektu náměstek 
Ladislav Šnevajs. (red)

Zvedací stůl bude po deseti letech opět funkční Foto | DK

Hasičskou zbrojnici v Radíkově 
čeká kompletní přestavba

Zhruba 14 milionů korun bude stát 
kompletní přestavba zbrojnice v Náprst-
kově ulici v Radíkově. Díky přesnější 
specifikaci požadavků hasičů i komi-
se městské části bude proti původním 
představám o osm milionů levnější. Pří-
pravné a stavební práce započnou ještě 
letos, dokončena bude v příštím roce. 

„Třípodlažní přístavba ke stávají-
cí budově je navržená tak, aby byl ar-
chitektonicky sjednocen jejich vzhled 
a provozně sjednoceno víceúčelové pro-
vozní využití. Budova bude sloužit sboru 
dobrovolných hasičů i Komisi městské 
části Radíkov. Zůstane v ní zachovaná 
klubovna seniorů a knihovna. V novém 
objektu bude také sklad sportovních po-
třeb pro vedlejší hřiště,“ naznačil primá-
tor Antonín Staněk.

Stavební úpravy zahrnují výměnu 
stožáru na sušení hasičských hadic či 
věž s moderními kladkovými závěsy 
se snadnou obsluhou, úpravou projde 
i okolí zbrojnice.

Investiční studie záměru byla zadaná 
v březnu před dvěma lety. Za tu dobu se 
díky vyprecizování požadavků hasičů 
i komise městské části ušetřilo osm mi-
lionů korun. (red)

Jeviště Moravského divadla nezůstává 
prázdné ani o prázdninách. Zaplnili ho 
dělníci, kteří uvedou do provozu několik 
let nefunkční propadlo, oprav se dočká 
také prostor orchestřiště. Větší komfort 
budou mít v příští sezoně diváci v první 
řadě. Prostředky na rekonstrukci za při-
bližně pět milionů korun divadlo získa-
lo od zřizovatele – statutárního města 
Olomouce.

„Prázdninové práce v Moravském di-
vadle probíhají systematicky. Poté co 
jsme zušlechtili foyer, jsme se předloni 
a loni přesunuli do hlediště. Znovu jsme 
zpřístupnili diváckou galerii a návštěv-
nický komfort výrazně pozvedli nový-
mi sedadly. Letos nastal čas na opravy 
v prostoru jeviště. Tou nejvýznamnější 
z prázdninových prací bude rekonstrukce 
zvedacího stolu jeviště neboli propadla,“ 
popsal stav současný ředitel divadla Pa-
vel Hekela.

Stůl byl instalovaný v roce 1991 a po-
sledních deset let je nefunkční. „Původ-
ně navíc nesloužil ke scénickým účelům, 
ale k přepravě dekorací, což se nyní změ-
ní. Budou přidány bezpečnostní prvky 
umožňující i přepravu herců,“ vysvětlil 
provozně technický náměstek Rostislav 
Czmero. Rušno je o prázdninách také 

v orchestřišti ukrytém pod jevištěm, kde 
dojde k opravě statiky stropu. Půlmilio-
nové náklady uhradí divadlo z vlastních 
prostředků.

Prázdninové práce ustanou na konci 
srpna, do nové sezony vstoupí Moravské 
divadlo tradičně galavečerem spojeným 
s předáním cen za nejlepší umělecké vý-
kony. Slavnostní zahájení sezony se usku-
teční v neděli 2. září v 19:00 hodin.  (red)
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Začala oprava kaple Jihoslovanského mauzolea

Převzetím staveniště zahájila stavební firma další etapu záchrany 
unikátního Jihoslovanského mauzolea. Během druhé etapy 
se podstatně změní nejviditelnější část památníku, exteriér 
a interiér kaple. Náročná akce je rozdělena na dvě fáze; první 
potrvá do listopadu, druhá pak začne 22. března 2019 a skončí 
31. července 2019.

„Při první podetapě bude opravován exteriér kaple, staveb-
níci dají objektu nové omítky a zrenovují také schodiště do 
kaple. Opravena bude střecha podloubí i kupole kaple,“ popsal 
část prací náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Zrestaurována 
bude i teracová podlaha kaple. Demontována bude stará elek-
troinstalace a v kapli bude rozvedena, a přibude i nové osvět-
lení loubí. „Zaveden bude také kamerový systém a poplachový 

milionu korun náklady6,46 
milionu korun dotace2,9 

zabezpečovací systém, který pomůže udržovat objekt po rekon-
strukci v dobrém stavu a ochránit ho před útoky vandalů,“ do-
dal Šnevajs.

Při druhé podetapě proběhne oprava interiéru kaple. Zname-
ná to rovněž nové omítky, restaurování nástěnných maleb v kapli, 
opravu a restaurování dřevěných a kovových výplní otvorů a ob-
novení větracích mřížek. Osazen zde bude také požární detektor 
a napájecí zdroj pro kamerový systém. Odborné práce proběhnou 
pod dohledem památkářů.

„Předpokládané náklady na druhou etapu jsou 6 457 000 ko-
run, z toho více než 2,9 milionu korun činí dotace od Ministerstva 
obrany ČR,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček. Cel-
kové náklady na všechny tři etapy rekonstrukce mauzolea se pak 
přiblíží částce 20 milionů korun.

Obnově bránily složité vztahy
Rekonstrukci mauzolea dlouhodobě bránily nevyjasněné ma-

jetkoprávní vztahy, protože žádný ze států bývalé Jugoslávie se 
k památce nehlásil. V roce 2015 se nakonec soudním rozhodnu-
tím stalo majitelem památky město Olomouc, které s rekonstrukcí 
začalo hned v červenci 2016. První etapa oprav, která byla ukon-
čena v srpnu 2017, zahrnovala práce na venkovní části mauzo-
lea, především na jeho schodišti a základech objektu. V poslední, 

připravované etapě rekonstrukce bude opravena krypta a schrán-
ky s ostatky téměř dvanácti set vojáků. Přibude i informační tabule 
se jmény a místy narození všech pohřbených.

Mauzoleum je místem posledního odpočinku 1187 jihoslovan-
ských vojáků, kteří zemřeli v moravských nemocnicích během 
1. světové války či po válce. Autorem stavby je olomoucký architekt 
Hubert Aust, autorem sochařské výzdoby je známý olomoucký so-
chař Julius Pelikán. Objekt byl dokončen v roce 1926.  (red)

RV
18

01
12

8/
03

 Foto | PS
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Místo lávky vznikne podchod a zeleň s lavičkami
Město našlo možnost náhrady za uzavřenou 
lávku v ulici Na Trati. Po posouzení možných 
řešení doporučilo variantu podchodu pod 
železniční tratí v místě snesené lávky pro 
pěší, která umožní přístup z ulice Václavkovy, 
Na Trati a zcela nově poskytne napojení 
i z ulice Kašparovy. Prostranství u podchodu 
má doplnit zeleň, lavičky a v budoucnu 
i blízké hřiště pro děti. Prostor bude pod 
dohledem kamerového systému. 

Rada města se seznámila se studií 
podchodu a posuzovala její dvě varianty 
řešení. „Rozhodovali jsme na základě vy-
hodnocení vstupních podkladů a předpo-
kládaného vývoje. Možnosti řešení jsme 
prověřovali a posuzovali skutečně velmi 
pečlivě. Jako variantu doporučila rada 
města studii, která umožní překonat že-
lezniční trať prostřednictvím podchodu 
s přístupem od ulice Václavkovy a Na Trati 
i s přístupem od ulice Kašparovy,“ popsal 
řešení náměstek primátora Aleš Jakubec. 
V ulici Na Trati je v této variantě navržena 
také úprava nevyužitého prostoru pro ze-
leň s mobiliářem a dětským hřištěm. 

Okolí podchodu doplní městský  
mobiliář pod dohledem kamer

„Prostranství před a za podchodem 
budou mít zeleň, lavičky, osvětlení a do-
plní je i bezpečnostní prvky kamerového 

pověřený k jednání se zástupci této státní 
organizace.

Před časem město prověřovalo i ve-
řejností diskutovanou variantu, která by 
umožnila překonání trati prostřednictvím 
úrovňového přechodu. Tento by musel 
být zabezpečený signalizačním zařízením 
a jeho vybudování je spojeno se značnými 
technickými obtížemi. I z důvodu bezpeč-
nosti proto Správa železniční dopravní ces-
ty jednoznačně doporučila podchod.

Lávka nad železniční tratí byla posta-
vena v roce 1984. V roce 2008 byl mostní 
prohlídkou konstatován její špatný stav, 
nutné opravy prodloužily její užívání do 
konce roku 2017.  (red)

systému. Detaily těchto ve studii navrže-
ných opatření budou specifikovány v dal-
ších stupních projektové dokumentace,“ 
ujišťuje náměstek pro oblast koncepce 
a rozvoje Aleš Jakubec. Varianta nového 
řešení počítá s pevným oplocením pro-
storu dráhy pro zamezení vstupu osob do 
kolejiště a splňuje veškeré požadavky na 
bezbariérové užívání.

Předpokládané náklady na vybudování 
podchodu jsou zhruba 21 milionů korun. 
„Prověřili jsme možnost získání finančních 
prostředků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, za určitých podmínek lze 
dosáhnout až na 100 procent výše dotace,“ 
objasnil náměstek Jakubec, který je radou 

Vzkaz na věky jako originální dárek si může koupit každý
Průchod ve Vodární ulici se zaplňuje 

vzkazy, které jsou díky vyleptání na mo-
saznou cedulku trvalé. Autor projektu To-
máš Mecka je pojmenoval Graffitilinks. 
Olomoučané i přespolní je používají ne-
jen k vlastnímu vyjádření, ale třeba i jako 
dárek, jako v rodině Štěpánkových.

„Napadlo mě, že by bylo hezké, kdyby-
chom tady celá rodina měli každý svou 
tabulku. Dala jsem to všem k Vánocům, 
připadalo mi to jako rodinný odkaz,“ vy-
světlila Sandra Štěpánková, doktorandka 
fyzikální chemie z olomoucké přírodově-
decké fakulty.

O Graffitilinks se Sandra dozvěděla 
z městského facebookového profilu, jak 
sama tvrdí, nikdy nic neposprejovala. 
„Dokonce ani křídou na chodník nekres-
lila,“ dodala její maminka Helena. Obě 
byly u toho, když se jejich cedulky na zeď 
nýtovaly. Sandra to dokonce sama zkusi-
la. Když bylo vše hotovo, přiznala Helena 
Štěpánková, že Vodární ulicí často necho-
dí, teď má ale v plánu občas sem zavítat 
s pejskem na procházku.

Ve stejnou dobu Tomáš Mecka naista-
loval na zeď do průchodu i cedulku ma-
turitní IV. B Slovanského gymnázia. „Je 
to připomínka čtyř let, které jsme spolu 

jako třída strávili,“ uvedl úspěšný absol-
vent Marek Řihák nad autogramy svých 
spolužáků a třídního profesora. Nyní od-
chází studovat na brněnské VUT.

Podle Mecky lidé od nepaměti inklinují 
k zanechání osobních vzkazů. „Už ve sta-
rověku se na zdech vyskytovaly čmárani-
ce nebo pamflety na veřejných místech,“ 

připomněl. Tato specifická a kultivovaná 
forma v Olomouci přijde na pět set korun. 
„Od předání grafického návrhu to trvá 
zhruba měsíc, záleží, jak se mi nasbírají ta-
bulky, protože se vždy vyrábějí aspoň čtyři 
najednou,“ vysvětlil.   (pok)

Cedulka Sandry Štěpánkové byla 112. v pořadí. Současná podkladová plocha pojme asi šest stovek cedulek. Foto | archiv TM

www.graffitilinks.eu
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Dny evropského dědictví 
budou opět plné kultury 
a otevřených památek

INZERCE

www.ded.olomouc.eu

Divadelní představení pod širým nebem, koncerty, otevřené 
kulturní památky ale i rozšířená prázdninová hra Hledej želvu. 
To je letošní nabídka už tradičních Dnů evropské kultury. Od 
3. do 9. září se Olomouc promění v obrovský kulturní stánek. 
Na Horním náměstí se kromě divadelního představení Morav-
ského divadla a řady koncertů mohou lidé přijít podívat i do 
běžně nepřístupných prostor radnice. Další otevřené památky 
budou zpřístupněny zdarma a zájemci se mohou zúčastnit i ko-
mentovaných prohlídek a vycházek. Olomoucké Lafayettovské 
slavnosti už popáté nabídnou divadelní inscenace olomouckého 
dramatika Jana Sulovského o osobnostech, které se zapsaly do 
dějin města v autentických kulisách. 

Podrobný program přineseme v příštím vydání Olomouc-
kých listů. 
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Získejte  pro  své  dítě  to, 
co  opravdu  potřebuje!

Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.
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Mamma Mia: Here We Go Again! © 2017 Universal Studios

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

The Incredibles 2 © 2018 Disney / Pixar  Ι  Mission: Impossible – Fallout © 2018 Paramount pictures
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Kulturní program 

24. 8., 20:00  Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský,  
 Zdeněk Podskalský ml. – Noc na Karlštejně 
 Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií. 
 Muzikál, MDL – Fort Křelov. 
25. 8., 20:00  Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu
 Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá. 
 Činohra, MDL – Fort Křelov.
26. 8., 16:00  Promenádní koncert – koncert   
26. 8., 20:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
 Skoro bleší cirkus. 
 Činohra, MDL – Korunní pevnůstka. 
27. 8., 20:00  Jaroslav Foglar, Robert Bellan – Rychlé šípy
 Slovácké divadlo Uherské Hradiště. 
 Festival, MDL – Korunní pevnůstka.
28. 8., 20:00  Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu
 Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá. 
 Činohra, MDL – Korunní pevnůstka.
2. 9., 19:00  Slavnostní zahájení sezony 2018/2019
 Galavečer
3. 9., 19:00  Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. 
 Činohra, A
4. 9., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Je to silnější než já. 
 Činohra, B

MORAVSKÉ DIVADLO 

 www.moravskedivadlo.cz
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 6. srpna – 3. září
MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

Spolupráce s Poláky přivedla 
do Muzea umění Olomouc 
hvězdy avantgardy

Olomoucká výstava Abstrakce.PL zapadá do dlouhé řady 
mezinárodních projektů spojených s Rokem avantgardy 
v Polsku. Hlavními hvězdami stěžejních projektů, prezento-
vaných po celé Evropě, jsou umělci Władysław Strzemiński 
a Katarzyna Kobro. Aktuálně se s jejich tvorbou mohou setkat 
i návštěvníci olomouckého Muzea umění. Se Strzemińskim 
na výstavě polské abstraktní malby a s oběma autory pak od 
20. září na přehlídce Rozlomená doba 1908–1928 – Avant-
gardní umění ve střední Evropě.

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

Moravská filharmonie 
zahajuje 73. koncertní sezonu 
a hledá nového šéfdirigenta

Jubilejním 50. ročníkem Mezinárodního varhanního festi-
valu vstoupí na začátku září Moravská filharmonie Olomouc 
do své 73. koncertní sezony. Zahajovací koncert pro abonen-
ty pak pod taktovkou Petra Vronského filharmonici odehrají 
27. září. Celý zbytek sezony se ponese v duchu hledání nového 
šéfdirigenta, který by měl po Petru Vronském na uvolněné 
místo nastoupit.

Právě hledání nového šéfdirigenta bude pomyslným leit-
motivem následující sezony. S výjimkou zahajovacího koncer-
tu se v ostatních sedmi koncertech v hlavní řadě i ve většině 
mimořádných koncertů představí potenciální adepti na tento 
post. „Bude se jednat jak o osobnosti, které orchestr i publi-
kum již zná, jako jsou například pánové Vavřínek, Kučera či 
Klecker, tak i o nová jména, zejména z nově nastupující a vel-
mi dobře vybavené generace dirigentů. Zde můžeme jmenovat 
např. pány Rožně, Šedivého, Prášila či Kománka,“ uvedl Petr 
Vronský.  (red)

MEZINÁRODNÍ

50. ROČNÍK
CHRÁM SV. MOŘICE / 19:00

pondělí 3/9

KAREL MARTÍNEK
členové Moravské fi lharmonie

Petr Šumník dirigent
E. Gigout, Ch. M. Widor, L. Janáček

čtvrtek 6/9

PAOLO ORENI | Itálie
J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Liszt

VARHANNÍ PROHLÍDKY: 10. 9. a 17. 9. v 17:30. 
Předprodej od 20. 6. 2018 v síti Ticketportal. 
Změna programu a účinkujících vyhrazena! www.mfo.cz

pondělí 10/9

THOMAS OSPITAL | Francie
Pavel Hekela recitace

O. Messiaen, C. Debussy, 
improvizace na biblické texty

čtvrtek 13/9

ALEŠ BÁRTA
Roman Fojtíček saxofon

J. S. Bach, L. Boëlmann, O. Mácha

pondělí 17/9

BERNADETTA ŠUŇAVSKÁ
Slovensko

J. S. Bach, I. Stravinskij, 
D. Šostakovič

středa 19/9

DANIEL ROTH | Francie 
Ch. M. Widor, L. Vierne, M. Dupré

VARHANNÍ FESTIVAL
OLOMOUC 2018

Olomoucké Muzeum umění se tak stává po Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía v Madridu, kde v loňském roce 
měla premiéru výstava Kobro and Strzemiński. Avant-Garde 
Prototypes a po Moderna Muset v Malmö, kde podobná vý-
stavní akce právě probíhá, další evropskou institucí, která do-
konce ve dvou výstavních projektech připomene zásadní díla 
stěžejních protagonistů mezinárodní abstrakce.

Mezi 170 díly od 62 vystavených autorů se mimo jiné ob-
jevuje i několik významných děl od výtvarníka a teoretika 
Władysława Strzemińského (1893–1952), ústředního aktéra 
polské avantgardy a světově uznávané autority tohoto žán-
ru. Reprezentativní kolekce Strzemińského děl, zahrnující 
pět kreseb a jeden obraz, které jsou aktuálně k vidění na olo-
moucké výstavě Abstrakce.PL, byla sestavena jak ze soukro-
mé vratislavské sbírky, tak i z fondu varšavské Národní gale-
rie Zachęta a Muzea umění v Lodži. 

www.muo.cz

 www.mfo.cz

Návštěvníci olomouckého Muzea umění mají nyní příležitost spatřit originální díla výjimečných autorů na vlastní 
oči Foto | archiv MUOL
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Knihovna má program i na druhou polovinu prázdnin

Z PROGRAMU VYBÍRÁME: 

Putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova zve po celý sr-

pen každou středu od 9:30 do 11:00 hodin 
rodiče či prarodiče s dětmi od 3 do 9 let na 
Prázdninové putování s pohádkou. Při-
praveny jsou pohádky, hádanky, soutěže, 
písničky a další překvapení. Knihovnice se 
těší na všechny příznivce tříhlavých draků, 
krásných princezen, ošklivých čarodějnic 
a hloupých Honzů. Středa 22. srpna je za-
měřena na úplně malinké děti s jejich ak-
tivními rodiči v rámci programu S knížkou 
do života (Book start).

Pohádkový svět pro nejmenší
Hravé aktivity pro děti od 0 do 6 let s ro-

diči či prarodiči si v rámci celostátní akce 
S knížkou do života připravily knihov-
nice také v oddělení pro děti a mládež na 
náměstí Republiky ve středu 8. srpna 
v 10:00 hodin. 

Pirátské dílny 
Ve čtvrtek 9. srpna a v úterý 28. srp-

na 2018 vždy od 12 do 17 hodin si mohou 
v oddělení pro děti a mládež na náměstí 

Republiky malí návštěvníci knihovny vy-
robit pirátskou vlajku, pásku na oko nebo 
lodičku.

Zábavná knihovna
Po celé prázdniny si v půjčovní době 

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

Prázdninový příběh
Šikovné děti mohou popsat svůj nejlepší 

zážitek z prázdnin, ale tak, aby každé slo-
vo začínalo popořadě písmenem z abecedy 
(od A do Z). Na neuvěřitelné historky se tě-
šíme do 7. září na adrese brnenska.detske 
@kmol.cz. Pokud je tento úkol pro ně těž-
ký – pak na pobočku Neředín mohou při-
nést nebo poslat (neredin@kmol.cz) svoji 
prázdninovou povídku ztvárněnou v kla-
sické formě.

Jíme jinak
Léto je nejlepší doba na úpravu jídel-

níčku – zavítejte do oddělení pro dospělé 
čtenáře na náměstí Republiky, kde je při-
pravena prezentace knih, které nabízejí al-
ternativní způsoby stravování.  www.kmol.cz

VÝSTAVY

Markéta Evjáková – obrazy
Výstava slabozraké autorky probíhající 
v rámci 24. ročníku festivalu Dny umě-
ní nevidomých na Moravě nabízí až do 
konce srpna 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. 

Fotografická sekce VSM potřetí
Až do konce září oživuje budovu na ná-
městí Republiky třetí společná výstava fo-
tografií aktivních členů fotografické 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, otevírá se pro ně navíc dětské oddělení na 
náměstí Republiky i dopoledne (od 9:00 do 11:00 hodin). Neobvykle bude zavřeno pouze v sobotu.

Arcibiskupský palác v Olomouci zve na akce
28. srpen, 16:00 – komentovaná prohlídka výstavy Lev 
kardinál Skrbenský z Hříště (Matěj Vymětal), vstup volný
8. září – Dny evropského dědictví, vstup volný

10:00, 11:00 – komentované prohlídky výstavy Lev 
kardinál Skrbenský z Hříště (Matěj Vymětal)
15:00 – přednáška věnovaná osobnosti Lva kardinála 
Skrbenského z Hříště (Jitka Jonová)
17:00 – slavnostní koncert Martina Hrocha (cemballo), 
slavnostní dvorana

Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
Akademická společnost Aloise Musila 
Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Arcibiskupství olomoucké

zvou na výstavu fotografií 

Cestovatel a fotograf 
Alois Musil (1868-1944) 

29. červenec –  29. září 2018, krypta katedrály sv. Václava

Slavnostní vernisáž proběhne v neděli 29. července 2018 od 11 hodin. 

Výstava bude přístupná v otevírací době krypty katedrály sv. Václava 

(Václavské nám., Olomouc).

KARIA DVOŘÁČKA AKADEMICKÁ SPOLEČNOST ALOISE MUSILA 

Vyškov 
1111111 

Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
Akademická společnost Aloise Musila 
Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Arcibiskupství olomoucké

zvou na výstavu fotografií 

Cestovatel a fotograf 
Alois Musil (1868-1944) 

29. červenec –  29. září 2018, krypta katedrály sv. Václava

Slavnostní vernisáž proběhne v neděli 29. července 2018 od 11 hodin. 

Výstava bude přístupná v otevírací době krypty katedrály sv. Václava 

(Václavské nám., Olomouc).

KARIA DVOŘÁČKA AKADEMICKÁ SPOLEČNOST ALOISE MUSILA 

Vyškov 
1111111 

Cestovatel a fotograf
Alois Musil (1868–1944)
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Večerní prohlídka s koncertem 
zpestří letní výstavu Flora 

Jedinečnou možnost nasát atmosféru vystavovaných květi-
nových exponátů v pavilonu A budou mít návštěvníci i v rámci 
večerní autorské prohlídky. 
Připravena je na pátek 17. sr- 
pna a vstupenky jsou už v pro-
deji. Na netradiční podívanou 
naváže retrovečer plný vzpo-
mínek na uplynulých 60 let 
prostřednictvím talkshow 
s významnými osobnostmi 
Flory za hudebního doprovo-
du dua Emil Viklický (klavír) 
a Josef Fečo (kontrabas).

Mezinárodní květinová vý-
stava Flora Olomouc 2018, let-
ní etapa bude své návštěvníky 
hostit 16.–19. srpna. V pátek 
17. srpna se pak mohou ná-
vštěvníci od 20:00 do 20:30 
hodin těšit na oblíbenou ve-
černí prohlídku slavnostně nasvícené hlavní expozice v pavilo-
nu A s jubilejním názvem „Rozkvetlá léta“, která svým ztvárněním 
mapuje šest dekád květinových výstav na Floře. Večerní prohlídka 
bude i tentokrát okořeněna komentářem samotného autora. Od 
20:30 do 22:00 hodin na ni naváže stylová talkshow se zajímavý-
mi hosty na téma „Jak se Flora Olomouc zapsala do našich životů“. 
Mezi pozvanými hosty večera jsou Vladimír Sitta, Vladislav Gal-
gonek a Emil Viklický, který se zároveň postará o hudební zážitek 
svým koncertním vystoupením. Občerstvení po celý večer je pro 
návštěvníky zajištěno. Vstupenky na páteční večer stojí 150 Kč on-
line, na místě pak 180 Kč a jsou k zakoupení na webu.   (red)

www.flora-ol.cz

Unikátní prezidentský 
vlak si v Olomouci 
prohlédlo přes 6 000 lidí
Prezidentský vlak, který 28. června vyrazil na svou 
neopakovatelnou jízdu po České a Slovenské republice, zastavil na 
dva dny i v Olomouci. Prohlídku soupravy složené ze železničních 
vozů, které v různých etapách sloužily československým 
prezidentům, připravilo Národní technické muzeum ve spolupráci 
s národním dopravcem Českými drahami a se Železnicemi 
Slovenské republiky. Zprovoznění historického prezidentského 
vlaku bylo součástí oslav 100. výročí založení Československé 
republiky.

Výstavu v prezidentském vlaku si prohlédl i primátor Antonín Staněk Foto | archiv VMO

16-19/8 2018

flora
olomouc

rozkvetlá léta
60. výročí flory olomouc

Souprava, vedená vlakovou parní lokomotivou Rosnička, je 
složena ze salónního vozu T. G. Masaryka z roku 1930, salónní-
ho vozu Františka Ferdinanda d‘Este z roku 1909, používaného 
i československými prezidenty, a ze salónního vozu vyrobeného 
pro československé prezidenty v roce 1968. Připojen byl také vůz 
Ca 4-5086 z roku 1931 s celokovovou skříní, dokládající snahy 
o zrychlování železniční dopravy na meziválečných ČSD. V tom-
to voze je umístěna výstava prezentující cestování českosloven-
ských prezidentů po železnici.

„Se salonními vozy zařazenými ve vlaku jsou spojeny význam-
né historické události. Například v květnu 1945 se vracel salón-
ním vozem do Prahy prezident Beneš s chotí, jiným zase cestoval 
v říjnu 1968 z Bratislavy do Prahy na oslavy 50. výročí založení 
republiky a ustavení federace prezident Ludvík Svoboda. Zají-
mavé informace o cestách prezidentů přibližuje návštěvníkům 
výstava umístěná v jednom z vozů prezidentského vlaku,“ uvedl 
Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea.

„Do stanice Olomouc – hlavní nádraží přijel prezidentský 
vlak ze Zlína. Během dvoudenní zastávky 19. a 20. července si 
jej v Olomouci prohlédlo více než 6.000 lidí,“ sdělil Břetislav Ho-
lásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci. „Nesmírně nás 
těší, že se Vlastivědné muzeum v Olomouci mohlo stát partnerem 
této unikátní jízdy. Je to první z řady akcí, které jsme připravili ke 
100. výročí vzniku Československé republiky,“ uzavřel Holásek. 

Z Olomouce prezidentský vlak zamířil do Pardubic, odkud 
bude pokračovat do západních Čech. Svoje putování vlak zakončí 
2. září v areálu historického depa a dílen na Masarykově nádraží 
v Praze v prostorách plánovaného Muzea železnice a elektrotech-
niky Národního technického muzea.    (red)
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Zoologická zahrada je oázou v letních vedrech
V horkých letních dnech poskytuje Zoo 
Olomouc návštěvníkům kromě seznámení 
s řadou exotických zvířat také chládek 
ve stínu stromů. Nachází se uprostřed 
smrkových lesů Svatého Kopečka, v na 
Hanou netradičně zvlněném terénu. 

Díky této své jedinečnosti může na-
bídnout specifické zážitky a je ideální 
volbou na výlet pro lidi hledající relaxa-
ci, příjemnou procházku i odpočinek od 
rozpálených měst. Nejvíce pozornosti na 
sebe vždy strhávají mláďata, která se rodí 
nejen na jaře, ale v průběhu celého roku. 
I o prázdninách je tak možné pozorovat 
zvířecí rodinky pečující o potomky. Hned 
za vstupem do zahrady přivítají návštěv-
níky malí lemuři kata, v pavilonu opic se 
začátkem léta narodili kosmani stříbřití 
i zakrslí. Plameňákům se vyklubalo něko-
lik šedých kuřat v červenci a už je možné 
vidět i jubilejní lvíče berberské. Spousty 
mláďat kopytníků doplňují v závěru ob-
chůzkové trasy matky makaků s něko-
likatýdenními mrňaty a stále ještě šedá 
vlčata Hudsonova.   (red)

Lvíče narozené 11. května už mohou návštěvníci vidět v pavilonu šelem Foto | KB

Hasiči a strážníci připravili rozloučení s prázdninami
Tak jako každý rok i letos 

dobrovolní hasiči společně 
s městskou policií připravi-
li na samotný závěr letních 
prázdnin pro naše nejmenší, 
ale i ty starší děti rozlouče-
ní s prázdninami, které se 
bude konat v úterý 28. srpna 
na Horním náměstí v Olo-
mouci. Akce má za cíl nejen 
pobavit, rozesmát a rozpus-
tit smutek dětí z končících 
prázdnin, ale také nabídnout 
možnost trošku si zasoutěžit 
a získat odměnu. 

Ti, co na náměstí zavítají, 
si mohou prohlédnout jak 
historickou, tak i současnou 
hasičskou techniku, vybave-
ní městské policie anebo si 
vyzkoušet například lasero-
vou střelnici a mnoho další-
ho. „Tato akce se pořádá již 
několikátým rokem a našla 
si oblibu především u dětí, 
které se na ní nejen pobaví, 
ale přiučí se i novým věcem, 
a to zejména v oblasti bez-
pečnosti, prevence nebo zdravovědy,“ zve 
na Horní náměstí náměstek primátora 
Martin Major. Kromě soutěží bude na 
děti čekat nafukovací atrakce, malování 
na obličej a na závěr tradiční hasičská 

pěna, ve které se děti budou moct dosta-
tečně vyřádit.

Návštěvníkům se představí i zástup-
ci všech jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Olomouce, 

kteří svou rychlost poměří v požárním 
útoku. Své dovednosti prověří nejen 
mužská družstva, ale mezi sebou se 
utká i několik sportovních družstev  
hasiček.   (red)

www.zoo-olomouc.cz
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INZERCE

Jezírko ve Smetanových sadech je vyčištěné,  
ve skleníku vykvetl obří květ
Několik dní museli vyčerpávat pracovníci 
výstaviště Flora vodu z betonového jezírka 
ve Smetanových sadech, aby mohlo být 
následně vyčištěno od řas. Jejich růst je 
podporován kombinací vysokých teplot 
a množstvím živin v jezírku. 

Po napuštění byl do jezírka aplikován 
přípravek AlgoRem, který zabraňuje růs-
tu řas a pro rostliny a zvířata je neškodný. 
„Pokud se nějaké řasy a nečistoty na hla-
dině objeví, přípravek způsobí vločkování 
a jejich usazení na dně. Použití přípravku 
do jezírka ve Smetanových sadech vyjde 
asi na 25 000 Kč,“ uvedla mluvčí výstavi-
ště Flora Michaela Nováková.  

Květ ukazuje svoji krásu jen několik hodin
V pátek 20. července vykvetl první 

z květů vodní rostliny Victorie cruziany 
(Viktorie Crusova). „Otevřel se na hladině 
v tropickém skleníku během v noci a k vi-
dění byl díky zatažené obloze až do po-
ledne následujícího dne. Poté se uzavřel 
a ukáže se v plné své kráse opět až za rok,“ 
popsala krátkou podívanou mluvčí výsta-
viště Flora Michaela Nováková. Viktorie 

je vodní rostlina pocházející z Jižní Ame-
riky a je ukotvena v bahně. Listy plovou-
cí na hladině jsou okrouhlé, na okrajích 
výrazně vyhrnuté, dosahující průměru až 

150 cm. Jsou žebernaté a ostnité. Květy 
jsou leknínovité, otevírají se vždy po se-
tmění, okvětní lístky jsou špičaté, zprvu 
bílé, později však zrůžoví.   (red)

Do budoucna je v plánu upravit jezírko v přírodním stylu, které bude schopno ekologickou cestou odbourávat množství živin a bránit růstu řas. V současné době 
je jediným možným řešením právě jen vyčerpání jezírka, jeho vyčištění a opětovné napuštění čistou vodou.  Foto | AJ
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Mléko není nápoj a káva odvodňuje. Pitný režim je potřeba dodržovat 
Léto se blíží a s ním také vyso-

ké teploty. Ve chvíli, kdy rtuť tep-
loměru atakuje tropickou třicít-
ku, je obzvlášť důležité myslet na 
správný pitný režim. Každý člo-
věk by měl vypít půl litru na pat-
náct kilo své váhy. To jsou zhru-
ba dva až tři litry tekutin. Jinak 
nastoupí bolest hlavy, únava, ne-
soustředěnost. Dlouhodobý ne-
dostatek tekutin může u člověka 
dokonce vyvolat předčasné stár-
nutí nebo problémy s páteří. 

Problematická je také káva. 
Kofein, který je v ní obsažený, 
totiž lidský organismus dokonce 
odvodňuje. Ten, kdo vypije více 
než tři šálky kávy denně, by měl 
do svého pitného režimu zařadit 
alespoň půl litru tekutin navíc. 

Ideálním nápojem, který po-
slouží ke správnému dodržová-
ní pitného režimu, je neperlivá 
voda, případně ovocný čaj nebo 
ředěná ovocná nebo zelenino-
vá šťáva. Důležité je vyhnout 
se především slazeným limo-
nádám, které pocit žízně na-
opak ještě umocňují. Množství 

vypitých tekutin je navíc nutné 
si rovnoměrně rozvrhnout do 
celého dne. Není možné strávit 
celé dopoledne a odpoledne s je-
dinou sklenicí vody a večer před 
spaním vypít požadované dva li-
try najednou. Pro tělo se jedná 
o velikou zátěž, při které trpí ze-
jména ledviny. 

Lidé by si proto měli hlídat, 
by pili pravidelně celý den. Dů-
ležité je také to, aby se člověk 
napil ještě předtím, než pocítí 
žízeň. V tu chvíli už je totiž poz-
dě – tělo značí, že je problém 
a hrozí mu dehydratace.   -red-

1,5 litru

15 kilo váhy

Ne všechno, co ale lidé pova-
žují za nápoje, jsou skutečně te-
kutiny, které se počítají do pitné-
ho režimu. Typickým příkladem 
může být například mléko. To 
odborníci kvůli vysokému ob-
sahu bílkovin považují spíš za 
potravinu než nápoj. Sklenice 
mléka, kterou člověk vypije při 
snídani, se proto do pitného re-
žimu nezapočítává. 

Začala modernizace tratě  
mezi Sudoměřicemi a Voticemi

Na dovolenou snů do Žďárských vrchů
Češi loni vycestovali na skoro 
pět miliónů zájezdů do ciziny. 
Letos se očekává obdobné číslo. 
Přibývá však i těch, kteří zůstá-
vají na dovolenou v republice. 

„Mnoho lidí, zejména pak vě-
ková skupina 55+, navíc nechce 
podstupovat zdlouhavou cestu do 
zahraničí a volí rekreační poby-
ty v Česku,“ vysvětlila trendy ma-
kléřka cestovní kanceláře Tereza 
Horáková.

Právě na podobné pobyty se 
specializují i v Hotelu Pavla v srd-
ci Vysočiny. Právě Žďárské vr-
chy, kde se rekreační středisko 

nachází, patří pro svou malebnou 
přírodu a památky mezi oblíbené 
destinace. „Víme, že pro naše roč-
níky je důležité pohodlí, klid ale 
i možnost aktivního pohybu. Jsme 
pro ně ideální cílem. Nabízíme pří-
jemnou rodinnou atmosféru a vý-
bornou českou kuchyni. Hotel je 
navíc přímo na břehu rybníka Sy-
kovec, kde se dá koupat i rybařit. 
Jsme obklopeni hlubokými lesy se 
slunnými pasekami, které přímo 
lákají na nenáročnou pěší turis-
tiku do krásné přírody, zpestřené 
sběrem lesních plodů,“ vypočítává 
důvody pro návštěvu manažerka 
hotelu Pavla Okounová. V nejbližším okolí je pak 

možné navštívit vyhlídky Devět 
skal a Pasecká skála, rekreač-
ní rybníky Velké Dářko a Med-
lov, památku UNESCO kostel 
sv. Jana Nepomuckého ve Žďá-
ru nad Sázavou, případně jeden 
z nejoblíbenějších moravských 
hradů, Pernštejn. „Na své si při-
jdou samozřejmě i houbaři nebo 
cyklisté. Hotel jsme zakládali 
před dvaceti lety a chtěli jsme, 
aby měli hosté chuť se k nám 
vracet. To se nám daří, máme 

Zakázku získala stavební spo-
lečnost OHL ŽS, práce začaly 
1. května. Zatím se kácí zeleň na 
trase budoucí přeložky a budují 
zařízení staveniště a přístupových 
komunikací. V nejbližších měsících 
se budou razit a hloubit části obou 
nových tunelů, v místech opěr bu-
doucích železničních estakád se 
zřídí konsolidační náspy, současně 
začne výstavba menších mostů.

Letos se předpokládají krát-
kodobé denní výluky, a to v září 
a listopadu, kdy bude zavedena 
náhradní autobusová doprava 
v úseku Chotoviny - Olbramovi-
ce. Čtyřtýdenní nepřetržitá výlu-
ka bude v březnu a dubnu příštího 
roku, ještě o týden delší přeruše-
ní provozu je plánováno na jaro 
2021.

Celkové investiční náklady činí 
7,159 miliardy korun. V případě 
schválení žádosti z Operačního 
programu Doprava může příspě-
vek EU činit až 5,152 miliardy Kč.

 -čtk-

KONTAKT

Hotel Pavla
Vlachovice- Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Kontakty na recepci
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz

například hosta, který u nás byl 
už šedesátkrát,“ dodává Pavla  
Okounová.  -red-
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Nadšenci postavili na Sluňákově spolu  
s archeologem funkční repliky hliněných pecí

Městská policie chystá tradiční branný závod pro seniory

Výheň na tavení bronzu, pece na výrobu 
železa, vypalování keramiky a na pečení 
chleba jsou připravené k použití. Veřejnosti 
je na Sluňákově předvedou v polovině září.

V průběhu května a června jste 
u Sluňákova v Horce nad Moravou mohli 
potkat účastníky workshopu umazané od 
hlíny. Spolu s archeologem Filipem Šrám-
kem zde šlapali, hnětli hlínu, míchali ji 
s řezanou trávou, vyráběli cihly a pak 
z nich stavěli šachty, rošty a klenby hlině-
ných pecí. Pece jsou postavené jako repli-
ky regionálních archeologických nálezů. 
Při stavbě nadšenci dodržovali postupy 
i materiály, které lidé dříve pravděpodob-
ně používali. Stavba i provoz pecí sleduje 
principy experimentální archeologie.

Pece jsou postavené v rámci projektu 
Živá archeologie, který je spolufinanco-
ván Státním fondem životního prostředí 
České republiky na základě rozhodnutí 
ministra životního prostředí.  (red)

Městská policie Olomouc vás srdečně 
zve na branný závod pro seniory, který se 
koná pod záštitou primátora statutárního 
města Olomouce. Branný závod tříčlen-
ných družstev seniorů se uskuteční za 
každého počasí 27. září v zoo na Svatém 
Kopečku u Olomouce (vstup zajištěn boč-
ní branou vedle hlavního vchodu do zoo). 
K účasti v závodu je třeba, aby zástupci 
jednotlivých tříčlenných družstev své 
družstvo pod zvoleným názvem zaregis-
trovali na telefonním čísle 585 209 504 
v pracovní dny od 13:00 do 14:30 hodin 
nebo na e-mailové adrese: vladimira.
markova@mp-olomouc.cz, a to nejpoz-
ději do 20. září. Po trase budou tříčlenná 
družstva plnit vědomostní úkoly z oblasti 
topografie, zoologie, geografie, botani-
ky a činností spojených s mimořádný-
mi událostmi. Časový harmonogram:  
8:00–8:40 prezence družstev, 8:45 slav-
nostní zahájení, 9:15 start (dle startovní-
ho pořadí), 13:00 vyhodnocení.  (pč) Tradiční branný závod seniorů se letos uskuteční 27. září, přihlásit se je nutné do 20. září Foto | archiv MPO

• Výheň na tavení bronzu (2000–800 př. n. l.) 
Filip Šrámek se specializuje na odlévání replik 
bronzových nástrojů – sekyry, kladiva, nože 
a mečíky, šperky. Bronz už jsme u nás v minulém 
roce několikrát odlévali. Na tavení se používá 
dřevěné uhlí rozdmýchané měchem.

• Šachtová pec na výrobu železa (od 500 př. n. l.) 
Pec, jako široký komín, do kterého se vkládá 
dřevěné uhlí střídavě se surovou železnou rudou 
a ve kterém dochází k redukci železa na velmi 
podobném principu jako v dnešních vysokých 
pecích.

• Germánská pec na vypalování keramiky 
(používaná 500 let př. n. l. – 500 let n. l.) 
Rozměrově největší pec, která obsahuje komoru 
pro topeniště, nad ní hliněný rošt a nad roštem 
komoru pro vkládání vypalované keramiky. 
Spalováním dřeva se ve dvou komorách dosáhne 
potřebná teplota kolem 1000 °C. Několik 
podobných pecí se našlo při archeologických 
průzkumech při stavbě OC Haná na Horním lánu.

• Středověká pec na chleba (používaná od 
9. st.) Nálezy podobných pecí jsou velmi časté – 
nacházela se v podstatě v každé vesnici z tehdejší 
doby. Pec na chleba je jednoduchá klenutá 
komora s hliněnými dvířky pro vkládání pecnů 
chleba a s otvorem pro odvod spalin, kterým 
se zároveň přikládá. V peci se nejprve několik 
hodin topí, a jakmile je vyhřátá, vymeteme 
popel, vložíme chleby, které se pečou již jen 
akumulovaným teplem. Chleba jsme v minulém 
roce i letos již napekli mnohokrát.

POSTAVENÉ PECE

pátek 14. září, od 18:00 do 20:00 hodin
Účastníci akce Netopýří noc se budou moci podívat na to, jak se vypaluje pec na keramiku.
sobota 22. září, od 10:00 do 16:00 hodin
Den Živé archeologie – budeme ve výhni tavit a odlévat bronz a také vyrábět železo v železářské šachtové peci. 
Navíc proběhne dílna výroby pravěké keramiky a vyzkoušíme tkaní na vertikálním tkalcovském stavu.
sobota 13. října od 13:00 do 17:00 hodin
Účastníci akce Uspávání hory zároveň uvidí keramickou pec v provozu. Tentokrát budeme už vypalovat 
vyrobenou keramiku.

KDY MŮŽETE PECE VIDĚT V PROVOZU

Pec na vypalování keramiky  na Sluňákově Foto | JP

www.slunakov.cz



23OLOMOUCKÉ LISTY | KOMUNITNÍ ŽIVOT WWW.OLOMOUC.EU

Jaké to je v práci a jak ji najít? Projekt Replay má řešení

INZERCE

Strategická hra pro mladé ve 
věku od 15 do 26 let nabízí 
příležitost vyzkoušet si, jaké 
to je najít si vhodnou práci, 
a pomůže i s jejím výběrem. Být 
rockovým muzikantem nebo 
kadeřnicí? Stačí si to vyzkoušet. 
Jak napsat motivační dopis 
a chovat se při pohovoru? I s tím 
pomůže jedinečný projekt Replay 
Společnosti Podané ruce.

Replay přispívá ke zdravé-
mu a plnohodnotnému rozvoji 
osobnosti a životních šancí, vede 
k získání znalostí i dovedností ne-
zbytných pro vstup na trh práce. 
„Projekt je určen pro mladé lidi 
z Olomouckého kraje ohrožené 
sociálně-patologickými jevy a so-
ciálním vyloučením. Prostřednic-
tvím pěti aktivit jim pomáhá najít 
a udržet si zaměstnání a obnovu-
je jejich zájem o vzdělání,“ uvedl 
metodik projektu Replay Jakub 
Lívanský.

Strategická hra a workshop, 
které jsou součástí projektu, přitažli-
vou formou umožní nácvik komunika-
ce s úřady prostřednictvím fiktivních www.podaneruce.cz 

telefonátů s pracovníky nebo simulace 
pracovního pohovoru. Také dá prostor 
pro „ochutnávku“ různých profesí a naučí 
finanční gramotnosti. 

Vzdělávání probíhá skupino-
vou formou. „Chceme pomocí tré-
ninku rozšířit povědomí mladých 
lidí o náplni a nárocích vybraných 
profesí a provozů, ale také je mo-
tivovat k seberealizaci v profesní 
kariéře,“ naznačil metodik Lí-
vanský. Podle něj projekt Replay 
zahrnuje i podporu účastníků 
při zprostředkování kontaktu se 
skutečným zaměstnavatelem či 
úřadem práce, stejně jako mož-
nost doprovodu na přijímacích 
pohovorech.

Společnost Podané ruce o.p.s. 
realizuje Replay v Olomouci, Pro-
stějově, Mohelnici a Zábřehu až 
do září roku 2020. Zatím se jej zú-
častnilo 55 klientů.

Projekt Replay (Práce hrou), 
reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_0
64/0006358.

Všechny aktivity projektu 
jsou pro účastníky zdarma a jsou 
hrazeny z prostředků Evropské 
unie z Evropského sociálního 
fondu, Operačního programu 

Zaměstnanost. (red)
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Mléko není nápoj a káva odvodňuje. Pitný režim je potřeba dodržovat 
Léto se blíží a s ním také vyso-

ké teploty. Ve chvíli, kdy rtuť tep-
loměru atakuje tropickou třicít-
ku, je obzvlášť důležité myslet na 
správný pitný režim. Každý člo-
věk by měl vypít půl litru na pat-
náct kilo své váhy. To jsou zhru-
ba dva až tři litry tekutin. Jinak 
nastoupí bolest hlavy, únava, ne-
soustředěnost. Dlouhodobý ne-
dostatek tekutin může u člověka 
dokonce vyvolat předčasné stár-
nutí nebo problémy s páteří. 

Problematická je také káva. 
Kofein, který je v ní obsažený, 
totiž lidský organismus dokonce 
odvodňuje. Ten, kdo vypije více 
než tři šálky kávy denně, by měl 
do svého pitného režimu zařadit 
alespoň půl litru tekutin navíc. 

Ideálním nápojem, který po-
slouží ke správnému dodržová-
ní pitného režimu, je neperlivá 
voda, případně ovocný čaj nebo 
ředěná ovocná nebo zelenino-
vá šťáva. Důležité je vyhnout 
se především slazeným limo-
nádám, které pocit žízně na-
opak ještě umocňují. Množství 

vypitých tekutin je navíc nutné 
si rovnoměrně rozvrhnout do 
celého dne. Není možné strávit 
celé dopoledne a odpoledne s je-
dinou sklenicí vody a večer před 
spaním vypít požadované dva li-
try najednou. Pro tělo se jedná 
o velikou zátěž, při které trpí ze-
jména ledviny. 

Lidé by si proto měli hlídat, 
by pili pravidelně celý den. Dů-
ležité je také to, aby se člověk 
napil ještě předtím, než pocítí 
žízeň. V tu chvíli už je totiž poz-
dě – tělo značí, že je problém 
a hrozí mu dehydratace.   -red-

1,5 litru

15 kilo váhy

Ne všechno, co ale lidé pova-
žují za nápoje, jsou skutečně te-
kutiny, které se počítají do pitné-
ho režimu. Typickým příkladem 
může být například mléko. To 
odborníci kvůli vysokému ob-
sahu bílkovin považují spíš za 
potravinu než nápoj. Sklenice 
mléka, kterou člověk vypije při 
snídani, se proto do pitného re-
žimu nezapočítává. 

Začala modernizace tratě  
mezi Sudoměřicemi a Voticemi

Na dovolenou snů do Žďárských vrchů
Češi loni vycestovali na skoro 
pět miliónů zájezdů do ciziny. 
Letos se očekává obdobné číslo. 
Přibývá však i těch, kteří zůstá-
vají na dovolenou v republice. 

„Mnoho lidí, zejména pak vě-
ková skupina 55+, navíc nechce 
podstupovat zdlouhavou cestu do 
zahraničí a volí rekreační poby-
ty v Česku,“ vysvětlila trendy ma-
kléřka cestovní kanceláře Tereza 
Horáková.

Právě na podobné pobyty se 
specializují i v Hotelu Pavla v srd-
ci Vysočiny. Právě Žďárské vr-
chy, kde se rekreační středisko 

nachází, patří pro svou malebnou 
přírodu a památky mezi oblíbené 
destinace. „Víme, že pro naše roč-
níky je důležité pohodlí, klid ale 
i možnost aktivního pohybu. Jsme 
pro ně ideální cílem. Nabízíme pří-
jemnou rodinnou atmosféru a vý-
bornou českou kuchyni. Hotel je 
navíc přímo na břehu rybníka Sy-
kovec, kde se dá koupat i rybařit. 
Jsme obklopeni hlubokými lesy se 
slunnými pasekami, které přímo 
lákají na nenáročnou pěší turis-
tiku do krásné přírody, zpestřené 
sběrem lesních plodů,“ vypočítává 
důvody pro návštěvu manažerka 
hotelu Pavla Okounová. V nejbližším okolí je pak 

možné navštívit vyhlídky Devět 
skal a Pasecká skála, rekreač-
ní rybníky Velké Dářko a Med-
lov, památku UNESCO kostel 
sv. Jana Nepomuckého ve Žďá-
ru nad Sázavou, případně jeden 
z nejoblíbenějších moravských 
hradů, Pernštejn. „Na své si při-
jdou samozřejmě i houbaři nebo 
cyklisté. Hotel jsme zakládali 
před dvaceti lety a chtěli jsme, 
aby měli hosté chuť se k nám 
vracet. To se nám daří, máme 

Zakázku získala stavební spo-
lečnost OHL ŽS, práce začaly 
1. května. Zatím se kácí zeleň na 
trase budoucí přeložky a budují 
zařízení staveniště a přístupových 
komunikací. V nejbližších měsících 
se budou razit a hloubit části obou 
nových tunelů, v místech opěr bu-
doucích železničních estakád se 
zřídí konsolidační náspy, současně 
začne výstavba menších mostů.

Letos se předpokládají krát-
kodobé denní výluky, a to v září 
a listopadu, kdy bude zavedena 
náhradní autobusová doprava 
v úseku Chotoviny - Olbramovi-
ce. Čtyřtýdenní nepřetržitá výlu-
ka bude v březnu a dubnu příštího 
roku, ještě o týden delší přeruše-
ní provozu je plánováno na jaro 
2021.

Celkové investiční náklady činí 
7,159 miliardy korun. V případě 
schválení žádosti z Operačního 
programu Doprava může příspě-
vek EU činit až 5,152 miliardy Kč.

 -čtk-

KONTAKT

Hotel Pavla
Vlachovice- Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Kontakty na recepci
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz

například hosta, který u nás byl 
už šedesátkrát,“ dodává Pavla  
Okounová.  -red-
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Letos byla ve Vel-
ké Británii vydána 
publikace o historii 
olomouckých pošt 
Postal History of 
Olomouc. Sestavil ji 
filatelista Derek Ba-
ron, bývalý profesor 
chemie na Gymná-
ziu v Olomouci– 
–Hejčíně, který se 
od svého pobytu 
v Olomouci dlou-
hodobě věnuje sbě-
ratelství historické 
korespondence sou-
visející s různými 
tématy historie Olo-
mouce a Olomouc-
ka. V souvislosti se 
svým sběratelstvím 
se věnuje studiu his-
torie z různých do-
stupných pramenů a publikuje zajímavosti např. Olomouckých 
oddílech Československých legií, o zdejším vojenském lazare-
tu během první světové války apod. Derek Baron pravidelně 
jezdí do Olomouce a účastní se filatelistických výstav na Mo-
ravě i ve Velké Británii. Letos přijede do Olomouce ve dnech  
9. až 15. srpna.   (red)
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Benefiční závody Rally kachničky 2018 

Stala se hazardní hra nebo sázení souèástí Vašeho života?
Opakují se u Vás èasté prohry a obèasné výhry?

Trávíte vìtšinu volného èasu kurzovým sázením, hrou na automatech èi hraním rulety?
Pùjèujete si na hru nebo sázky peníze? Jsou dluhy dùsledkem Vašeho hraní èi sázení?

Skrýváte své chování pøed rodinou a nejbližšími?

V pøípadì, že odpovídáte kladnì na vìtšinu výše uvedených otázek,
je možné, že se u Vás rozvíjí závislost na hazardních hrách. 

A� už jste v riziku vzniku závislosti, závislý, nebo blízká osoba hráèe,
neváhejte se na nás obrátit. Spoleènì s námi mùžete pracovat na zmìnì!

Boøivojova 30a • 779 00 Olomouc
tel.: 774 425 001 • www.zavislostiolomouc.cz

Adiktologická ambulance prevence a léèby závislostí
*
*
*

 zdravotnické zaøízení
 profesionální tým odborníkù
 diskrétnost

ŽIVOT
    NENÍ ÈERNOBÍLÝ...

Chcete TO (sebe) zmìnit?

ÝV HRY YPROHR
versus

OLOMOUC

Historii olomouckých pošt 
popsal britský nadšenec

Olomoucký spolek InternetPoradna.cz připravuje už 
5. ročník tradiční Rally kachničky. Jedná se o zábavné 
odpoledne pro celou rodinu 25. srpna, čímž vyvrcholí 
benefiční akce pro podporu činnosti této neziskové 
organizace. Ta se zaměřuje především na pomoc 
osobám se zdravotním postižením a seniorům.

Chcete-li zabavit své děti, vyhrát různorodé 
hodnotné ceny a zároveň darovat kousek radosti, 
stačí, když si zakoupíte kachničku v hodnotě 50 Kč 
a v sobotu 25. srpna s ní dorazíte k MŠ Michalské 
stromořadí 11 v Bezručových sadech.

Tam si můžete už od 14:00 hodin svou kachnič-
ku libovolně vyzdobit a využít bohatý doprovodný 
program (stanoviště pro děti, malování na obličej, 
skákací hrad, fotokoutek). 

Závod kachniček startuje v 16:00 na Mlýnském 
potoce, vyhlášení a předání cen prvním 20 z nich 
pak o hodinu později. 

Svoji vítěznou kachničku můžete zakoupit 
přímo na místě v den závodu nebo s předstihem 
v sídle InternetPoradny.cz ve Wurmově 7 v Olo-
mouci a na vybraných prodejních místech, jejichž 
seznam je uveden na www.facebook.com/inter-
netporadna.cz. Zde najdete také podrobnosti k do-
provodné soutěži pro ty, kdo svou kachničku vyfotí 
na svých cestách, oblíbených místech či v průběhu 
Rally.   (red)

www.internetporadna.cz
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Olomouc navštívil francouzský 
velvyslanec, debatoval i se studenty

Ocenění firmy MAD 
Recycling Česká republika

Ke konci června zavítal do Olomouckého 
kraje velvyslanec Francie v České republice 
pan Roland Galharague. Ve středu 
27. června poctil svou návštěvou také 
česko-francouzskou sekci Slovanského 
gymnázia Olomouc. 

INZERCE

Firmě MAD Recycling Česká republi-
ka, a.s., Olomouc byl agenturou Bisnode 
Česká republika, a.s., (Dun & Bradstreet) 
udělen nejvyšší rating „AAA+“ pro rok 
2018. Firma MAD PAPIER je součástí 
skupiny německých papírenských závodů 
LEIPA G. v Braniborsku a Bavorsku. U nás 
už několik let spolupracuje s Technickými 
službami města Olomouce a zajišťuje svoz 
téměř veškerého starého papíru z Olo-
mouce a okolí. Papír následně odváží za 
účelem recyklace do Německa. „Jsme pyš-
ní, že jsme podruhé obdrželi nejvyšší ra-
ting. Věřím, že je to významné i z hlediska 
naší úzké spolupráce s městem Olomouc 
a technickými službami. Ukazuje to naši 
stabilitu,” uvedl člen představenstva spo-
lečnosti pan Ulrich Kern.  (red)

Bilingvní, česko-francouzská sekce 
se již 28 let zaměřuje na výuku fran-
couzského jazyka a někteří její absol-
venti působí na významných pozicích 
u nás i v zahraničí. Základem úspěšného 
fungování této školy je udržování přá-
telských česko-francouzských vztahů 
a vzájemná kooperace mezi Českou re-
publikou a Francií. 

V rámci návštěvy se pan velvyslanec 
nejprve setkal s ředitelem Slovanského 
gymnázia Radimem Sloukou a s učiteli, 
poté proběhla krátká prohlídka školy 
a následovala beseda se studenty, jež jim 
umožnila bližší seznámení se s prací vel-
vyslance i s panem Galharaguem osob-
ně. Pan Galharague zhlédl krátký kul-
turní program, který si pro něj studenti 
připravili, a poté ochotně odpovídal na 
jejich dotazy. 

Zajímali se například o to, jak se stal 
velvyslancem, jak vypadá jeho typický 
pracovní den nebo jak mu chutná česká 
kuchyně. Přišla však řeč i na vznik Česko-
slovenska a na stoleté výročí jeho založe-
ní. Pan velvyslanec se na oplátku zajímal 
o průběh studia na česko-francouzské 
sekci či o budoucí profesní preference stu-
dentů a vyjádřil jim podporu při studiu. 
� Lenka�Bičová

Francouzský velvyslanec při besedě se studenty francouzské sekce Slovanské-
ho gymnázia Foto | LB

INZERCE
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Nabízíme široký sortiment zdravotních potřeb,  
kosmetiky, matrací, kompenzačních pomůcek,  
zdravotní obuvi, potřeb pro diabetiky a alergiky. 

AKTUÁLNĚ V NAŠÍ NABÍDCE NALEZNETE

Paruky dámské i pánské 
za zajímavé ceny!

Lymfatickou obuv Varomed 
polobotky i sandále ve velikostech 35 až 50!

Navštivte náš e-shop nebo se zastavte osobně
www.zpusoudu.cz

telefon 606 640 448, 585 203 014, e–mail zdravpotreby@email.cz
Masarykova 26, Olomouc  |  Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod.
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Pohár míru slaví jubileum

„Na jubilejním 60. ročníku turnaje při-
vítáme špičková družstva, kterými budou 
42násobný mistr Rakouska a osminá-
sobný vítěz Evropské ligy mistryň Hypo 
Niederösterreich, dále pak litevský mistr 
Žalgiris Kaunas, slovenský vicemistr Slo-
van Duslo Šaľa, další rakouský celek nej-
vyšší soutěže WHA ZV Wiener Neustadt 
a samozřejmě domácí interligové družstvo 
DHK ZORA Olomouc,“ láká na turnaj ve-
řejnost Václav Dobeš z DHK Olomouc. 

Turnaj se uskuteční tradičně poslední 
týden v srpnu ve dnech 24.–26. srpna. 
Hrát se bude systémem každý s každým 
v plném čase 2× 30 minuta vstup na utká-
ní bude volný.   (red)

Tradiční turnaj házenkářek 
o Pohár míru slaví letos 
své velké jubileum. Turnaj 
pořádaný klubem DHK 
ZORA Olomouc je největším 
a nejznámějším turnajem 
klubových družstev 
v republice a letos oslaví 
šedesátý ročník.

Od roku 1957, kdy se 
turnaj hrál poprvé, tenkrát 
samozřejmě na venkovním 
hřišti v areálu házené na 
stadionu Míru, si přestáv-
ku vynutily pouze dva roky. 
Nejprve v roce 1965, kdy se 
klub vzpamatovával po niči-
vém požáru šaten, a druhý 
pak při velkých povodních 
v roce 1997, kterým padla 
za oběť hrací plocha a velká část zařízení 
sportovní haly.

24.–26. srpna 
DHK ZORA Olomouc, 

U Stadiónu 6

Během šedesátileté historie turnaje 
startovala na turnaj v celkem dvanácti 
ročnících nejen reprezentační družstva 
českých týmů, ale i bývalé NDR, která 
využívala kvality turnaje k přípravě na 
reprezentační akce. V řadě ročníků se 
pravidelně hrával turnaj i za asistence 
kamer České televize, s legendárním ko-
mentátorem Petrem Vichnarem.

Tanečníci z baletní školy reprezentovali Olomouc ve Španělsku
Na konci června se olomoucká Balet-

ní škola Iriny Popové zúčastnila finále 
světové taneční soutěže Dance World 
Cup, která se letos konala ve dnech  
22.–30. června ve španělském Sitges 
poblíž Barcelony. Každoročně se na tuto 
událost sjíždí soutěžit přes 12 000 taneč-
níků, kteří měří své síly v disciplínách, 
jako je klasický balet, moderní tanec, ak-
robacie či národní tanec. 

Olomoučtí svěřenci baletní školy zís-
kali postup do finále svými výbornými 
výsledky na české národní kvalifikaci 
konané v únoru v německém Selbu a Olo-
mouc i Českou republiku na soutěži hrdě 
a kvalitně reprezentovali. Do Španělska 
vyrazilo za finanční podpory statutární-
ho města Olomouce poměřit své taneční 
umění s rodičovským doprovodem cel-
kem 13 tanečnic, jeden tanečník a dvě 
trenérky. Soutěžní představení trénovali 
tanečníci od loňského října. 

Kvalifikovaná čísla, která s dětmi při-
pravila ředitelka školy Irina Popova, 

Všechny děti podaly přesvědčivé a radostné výkony s plným nasazením a ukázaly, že dokážou obstát i v konkurenci tanečníků ze 46 zemí světa Foto | PG

Špičkový cyklistický 
peloton proletí i Olomoucí

Příprava jubilejního 10. ročníku Czech 
Cycling Tour je v plném proudu. Stejně jako 
v předchozích letech se můžete těšit na čty-
ři etapy v okouzlujícím prostředí Olomouc-
kého a Moravskoslezského kraje. Největší 
domácí etapový závod proběhne od 9. do 
12. srpna. V letošním roce museli pořada-
telé v několika případech kvůli opravám 
vozovek opakovaně upravovat trať závodu.

„I když přípravy tratí začaly již v říjnu 
minulého roku, tak v polovině května se 
vše zhroutilo a trať časovky, ale i dalších 
etap jsme museli začít mapovat znovu,“ 
řekl ředitel závodu Jaroslav Vašíček.

I proto v letošním roce bude časovka 
týmů po naprosté rovině z Uničova s ob-
rátkou v Pňovicích a cíl na Dukelské ulici 
v Uničově. „Při druhé etapě bohužel loňská 
upravená varianta padla pro rekonstrukce 
silnic, které jsou opravdu značné. Nová tra-
sa ale bude hodně zajímavá,“ dodává Vaší-
ček. Právě druhá etapa bude mít slavnostní 
start v Olomouci 10. srpna na Jeremenkově 
ulici ve 12:30 hodin.

V sobotu 11. srpna bude závod pokračo-
vat náročným putováním po Jeseníkách. 
Start v Mohelnici po rovině do Šumperku 
a následně Dlouhé stráně, Červenohorské 
sedlo, Lyra, Hvězda a ve Šternberku třikrát 
stoupání Ecce Homo.

Během posledního dne jezdci absol-
vují trasu přes Pňovice a Brníčko do 
Šternberka, poté do Moravského Be-
rouna, Jívovou a do cíle v Dolanech, kde 
bude po patnácté hodině dekorován ví-
těz jubilejního desátého ročníku Czech 
Cycling Tour.  (deš)

obsadila ve světovém žebříčku násle-
dující místa: národní duet Ruský tanec 
16. místo, národní sólo Verbuňk 27. mís-
to a 18. místo patřilo akrobatickému 
sólu Without you. Čísla, která s dětmi 
připravila trenérka Eliška Holčapková, 

vysoutěžila tato umístění: v kategorii ak-
robatických skupin vybojovala choreo-
grafie Safari 7. místo, v kategorii malých 
baletních skupin choreografie Malý princ 
12. místo a na 24. místě se umístil moder-
ní duet It’s magic.  (red)
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Olomoučtí veslaři přivezli medaile 
z mistrovství republiky
Naprosto fantastický víkend v polovině 
července zažili olomoučtí závodníci 
v Račicích, kde se konalo mistrovství ČR 
dorostu, juniorů a seniorů ve veslování. 
Domů si odvezli celkem devět medailí – 
čtyři zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové. I přes 
velmi nepříznivé tréninkové podmínky, 
které veslaře provází poslední tři měsíce, 
se závodníci prosadili na republikovém 
šampionátu mezi absolutní špičku.

V kategorii dorostenek zahájila úspěš-
nou sbírku Sára Ševčíková s Luckou Truh-
lářovou stříbrem na dvojce bez kormidel-
nice. Spolu s Karolínou Brázdovou, Klárou 
Šolle a závodnicemi z Třeboně pak usedly 
do osmy, kterou pod vedením kormidelni-
ce Anny Hlaváčové bezpečně dovezly do 
cíle na prvním místě a připsaly si tak první 
mistrovský titul. Tato osma potvrdila svoji 
letošní neporazitelnost. Třetí medaili, opět 
zlatou, a tedy další mistrovský titul, si vy-
jely tyto čtyři závodnice na čtyřce nepáro-
vé, kde drtivým závěrem nechaly za sebou 
lodě ČVK Praha a Přerova.

Dorostenec Filip Snášel se přes náročný 
systém rozjížděk a semifinále propracoval 

suverénně do hlavního finále závodu ski-
fařů. V silném protivětru předvedl skvělý 
výkon zkušeného závodníka, od začátku 
závodu se usadil v čele startovního pole 
a soupeřům prakticky nedal šanci. Druhé 
zlato spolu s mistrovským titulem si zopa-
koval ještě v závodě osmiveslic, kde spolu 
s Michalem Grivalským zasedl do morav-
ského společenství. V kategoriích juniorů 
a juniorek se předvedly hlavně reprezen-
tační posádky. Naše juniorky v tomto sou-
peření obstály se ctí a přivezly jednu stříbr-
nou a tři bronzové medaile.    (deš)

Muchové chyběl jediný 
zápas k titulu

Téměř dokonale využila Karolína 
Muchová výhodu domácího prostředí 
v průběhu 10. ročníku mezinárodního 
tenisového turnaje 
ITS Cup. Rodač-
ka z Olomouce se 
probojovala až do 
finále a sahala po 
titulu. Její posled-
ní soupeřkou byla 
Francouzka Fiona 
Ferrová. Jednadva-
cetiletá hráčka před 
finálovým duelem 
vyhrála čtrnáct zá-
pasů v řadě a napo-
sledy prohrála na Grand slamu v Paříži. 
Vítěznou sérii prodloužila i v posledním 
utkání olomouckého turnaje, když měla 
více sil v koncovkách obou setů. Muchová 
prohrála dvakrát 4:6, přesto dosáhla na 
nejlepší výsledek v sezoně.

„Jsem smutná, že jsem nedošla do ví-
tězného konce, ale soupeřka hrála dobře 
a jsem ráda i za finále,“ přiznala jedna- 
dvacetiletá tenistka, které se ani na druhý 
pokus nepodařilo vyhrát turnaj, v němž 
se dostala do finále. „Musím víc pracovat, 
abych to už dotáhla. Příště už to vyjde,“ 
věří Muchová.  (deš)
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VYKUPUJEME 
staré hodinky – i poškozené, 

hračky, věci z období socialismu, 
bankovky, mince, vojenské 

předměty, zlato, stříbro

VÝKUPNA
Dolní Náměstí 26, Olomouc

Otevřeno denně od 9 do17 hodin 
Telefon: 601 171 525
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Pravidla pro pohyb psů na území města 

Pohyb psů po městě je regulován obecně závaznou vyhláškou č. 8/2005, o udržování čistoty a pořádku na území města 
Olomouce (dále jen „OZV“). V čl. 2 písm. a) OZV jsou pro doprovázející osoby stanovena všeobecná pravidla pro použití náhubku 
a vodítka. Z tohoto ustanovení vyplývá, že veřejná prostranství ve městě jsou v podstatě rozdělena do dvou kategorií: 

• veřejná prostranství, kde pes musí mít nasazen náhubek a vodítko vždy současně (tzn. v městské památkové rezervaci, 
v městských parcích a na vyznačených cyklostezkách – u nich dokonce toto platí i v případě, že jinak procházejí zónou 
pro zcela volný pohyb psů 

• veřejná prostranství, kde platí pravidlo „buď – anebo“, tzn. buď se po nich pes pohybuje s nasazeným náhubkem a nemusí 
být veden současně na vodítku, anebo pes náhubek nasazen nemá, ale je přitom veden na vodítku. 

Osoba doprovázející psa po veřejném prostranství města nemusí mít psa opatřeného náhubkem, jde-li o psa velmi malé 
rasy s malou tlamou nebo o psa velmi malé rasy se spodním předkusem. Na veřejných prostranstvích ale musí být i malý 
pes vždy veden na vodítku.
Zcela volný pohyb psa, a to jakéhokoliv, je dovolen v zónách pro volný pohyb psů, avšak prochází-li takovou zónou 
značená cyklostezka, je doprovázející osoba povinna mít psa pod stálou, bezprostřední a účinnou kontrolou a zároveň, 
protože je volný pohyb psa na vyznačené cyklostezce zakázán, je povinna takovému volnému pohybu psa po cyklostezce 
zabránit. Navíc není zbavena případné občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti.

www.mp-olomouc.cz

Slalomáři vylovili medaile  
na mistrovství světa

Teprve patnáctiletá singl kanoistka 
Tereza Kneblová se postarala hned první 
den mistrovství světa v kanoistice v ital-
ském Ivrea o velkou parádu, Se svými 
reprezentačními kolegyněmi Gabrielou 
Satkovou a Evou Říhovou se pustily do 
závodu hlídek ze třetí pozice od konce, 
jako obhájkyně bronzu z loňského roku. 
Jízda jim vyšla famózně. Když dojely do 
cíle, šly do vedení. Tam si musely ještě 
chvíli počkat na výkony soupeřek star-
tujících za nimi, brzy ale bylo jasno a Te-
reza Kneblová se tak stala mistryní světa 

v kategorii 3xC1Ž, kdy se svými kolegyně-
mi nechala zbytek světa za sebou o celých 
8 sekund.

Tereza Kneblová ale nebyla jediná, 
komu se dařilo. Olomoucký singl kanoista 
Petr Novotný se se svými parťáky Vojtě-
chem Hegerem a Eduardem Lerchem do 
závodu pouštěli v roli favorita a startovali 
jako poslední. Jízda jim vyšla čistě a až na 
malé komplikace v závěru trati byla bez-
chybná. Ve výsledku nestačili pouze na 
fenomenální Francouze a odvezli si domů 
stříbro.   (deš)

Olomouc už posedmé hostí Czech 
Open ve stolním tenise

Na konci srpna se Olomouc opět sta-
ne centrem světového stolního tenisu. Ve 
dnech 21.–26. srpna se ve městě uskuteč-
ní už posedmé turnaj seriálu Seamaster 
2018 ITTF World Tour, na němž budou 
startovat hráči a hráčky absolutní světové 
špičky. 

V OMEGA centru sportu si tak diváci 
opět přijdou na své, organizátoři slibují 
účast takových hvězd, jakými jsou legen-
dární Němec Timo Boll, mistr Evropy 
Emmanuel Lebbesson a řada asijských 
hráčů, včetně loňského vítěze Japonce 
Tomokazu Harimota. „Máme veliký zá-
jem na tom, aby se geniální junior opět na 
našem turnaji představil. Nebude však 
jediný, v letošním roce se pravidelně tur-
najů světové série účastní i přední hráči 
a hráčky z Číny. Nic lepšího samozřejmě 
světový stolní tenis nenabízí," říká místo-
předseda České asociace stolního tenisu 
Nikolas Endal. 

Letošní Czech Open se bude hrát 
o celkovou dotaci 160 000 dolarů, což je 
o dvacet tisíc víc než vloni.  (deš)

Olomouc hostí Czech Open 
ve stolním tenise

www.ping-pong.cz



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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DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ  (Občané pro Olomouc) 

Více květin do ulic 

Při příležitosti oslav stého výročí vzniku 
Československa nechalo město Olomouc 
ozdobit krček mezi Horním a  Dolním 
náměstím květináči plnými barevných 
květin umístěnými na sloupech lamp. Je až 
neskutečné, jak několik málo květin toto místo 
oživilo a zpříjemnilo. 

Olomouc by se ráda pyšnila přízviskem 
„město květin“, zatím jde však spíše o zbožné 
přání, i  když určité změny už se dějí – 
zmiňované květináče v  centru, výsadba 
nových stromů a trvalek na třídě Kosmonautů, 
čas od času se objeví nově vysazený strom. 
Zvlášť nyní v parných letních měsících si stále 
více lidí uvědomuje nenahraditelnost stromů 
v  ulicích. Sebevětší slunečník nedokáže 
vytvořit tak příjemný stín a mikroklima, jaké vytvoří jeden vzrostlý strom, který kromě 

stínu dokáže lépe zadržovat i vodu. Je proto 
i v našem vlastním zájmu hledat cesty, jak 
vrátit stromy do ulic. A  kde nelze vysadit 
stromy, můžeme ozelenit třeba sloupy 
pouličních lamp.

 
Že by květin mohlo být v ulicích více a že 

se jim tam daří, nám nenápadně ukazuje 
i  sama příroda, která čas od času nechá 
vyrůst rostlinu i  tam, kde se s  ní nepočítá 
– jako třeba na sloupu veřejného osvětlení 
v  Polské ulici. Budiž nám to inspirací pro 
další roky a  snažme se z  Olomouce udělat 
příjemnější, zelenější a  barevnější místo 
k bydlení.

MIROSLAV BEHRO  (KSČM) 

Jaký bude osud dalšího parčíku v Olomouci, 
padne zase za oběť developerům?

Současná jara i  léta nás trápí nezvyklými vedry. Ve městech s  asfaltovými 
a betonovými plochami je to někdy o přežití, často nás zachraňují klimatizační zařízení. 
Ale naši předkové to ve městech řešili prozíravěji. V městských centrech budovali parky se 
zelenými plochami a vzrostlými stromy. Vytvořené mikroklima snižuje teplotu o mnoho 
stupňů. Ale v Olomouci se zase opakuje už běžná situace, tentokrát Na Letné. Už zde bylo 
o tom napsáno několik komentářů, parčík se stoletými stromy má být pokořen masivní 
bytovou výstavbou. Nijak to neospravedlňuje fakt, že pozemek přešel do soukromých 
rukou. Je to jedinečné místo na nábřeží řeky, naproti významné kulturní památce, 
Klášternímu Hradisku. 

Od původních plánů už uběhl více než rok a věci se vyvíjí. Developer prý už připravuje 
novou studii. Podle předběžných informací slevil z  94 bytů na cca 60 a  provedl i  další 
úpravy. Tristní na celé věci je skutečnost, že se tak neděje na základě moudrého zásahu 
magistrátního úřadu a příslušného náměstka, ale na základě tlaku občanů a následně také 
díky mírné podpoře od pana primátora. 

Více než před rokem stavební úřad bez mrknutí oka požehnal masívní výstavbu 
vydáním územního rozhodnutí. Nebýt občanů, kteří podali odvolání a následného zásahu 
odvolacího orgánu, tak už výstavba byla hotovou věcí! Úřadu nevadilo porušení výškové 
regulace územního plánu, předepsané dvoj podlažnosti objektů v  památkovém území, 
prostupnosti nábřeží, kácení zdravých stromů aj. Podobně se již v roce 2015 vyznamenal 
odbor koncepce a  rozvoje, kdy doporučil schválení změny ÚP převedením části plochy 
u řeky z plochy veřejného vybavení na obytnou!? Kde je veřejný zájem o zachování aspoň 
části parčíku? Občan supluje práci úředníka. 

Je pravda, že bytová výstavba je potřebná a zaostává. Je rozumné využít zanedbané 
proluky, brownfieldy. Ale to přece není toto místo. 

Občané Letné už pochopili, že při „odborných“ argumentacích náměstka, při ohýbání 
územních plánů a zkušenostech se stavebním úřadem, musejí spoléhat na sebe. Využili 
petičního práva a zorganizovali petici na záchranu části parčíku. V petici, kterou podepsalo 
přes 1000 občanů, usilují i o úpravu územního plánu – rozšíření veřejného prostoru na 
nábřeží. To, že je pozemek soukromý, může město vyřešit odkupem části pozemku. Věřme, 
že odpovědní pochopí, že to občané nedělají pro sebe. Budoucnost naší krásné historické 
Olomouce stojí za ten čas i námahu. 

TOMÁŠ PEJPEK   (ProOlomouc) 

OSPALÉ LÉTO PŘED VOLBAMI?

Léto bývá v Olomouci ospalé a nejinak je tomu letos. Podobným tempem pracuje i rada 
města. Je příčinou, že byl v  červnu jmenován ministrem kultury náš primátor A. Staněk? 
Rozhodl se, že si do říjnových komunálních voleb ponechá všechny funkce – ministerskou, 
poslaneckou i tu primátorskou. Je plné nasazení politiků potřeba i v letní sezóně?

V  červnu neschválili zastupitelé 3 roky chystané zacelení díry v  územním plánu 
a pozemky starého Mila jsou dál jediným místem ve městě, kde neplatí omezení výšek pro 
novostavby. 16. 7. proběhla na Horním nám. demonstrace. Ke 150 občanům promluvili 
prof. R. Švácha, oceněný nedávno Cenou Františka Palackého, prorektor UP prof. J. Lach, 
prof. P. Zatloukal, radní M. Giacintov, zastupitelé D. Kovaříková a T. Pejpek a zástupci Pirátů, 
Starostů a Zelených. Demonstranti žádali přijetí stavební uzávěry na pozemku Šantovky 
Tower, aby byla naše památková rezervace chráněna do doby, než se spraví územní plán. 
Řízení o  stavební uzávěře běží mimochodem víc než 2 roky. Kraj nedávno konstatoval 
nečinnost městské rady a  vyzval ji k  přijetí uzávěry nebo ukončení řízení. Rada města, 
která zasedala 18.7., ovšem nerozhodla. Z 11 radních bylo přítomných jen 8 a nenašlo se 
dost hlasů ani pro přijetí uzávěry, ani pro její zamítnutí. Špatná památková péče i nedbalá 
městská samospráva nechávají otevřené dveře pro povolení věžáku.

V dubnu přijaly zastupitelské kluby prohlášení o budoucnosti vodárenství. Zavázaly 
se vrátit po r. 2030 vodovody z  rukou Veolie městu a  k  tomu, že se výnosy z  vodného 
a  stočného budou investovat zpět do vodárenské infrastruktury. Pak se nic nedělo. 
Navrhli jsme proto na červnovém zastupitelstvu zřídit fond, který by 135 mil. ročních 
výnosů z vodného a stočného chránil před projídáním, které radnice praktikuje řadu let. 
Koalice místo toho alibisticky navrhla zřídit rozpočtovou rezervu okolo 20 mil. a využití 
oněch 135 mil. nesvazovat pravidly, ačkoliv je jejich projídání v rozporu se závazky města 
a vystavuje město velkému riziku. Nesouhlasíme s tím, pravidla se mají dodržovat.

13. 7. předal petiční výbor na radnici petici „ZACHOVEJME TRADIČNÍ SILNICI NA SVATÝ 
KOPEČEK“ a požádal o její projednání na nejbližším zasedání rady. Petici podepsalo dosud 
1379 občanů Olomouce, 1582 petentů celkem. Protože radnice ignoruje komunikaci 
s komisemi městských části (pět KMČ čeká na odpověď už od loňského září), žádají petenti 
o  ustavení pracovní skupiny kontrolované veřejností, která prověří možnost zachovat 
dopravní propojení mezi Chválkovicemi a  Samotiškami. Petici podpořily zastupitelstva 
Samotišek a Bystrovan a obecní rada Dolan. Připojil se i podnik AGRA Chválkovice, který 
obhospodařuje v oblasti rozsáhlé pozemky. Městská rada 18. 7. petici neprojednala.
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Právě letní etapou před šedesáti lety začala éra výstavnictví Flory Olomouc, která se letos uskuteční ve dnech 16.–19. srpna v areálu výstaviště. Ústřední expozice ponese příznačný 
název „Rozkvetlá léta“ a nebude chybět ani tolik vyhledávaná výstava …tajenka… či letní zahradnické trhy. Tajenku křížovky zasílejte do 13. 8. 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 – 1. část: kraji, 2. část: nebem, 3. část: divadle. Vylosovaným výhercem je: Jan Kremzer ze Studénky

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 20. 8. 2018, distribuce 3. 9. 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
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 24. srpna. Do předmětu elektronické zprávy uveďte 
„Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 
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Pavel Procházka zaslal snímek z letošního závodu Olomoucký drak. 

Martina Borková si užila koncert Anastacii na Korunní pevnůstce – byl prý naprosto perfektní. 

Jaroslava Kubová poslala snímek letního panoramatu Olomouce. Zdeněk Chupík zachytil příjezd historického autobusu na Horní náměstí v rámci soutěžní přehlídky XX. Hanácké okruh.

Antonín Gerža se byl na veterány podívat ve Smetanových sadech.                        
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Modelová řada Hyundai s nedostižnou 
cenou od 199 990 Kč

 Za každý rok, kdy máte řidičák, až 2 000 Kč
 Za každý rok, kdy máte vůz Hyundai, až 2 000 Kč

Komunikovaná cena se týká modelu i10.

Hyundai odměňuje 
české řidiče!

Horimex cars s.r.o.
Týnecká 53, 77900 Olomouc
+420 774 740 848 / www.horimexcars.hyundai.cz

Hyundai, opravdový partner českých řidičů. Více na www.hyundai.cz/poctaridicum 


